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uziek - of je die nu maakt
of beluistert - kan heel
bevrijdend en troostend
zijn in een moeilijke tijd.
Gevoelens die je niet kunt benoemen
of niet in woorden kunt omschrijven,
krijgen dankzij muziek opeens alle
ruimte. Dat is ook de ervaring en
overtuiging van Dirk Scheele die met
zijn vrolijke kinderliedjes peuters en
kleuters heel blij maakt. De kinderpopster is razend populair en brengt
nu - in deze coronatijd - elke dag
nieuwe muziek naar duizenden huiskamers. Vanuit zijn thuisstudio in
Baarn.
Muziek is altijd het ritme van zijn
hart geweest: „Muziek heeft van
kleins af aan een belangrijke rol in
mijn leven gespeeld. Het radiootje dat
van mijn vader was geweest, koesterde
ik in mijn jeugd als mijn allergrootste
schat. Ik trommelde al jong met kleurpotloden op een schoenendoos en had
zelfgemaakte gitaren; elastiekjes op
een houten plank. Ik droomde ervan
om later in een band te spelen, wat
ook is gelukt. Op de middelbare
school begon ik serieus met gitaarspelen. Dat werd al snel een belangrijke
uitlaatklep voor mij. Weet je wat het is
met muziek? Ze geeft zuivere troost.
Ik vond het vroeger moeilijk om te
praten over mijn gevoelens, maar
dankzij mijn gitaar kon ik alles eruit
gooien. Nog steeds. Het is ook fijn dat
muziek vluchtig is. Je stopt iets in je
instrument en dat stijgt omhoog en
verspreidt zich. En ja, je kunt stellen
dat ik uit een muzikaal nest kom.
Mijn vader bespeelde het orgel, mijn
moeder speelde viool. Mijn opa maakte muziek op de gitaar en de piano,
heeft nog overwogen om naar het
conservatorium te gaan maar is uiteindelijk tandarts en kaakchirurg
geworden.”
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Muziek als troost en verbinding

Muziek
als troost
en verbinding
We worden - als het goed is - gevormd, gevoed en gesteund door onze familie en
directe omgeving. Hoe zie jij dat, wil journalist Nancy Ubert weten. Ze spreekt met
uiteenlopende mensen over het gezin, de familie en noem maar op. Vandaag met
kinderpopster Dirk Scheele over muziek als troost.
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Gitaar
Ook Dirk moest, nadat hij het vwo
had afgerond, een studie kiezen.
„Aanvankelijk was ik vastbesloten
muzikant te worden. Er brak een
periode aan dat ik de hele dag gitaar
zat te spelen, maar uiteindelijk was
dat het toch niet helemaal. Ik voelde
me daarin behoorlijk eenzaam. Ik
wilde iets met mensen. Daarom ging
ik muziektherapie studeren. Hoe
mooi: je gebruikt muziek als instrument om anderen te helpen in hun
ontwikkeling. Natuurlijk hield ik met
de studie mezelf ook een spiegel
voor.”
Zijn meervoudig gehandicapte jongere zusje stierf toen Dirk nog een kleuter was. „Ik was gek op haar. Op mijn
manier zorgde ik heel graag voor mijn

zusje. Waarschijnlijk heeft dat contact met haar iets in me aangeboord,
want na een concert doe ik extra mijn
best voor kinderen die net iets kwetsbaarder zijn dan hun leeftijdsgenootjes. Een gesprekje, nog even samen
iets zingen, dat soort dingen. Mijn
zusje overleed destijds in het ziekenhuis. Haar uitvaart heb ik nooit bijgewoond. Mijn vader overleed een jaar
later. Auto-ongeluk.”
Dirk wil er wel wat over doorpraten,
maar hoopt niet dat verlies de boventoon gaat voeren. „Het heeft uiteraard veel met ons als gezin gedaan.
Mijn jongere broertje Christiaan,
mijn moeder en ik moesten samen
verder. Mijn moeder is inmiddels
overleden, maar met Christiaan heb
ik nog steeds zo’n fijn contact. We
spelen samen in een rockband, waarmee we af en toe optreden voor volwassenen. Net als ik speelt hij gitaar
en zingt hij. De band is voor mij
altijd een uitlaatklep geweest. Bovendien vind ik het ook heel bijzonder
en fijn om op deze manier zo’n intensief contact met Christiaan te hebben.

’Ik ben altijd een
tikkie
melancholisch van
aard geweest’
Maar goed, even terug naar die donkere periode: mijn moeder was kapot
van verdriet maar wilde ons daarmee
niet teveel opzadelen. Ik speelde in
de eerste tijd veel ’ongelukje’ met
mijn autootjes. Mijn moeder vond
dat heftig, maar de huisarts adviseerde haar: ’Laat hem, daarmee verwerkt
hij het’.”
„Lange tijd was de dood een blinde
vlek voor me. Dat afscheid ging ik uit
de weg. Ik kon er moeilijk over praten. Nu werd het als kind ook van me
afgehouden. Ik ben bijvoorbeeld niet
naar de begrafenis van mijn vader
geweest. Dat deed je toentertijd niet
met kinderen. De dood werd verzacht. Ik weet nog dat mijn oma zei:
’Je vader is nu in de hemel’. Hoe kun
je nu verdrietig over het verlies van je
vader zijn als hij naar de allermooiste
plek is gereisd die er bestaat? Overigens kijk ik wel terug op een hele
gelukkige jeugd. Mijn moeder was er
echt voor ons en wist ons in alles te
ondersteunen en gaf ons ook alle
kansen. Maar dat het verlies van mijn
zusje en vader impact heeft gehad op
mijn verdere leven, valt gewoon niet

te ontkennen.”
„Pas later, toen ik als muziektherapeut werkte, is dat goed aan de oppervlakte gekomen. Wat dat betreft is het
ook een prachtige studie geweest,
creatieve muziektherapie. Je wordt
gedwongen om over jezelf na te denken. Op een gegeven moment, toen
werkte ik nog als muziektherapeut,
begon ik mijn zusje enorm te missen.
Er was een gehandicapt meisje waarmee ik een bijzondere klik had. Op
een dag pakte het kind mijn handen
en we begonnen samen te dansen.
Haar ouders vonden dat heel bijzonder, want dat had hun dochter nog
nooit gedaan met iemand. Dat kind
ging echt helemaal open. Twee dagen
later was het meisje overleden. Ik
werd gevraagd naar de begrafenis te
komen. Andere kinderen hadden voor
de uitvaart tekeningen gemaakt en zo.
Het was net alsof ik alsnog de begrafenis van mijn zusje meemaakte. Een
soort flashback. Zonder meer een
bijzonder mooie ervaring. Daarna is
het allemaal luchtiger geworden en
ging ik afscheid niet langer uit de
weg. Ik heb ook een liedje voor mijn
zusje geschreven. ’Droom maar zacht’,
dat staat in het album ’De liedjesspeeltuin’ deel twee. Ik zong dat liedje
ook op mijn werk voor de kinderen.”

Waargemaakt
„Ik ben altijd een tikkie melancholisch van aard geweest. Dat hoor je
ergens ook wel in mijn liedjes. Ik heb
geleerd dat dat helemaal niet erg is.
Gemis gaat nooit over. Je draagt het
bij je, maar het moet geen ondraaglijke last zijn. Toen onze dochter Lyra
werd geboren, nu twaalf jaar geleden,
hield ik haar in mijn armen en beloofde ik: ’We gaan het samen leuk hebben’. Dat heb ik waargemaakt. Edy,
Lyra en ik hebben het heel fijn met
elkaar.”
Dirk maakt al 25 jaar liedjes, treedt
ook veelvuldig op in theaters en
schouwburgen, is te zien bij televisiezender Nickelodeon en heeft een
succesvol YouTube-kanaal. Vorig jaar
draaide zijn de bioscoopfilm ’Op stap
met Dirk Scheele’. Nu de kinderen
niet naar het theater kunnen om hem
te zien, komt Dirk naar hen toe. Elke
ochtend, klokslag tien uur, zorgt Dirk
voor een nieuw filmpje op YouTube.
„Opgenomen in mijn thuisstudio, die
ik omgetoverd heb tot een soort kindermuziekkamer. Ik voel me enorm
betrokken bij de kinderen die niet
naar school of naar het kinderdagverblijf kunnen, dus ga ik lekker muziek
en plezier met ze maken. Want muziek troost, zet aan tot beweging en
biedt ontspanning. Zeker nu.”

Speciaal voor de lezers van VRIJ Weekendmagazine (maar natuurlijk zijn ook andere kijkers welkom) speelt Dirk morgen, zondag 12
april, om 11 uur ’s ochtends live op Facebook. „Ik doe dan een thuisconcert vanuit mijn muziekstudio. Ik zing liedjes, speel verzoekjes en
zing een nieuw geschreven paasliedje.” Via zijn website kun je doorklikken naar Dirks kanaal op YouTube of naar zijn Facebook.
www.dirkscheele.nl
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