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 leven. Ik ben toetsenist bij een sin-
ger-songwriter en speel sinds 1994
in een coverband van acht muzi-
kanten, met blazers erbij. In 26 jaar
is de samenstelling van de band
nauwelijks veranderd. We treden
zo’n tien tot twaalf keer per jaar op,
in een kroeg, op een bedrijfsfeest.
Je ziet de kracht van de muziek
voor je, als mensen enthousiast
 raken, als je ze aan het dansen
krijgt. Wat er door de pijn ook bij
me weggehaald wordt, muziek
 maken niet. Als dat zou gebeuren,
geef ik het op.

Ik zat die dag al een tijdje in de
Muziekids-studio, een nieuwe
 studio in het Prinses Máxima
 Centrum in Utrecht. Er stonden
 gitaren, een drumstel, een piano,
er was een dj-set. Ik was er om
 kennis te maken met de mensen
achter de stichting, een studio in
bedrijf zien, en te praten over de
realisatie van Muziekids in het
 Bredase Amphia ziekenhuis.

Toen kwam Julia binnen. Ze
stapte enthousiast op een keyboard
af. De muziekprofessional vroeg
haar naar haar favoriete muziek. 
Ze aarzelde niet, wist direct een
nummer. Samen gingen ze aan de
slag. De ouders op de achtergrond,
stilletjes genietend van dit bijzon-
dere moment.

Even moest ik denken aan een
concert van ‘The Boss’, Bruce
Springsteen, een held sinds mijn

jeugd. Ik had kaartjes voor een con-
cert op 14 juni 2016, maar vanwege
een nieuwe operatie was het on -
zeker of ik erheen zou kunnen. Ik
haalde het. Mijn nichtje ploegde de
rolstoel over het drassige Malieveld
naar het rolstoelpodium. Toen de
eerste noten van de E Street Band
klonken, kwamen de eerste water-
landers bij mij naar boven. En ik
ben geen huilebalk, verre van zelfs.
Ik was er. En met mij Bruce Spring-
steen, zijn vaste band en die
50.000 anderen. Voor mijn gevoel

was bijna ík daar, op mijn podium,
het stralend middelpunt. Ik genoot
van iedere minuut. Wat een prach-
tig concert, van ruim 3,5 uur!

Muziek brengt je in het mo-
ment, leidt af, maakt blij. Muziek
werkt helend. Door piano te spelen
zakt mijn pijn voor even naar de
achtergrond. Dat heeft veel te
 maken met afleiding in de herse-
nen; muziek maken verbindt beide
hersenhelften en ‘eist’ dat de her-

senen voor even minder aandacht
besteden aan pijnsignalen. Ik weet
dat, maar het was Julia die me dit
nog duidelijker deed beseffen.

Terwijl ik daar, in Utrecht, aan
het overleggen was, speelde zij
 muziek, een half uur, een uur. Vol-
op in de muziek, geconcentreerd.
En met een enorme glimlach op
haar gezicht. Hoe kun je, in zulke
ellendige omstandigheden, toch zo
blij zijn, zó in het moment zijn?

Julia bood mij de ultieme zin -
geving. Voor háár, en voor die hon-
derdduizenden andere kinderen
die jaarlijks in Nederlandse zieken-
huizen verblijven, wilde ik aan de
slag. Ik had een nieuwe roeping
 gevonden, alle rode draden
 kwamen bij haar, op dat moment,
 samen.”

Voor meer informatie: 
erzitmuziekinmijnleven.org.

In deze verhalenreeks vertellen
Trouw-lezers hoe ze zin geven aan
hun bestaan. Bij de reeks hoort ook
een podcast. Die vindt u, net als
eerdere afleveringen uit de serie,
op trouw.nl/dossier/zin-in-het-
alledaagse en in podcastspelers van
Apple, Spotify, Stitcher of Google. 

Heeft u ook een zingevingsverhaal 
te vertellen en wilt u dat delen? Mail
dan naar: zingeving@trouw.nl.

Hoe kun je, in
zulke ellendige
omstandigheden,
toch zo blij zijn?

Koert Hommel:
‘Wat er door de
pijn ook bij me
weggehaald wordt,
muziek  maken
niet’.

De zin van Tirzah López

One of our
greatest
freedoms is
how we
react to
things

H
et citaat kwam ik
toevallig tegen in het
kinderboek The Boy,
The Mole, The Fox and
The Horse van Charlie

Mackesy. Je grootste vrijheid is
hoe je op gebeurtenissen
 reageert. Dat past bij me.

Vier jaar geleden – ik was 26,
net afgestudeerd in de textiel-
kunde en de wereld lag aan mijn
voeten  – brak ik mijn rug bij een
skiongeluk. Op 16 december ben
ik geopereerd, net voor kerst
kwam de chirurg langs. “Hoe kan
het dat jij er nog bent? Je hebt
 zoveel bloed verloren. Er zit iets
in jou wat graag verder wil leven.” 

Er is een reden dat ik er nog
ben, dacht ik. En dat ‘iets’ moet ik
in mezelf gaan vinden.

Eerst geloofde ik dat ik ging
 revalideren en daarna wel weer
kon lopen, maar ik belandde in
een rolstoel. Ik ben heel veel
 vrijheid kwijtgeraakt, kon niet
meer gaan en staan waar ik wilde.
Mijn dromen om internationaal
carrière te maken, moest ik op -
geven.

Toch is die zin uit dat kinder-
boek voor mij herkenbaar, want
‘how I reacted’ is wat me verder
heeft gebracht. Ik had bij de pak-
ken neer kunnen gaan zitten,
maar ik ontdekte m’n doorzet-
tingsvermogen. Innerlijke kracht.
Vechtinstinct.

Verwend

Met de coronacrisis heb ik weinig
moeite, voor mij is er niks veran-
derd. Wanneer ik mensen hoor
klagen over hun beperkte vrijheid
door de pandemie – ‘o, wat heb-
ben we het lastig met al die maat-
regelen’ – dan denk ik: kun je nu
eens meemaken wat de normale
omstandigheid is voor mensen
met een beperking. Die maat -
regelen houden straks weer op, 
ga dus niet zo verwend lopen
doen met dat geklaag over een
avondklok.

Ik heb geleerd dat het obstakel
de weg is. Daar moet je doorheen,
of eroverheen. De pandemie kun
je niet echt beïnvloeden, maar je
reactie erop wel. Je kunt kiezen
voor een transformatie, zo kom je

verder. Door los te laten hoe het
was, dat is de kunst. Geniet van
wat wél kan.

Ik doe de marketing en social
media op een kantoor. Daar ging
ik drie keer per week heen. Nu
verspeel ik geen reistijd meer en
deel mijn tijd zelf in. Voorheen
kreeg ik te horen: je kunt écht
niet thuiswerken, daar deden ze
echt moeilijk over, je moet samen
zijn met je collega’s. Nou, dat
hoeft dus helemaal niet. Bedrij-
ven, zien jullie nu dat mensen
met een beperking gewoon kun-
nen werken, zeker als ze dat iets

meer thuis kunnen doen? Dat 
is de les uit deze periode, een
 blessing in disguise.

Steeds vind ik een nieuwe
weg, dat vertrouwen heb ik wel,
na al die barrières die ik heb geno-
men. Misschien heb je het tele -
visieprogramma Over Winnaars
 gezien, eind vorig jaar, waarin
mensen iets onmogelijks gingen
doen – bergbeklimmen zonder
benen, zulke dingen. Mijn chal-
lenge was dansen, dat deed ik
vroeger graag, maar ik zag het er
niet meer van komen. Dankzij
choreograaf  Adriaan Luteijn 
van Introdans heb ik toch weer
gedanst, op een podium met
 duizend man in de zaal. 

Daarna schoot het dansen er
door corona bij in, maar ik ben
wel van plan de dansvloer weer 
op te gaan. En mijn ambities die
ik met mijn studie textielkunde
had, daar heb ik mijn zinnen weer
op gezet. Dat is de hoop die me
vooruithelpt.

Lodewijk Dros

In tijden van corona vertellen meer of minder
bekende Nederlanders over hun persoonlijke
leefregel of een inspirerende zin. Vandaag Tirzah
López (30), werkzaam bij een adviesbureau in
Arnhem.

‘Die maatregelen
houden straks
weer op, ga dus
niet zo verwend
lopen doen met
dat geklaag over
een avondklok’
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