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WIE anna EnQuISt  
(AMSTERDAM, 1945)  
IS pianist, cellist, dichter, schrijver 
en psychoanalyticus 
DEBUUT Soldatenliederen (1991) 
NIEUWSTE ROMAN Kwartet (deze 
maand) 
OPVALLEND Wilde nooit dichter 
des vaderlands worden, maar 
is sinds februari 2014 wel 
stadsdichter van Amsterdam.

ten die met haar docent Jan de Man meeverhuisde 
van Den Haag naar Amsterdam, waar hij directeur 
werd van het sweelinck Conservatorium. Een van de 
oudere studenten. ze had er al een studie klinische 
psychologie op zitten en deed nu eindexamen 
piano. De overgang was groot. “In Den Haag was 
het onderwijs veel moderner en leuker. Het was ook 
verplicht om tijdens je eindexamen een hedendaags 
stuk te spelen. Hier heb ik dat op eigen verzoek 
gedaan en iedereen vond dat heel bijzonder.”

deux chevaux
ouderwets of niet, zij ging zich steeds beter thuis 
voelen in dit overzichtelijke schoolgebouw met 
betegelde gangen en de “tuttige oude Bachzaal”. 
Nadat ze in september 1976 was bevallen van 
haar zoon Wouter, begon ze in januari 1977 als 
docent psychologie aan datzelfde conservatorium. 
Later werd ze ook schoolpsycholoog. Een functie 
die voorheen niet bestond. “De directie gaf me 
de ruimte dat zelf vorm te geven. Ik werkte met 
studenten die een hartstocht volgden en discipline 
konden opbrengen, maar ook kampten met pro-
blemen als extreme podiumangst of het samen-
werken in kleine groepjes. Muziekstudenten zijn 
erg individualistisch ingesteld. Ik wilde meer van 
psychoanalyse weten en dat was het begin van het 
einde.” ze raakte naar eigen zeggen ‘verzeild’ in de 

Een cultuurschok was het, toen 
Anna Enquist in 1976 van het Haags 
naar het Amsterdams conser-
vatorium verhuisde. “Ouderwetse 
armoe” trof ze aan achter de herme-
tische gevel in de Bachstraat, waar 
streng aan het klassieke onderwijs 
werd vastgehouden. Als eindexa-
menstudent piano wist ze nog niet 
dat op deze plek haar werkende 
bestaan zou beginnen. 

“Ik herinner me de diploma-uitreiking. Het was een 
warme dag en we zaten op het gras van de bin-
nentuin van het Amsterdamse conservatorium. Ik 
was hoogzwanger en mijn dochter van twee gooide 
steentjes op het kale hoofd van mijn kamermuziek-
docent Joop van zon”, vertelt Anna Enquist op deze 
wat grijze aprildag. We kijken naar de strakke bak-
stenen gevel van het voormalige conservatorium aan 
de Bachstraat en zien het bordje muziekschool bij de 
deur. Maar er is geen noot te horen. Alleen de vogels 
in het weelderige groen van de componistenbuurt 
maken muziek.  
Hoe anders was het in de jaren zeventig, herinnert zij 
zich. toen ontsnapten de geluiden van instrumenten 
die gestemd moesten worden moeiteloos door de 
ramen naar buiten. Enquist was een van de studen-De Amstel Strijkers in 

1988; Anna Enquist zit in het 
midden op de stoeptrede. 

De Bachzaal (foto 1931) 
stond bekend om zijn goede 
akoestiek en bleef in gebruik 
bij het conservatorium 
tot 2008. Nu zit er een 
kinderopvang.

Muziekschool Amsterdam
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 zEStIEndE noot 

“Wat ik wel een leuk detail 

vind, is de muzieknoot 

in het plaveisel voor het 

oude conservatorium in de 

Bachstraat. De zestiende 

met twee wimpels. Ik kan 

me echt herinneren dat 

stratenmakers daarmee 

bezig waren. Terwijl we 

een jaar later gingen 

verhuizen! Dus het sloeg 

eigenlijk nergens op.” 

Dat is toch wat kort door 

bocht gezegd. Want 

na het vertrek van het 

conservatorium is de 

Muziekschool Amsterdam 

in het gebouw getrokken. 
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psychoanalyse en verbond zich aan het Nederlands 
Psychoanalytisch Instituut, waar ze staflid werd en 
zich vastbeet in een diepgaande en langdurige stu-
die. ze stopte met lesgeven en piano spelen. “Ik had 
voor een korte opleiding kunnen kiezen, maar ik kan 
nooit iets half doen”, verzucht de Amsterdamse. “Ik 
besloot voor het eerst in mijn leven voor één richting 
te gaan. zoals volwassen mensen dat doen.” 
De wandeling voert ons via de Apollolaan en de Beet-
hovenstraat naar het Jacob obrechtplein. Erg verbon-
den voelt Enquist zich niet met oud-zuid. Kleine kans 
ook dat de componistenbuurt als decor zal dienen in 
een van haar stadsgedichten. “Het is hier te keurig. 
Niet echt inspirerend.” ze was blij dat ze destijds met 
haar gezin in de Bijlmer woonde, dichtbij de weidse 
polder. Niet ingepakt tussen al die statige huizen en 
met de waarschijnlijkheid op elke hoek een bekende 
muzikant of psycholoog aan te treffen. ze moest 
kilometers afleggen op haar fiets of in haar Deux 
Chevaux, maar dat vond ze geen probleem. “toen 
kon je nog overal parkeren in zuid.” 

Ballentent
Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. ze 
miste het musiceren, vertelt ze als we stoppen voor 
de obrechtkerk, en pakte haar oude bijvak de cello 
op. “Daar had ik minder hoge verwachtingen van. 
Je speelt bovendien maar één noot tegelijk. Met de 
piano heb je altijd zóveel te doen. Ik richtte samen 
met vrienden een strijkorkest op: de Amstel strij-
kers. Elk jaar op 4 mei speelden we onder leiding 
van Kees de Wijs in deze verschrikkelijk lelijke kerk 
de prachtigste requiems. op een gegeven moment 
zong mijn dochter in dat koor. Dat was helemaal 
mooi. Dat we hetzelfde stuk samen konden uitvoe-
ren.” Na een jaart of tien verliet ze het ensemble, 
dat inmiddels 28 jaar bestaat. 
Enquist verhuisde als schoolpsycholoog nog net 
mee naar het nieuwe conservatoriumgebouw aan 
de Van Baerlestraat. Nadat het voormalige hoofd-
kantoor van de rijkspostspaarbank grondig was 
vertimmerd om het geluiddicht te krijgen, vond de 
overtocht in 1985 plaats. “In dat gebouw heb ik eerst 
een tijd rondgezworven voordat ik een eigen kamer 
had. Ik vond het imposant, maar ook erg onoverzich-
telijk. Je kwam elkaar minder tegen.”  
Het Conservatorium Hotel, dat er nu zit, heeft ze 
nog nooit betreden. Langs een portier lopen we 
door de glazen deuren naar binnen. “Vroeger zaten 

we op deze trappen te roken. Hier had je de balie 
met de postvakjes en daar zat de administratie, waar 
je de roosters kon ophalen.” We kijken uit op een 
luxe lounge met leren sofa’s en een aangrenzende 
overdekte tuin. “raar is dit”, zucht ze. ze kijkt op de 
terugweg naar de luxe winkeltjes in de gang waar 
vroeger de directeur zat. “Wat een ballentent.” 

Suskes en Wiskes
Met de glazen uitbouw van het concertgebouw heeft 
ze minder moeite. Alleen de vuilnisbakken op de hoek 
vindt ze idioot. “Wie verzint zoiets? Voor zo’n groot en 
belangrijk gebouw.” We lopen naar de artiesteningang 
aan de zijkant. Een vertrouwde plek toen haar man, de 
zweedse cellist Bengt Widlund, nog bij het Nederlands 
Kamerorkest speelde. “Ik ging met mijn kinderen altijd 
naar repetities en concerten. zij renden door gangen, 
speelden in kleedkamers.tijdens uitvoeringen nam ik 
een zak suskes en Wiskes mee, voor als het te lang 
duurde. Achteraf gaven ze commentaar. Mijn zoon 
hield van muziek met volume. Een kamerorkest vond 
hij maar niks, maar als er trombones en trompetten 
aan te pas kwamen zei hij: dit is échte muziek.” 
De muzikantencultuur is wel veranderd de afgelopen 
decennia, zegt Enquist met verheven stem om boven 
de bouwgeluiden in de De Lairessestraat uit te komen. 
“Niemand hecht er enige waarde aan. orkesten wor-
den opgeheven en conservatoria zoveel mogelijk. Mu-
ziekmaken is iets wat geld kost, maar waar niemand 
iets voor over heeft. Ik heb echt de goede tijd nog mee-
gemaakt.” ruim tien jaar later ging toch de klep van 
haar piano weer open. “Na de dood van Margit ben ik 
weer begonnen.* Met Ivo Janssen vormde ik een duo. 
Hij heeft me erg gestimuleerd om weer te gaan spelen. 
Ik moest er echt inkomen. toon en klank maken, het 
duurt een tijd voor je dat weer gaat voelen. Na enkele 
jaren zei hij: ‘Ga die Goldbergvariaties nu weer eens 
studeren’. zo kwam ik op het idee om een boek over 
mijn dochter te schrijven. Elke variatie vormde een 
nieuw hoofdstuk in Contrapunt. En als ik met schrijven 
vastliep, ging ik piano studeren om op nieuwe ideëen 
te komen. In de literatuur vloeide alles samen. Ik speel 
nog steeds, maar heb er niet meer zoals vroeger de 
pest in als ik een paar dagen niet kan studeren. Ik stel 
mezelf wel doelen. Dit jaar neem ik de zeven toccates 
van Bach onder handen.”

* IN 2002 WErD HAAr DoCHtEr MArGIt oP DE DAM oVErrEDEN Door EEN VrACHt-

WAGEN zoNDEr DoDEHoEKsPIEGEL (DIE zIJN NU VErPLICHt). 

fons Vitae Lyceum

Concertgebouw

obrechtsjoel obrechtkerk

Conservatorium Hotel
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