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M
arietta kan niet fietsen. Als kind heeft ze 
't niet geleerd, als volwassene niet eigen 
gemaakt. Er is meer wat ze als kind niet 
deed: zwemmen (nog steeds niet), buiten 

spelen, touwtjespringen. Vanaf het moment dat 
haar moeder en opa een piano voor haar kochten 
- Marietta was pas zeven - deed ze eigenlijk nog 
maar één ding: spelen, urenlang pianospelen. 
Op haar tiende ging ze het huis uit en begon het 
circus van audities, concoursen en studies. Over 
de hele wereld. Haar leraar aan het Sweelinck 
Conservatorium, Jan Wijn zei over haar: 'Toen ik 
Marietta voor het eerst hoorde spelen, was ik ervan 
overtuigd dat zij in een vorig leven ook pianiste is 
geweest.' Ze verliet de opleiding met een 10 met 
onderscheiding.

Ik laat me niet verleiden...
Anno 2012 heeft Marietta op alle belangrijke podia 
van Nederland gestaan en puilt haar cv uit van 
de prijzen. Ze reist door Europa, Noord-Amerika 
en Japan, en de kritieken zijn lovend. Toch heeft 
het grote publiek nauwelijks van haar gehoord. 'Ik 
heb mazzel,' zegt Marietta daarover. 'Rijkdom en 
beroemdheid kunnen mij niet verleiden. Ik hoef me 
alleen bezig te houden met m'n eigen evolutie en 
streef niet naar steeds meer concerten of een grote 
hoeveelheid geld. Rijkdom en roem zijn meetbaar, 
en dus meteen ook beperkt. Groei blijft er altijd. En 
het mooiste,' Marietta legt haar hand op haar hart, 
'De ontwikkeling zit hier. Het gaat niet om wat je 
kunt of wat je weet, het gaat om wie je bént.'

Haar vingers dansen  
over het ivoor
Marietta doet onwillekeurig denken aan een vlinder, 
wanneer haar vingers soepel over het ivoor van de 
toetsen dansen, soepel en bewegelijk. Maar ook 
als ze wandelt. We ontwaren haar al in de verte, 
ze schrijdt eerder dan dat ze loopt. Gracieus en 
rechtop. En ze praat als een poëet. Ze is in tal van 
opzichten een bijzondere verschijning. 'Ik wil vrij 
zijn,' vertelt ze. Het zijn woorden die je van haar 
verwacht, het is wat ze uitstraalt in de YouTube-
filmpjes die we ter voorbereiding bekeken (want 
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Pianiste Marietta Petkova:

Vandaag 
kan de 
mooiste
dag van 
m'n leven 
zijn
Marietta Petkova (44) speelt geen piano. 
Ze ís piano. Ze ademt muziek, en omarmt 
tegelijkertijd de schoonheid van stilte. Lifestyle 
Almere wandelde met haar door het Vroege 
Vogelbos in Almere-Haven. Samen bleven we 
stilstaan om te luisteren naar de vogels, en te 
genieten van de geur van pasgemaaid gras. 
'Natuur en muziek verlaten je nooit. Ze zijn er 
altijd. Zonder oordeel, zonder juryrapport. Fijn 
dat ik er onderdeel van mag zijn.'

Ik ben altijd een 
buitenbeentje 
geweest.
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evenals de meeste Nederlanders hadden we nog 
nooit van haar gehoord. Schandalig, beseffen 
we achteraf). Anders dan andere pianisten kijkt 
Marietta niet naar de toetsen, maar is haar blik 
vrij. Overal en nergens, tegelijkertijd. In zichzelf 
gekeerd vindt ze blindelings de juiste toetsen. 
'Het maakt mij niet uit of ik in het Concertgebouw 
speel, in een klein kerkje of gewoon thuis, in m'n 
eentje. Van binnen voel ik altijd hetzelfde. Open, 
zonder verdediging. Ik geef mezelf volledig. Dan 
ben ik kwetsbaar, ja. Maar ik heb geleerd om van 
die kwetsbaarheid juist mijn kracht te maken.'

Er was net genoeg  
geld voor een piano
Marietta groeide samen met haar moeder en opa 
op in Roese, in het noorden van Bulgarije. Opa 
was imker en bracht zijn kleindochter de mystiek 
van het bijenvolk bij. De toewijding van de werkers, 
de precisie waarmee de bijen werken. Hij nam 
de koningin voor Marietta mee naar huis, in een 
luciferdoosje, om te laten zien hoe mooi zij was. 
Op de kleuterschool ontdekte een muzieklerares 

Marietta's muzikaliteit. 'Daar moet je iets mee 
doen,' raadde ze haar moeder aan. Opa had ooit 
een kinderspaarrekening voor zijn kleindochter 
geopend en daar stond tegen die tijd net genoeg 
op voor een piano. Ze speelde de Zimmermann 
vervolgens helemaal kapot. 'Ik ben één met mijn 
muziek,' vertelt ze, 'zoals bijen één zijn met hun 
taak. Onvermoeibaar, zonder alternatief. Mijn 
grote leermeester, György Sebök, vroeg mij ooit 
waarom ik piano speelde. Een goede vraag. Het is 
geen exercitie. Ik wil niet nadenken over de wijze 
waarop een stuk gespeeld zou moeten worden, 
of hoe mensen het wellicht willen horen. Ik wil me 
evenmin afvragen: 'Als ik het zo doe, krijg ik dan 
meer succes?' Ik speel piano omdat ik niet anders 
kan. Het klopt gewoon. Het is 't enige juiste. Het is 
wie ik ben.'

We zijn niet ver  
van de waanzin
Na omzwervingen over de hele wereld kwam 
Marietta in 1990 naar Amsterdam om te gaan 
studeren aan het Conservatorium. Zes jaar later 

verhuisde ze met haar (inmiddels ex-)man naar 
Almere. 'We zochten een vrijstaand huis met 
voldoende ruimte voor een vleugel. Met buren kan 
ik niet studeren wanneer ik wil.' Met Almere was 
er meteen een klik. 'Het was hier stil. En die stilte 
heb ik nodig.' Even vallen we stil, om te luisteren 
naar de geluiden om ons heen. De vogels, het 
ritselen van de bomen, het constante ruisen van 
de A6. 'Tja,' glimlacht Marietta. 'We zijn niet ver 
van de waanzin, de wereld is vlakbij.' En even 
later: 'Muziek is een gesprek met stilte. Elke toon 
is ingebed. Het is waar de muziek vandaan komt. 
Vergelijk 't met een schilder, die op een wit doek 
begint.' Ze kijkt om zich heen, naar de veldjes en 
bomen aan weerszijden. 'Ik heb geen auto en 
geen fiets,' zegt ze, 'dus wandel ik hier elke dag 
ongeveer een uur. Op sommige dagen heb ik een 
grotere lus nodig. De ongereptheid spreekt mij 
aan, het speelse van dit gebied. Het verveelt nooit. 
En bovendien, natuur is natuur. Het maakt niet uit 
of ik door het bos in Japan loop, of hier in Haven. 
Het decor is anders, maar het contact is overal 
hetzelfde. De natuur is er gewoon, je kunt er altijd 
naartoe. Dat geldt ook voor grote muziek. Of je 
nu Bach of Rachmaninov speelt, de essentie blijft 
dezelfde.'

Bezit is niet m'n drijfveer
Eind mei deed Marietta haar laatste grote concert, 
in Frankrijk. De zomer gebruikt ze om nieuwe 
stukken te bestuderen en haar dertiende album op 
te nemen. 'Misschien,' mijmert ze, 'ga ik ook nog 
een paar dagen naar Bulgarije om mijn moeder 
en  vrienden te bezoeken. Maar op zich hoef ik 
niet weg voor vakantie. Ik ben niet zo reislustig, 
het gaat me niet makkelijk af. Het is noodzakelijk 
voor mijn werk en het heeft ook wel iets moois, de 
beweging om ergens te zijn, maar toch: liever niet. 
Ach, ik laat 't me maar gewoon overkomen.' Die 
houding lijkt de essentie van Marietta's verhaal. 
'Sommige mensen leven alsof ze op de Route 
National rijden. Ze gaan zo snel mogelijk van 
A naar B, recht vooruit. Ik zie zijpaadjes. Ik zie 
steeds van alles om me heen en moet de ruimte 
hebben om op z'n tijd uit te voegen.' Ook naast de 
muziek is dit haar levenshouding. 'Rijkdom vind je 
niet in dure kleren of in een groot huis. Natuurlijk 
hou ik van mooie dingen, een bijzondere jurk of 
stoere schoenen. Maar ik ben er niet aan gehecht. 
Bezit is niet mijn drijfveer. Alles om me heen, heb 
ik immers. Dit,' Marietta wijst naar de bomen, het 
voetpad en de lucht, 'dit is allemaal van ons. En 
vandaag kan de mooiste dag van mijn leven zijn.' 

Mijn 
kwetsbaarheid 
is m'n kracht.

Ik heb aardbevingen meegemaakt.  
en worstelingen. ook daar moet je 
gelukkig mee kunnen zijn.
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In deze zaal gebeuren 
dingen, die op andere 
plaatsen niet kunnen.

interview

Op de vraag waar ze deze levenswijsheid heeft 
opgepikt, noemt ze drie namen. Die van haar 
opa, van haar docent Sebök, maar ook die van 
voetballer Zinedine Zidane, van wie ze een foto op 
haar vleugel heeft staan. 'Ik heb hem nog nooit 
ontmoet, maar hij is heel dichtbij in mijn leven. 
Zoals de piano mijn instrument is, is de voetbal dat 
van hem. Hij ís de bal. En hij heeft ook die stilte 
om zich heen. Als hij de bal aan z'n voeten had 
en op het doel afging, dan ebde het kabaal van 
het stadion voor even weg. Hij blijft voor mij een 
enorme inspiratie.'

Het is makkelijk  
gelukkig te zijn
Na een wandeling van een uur strijken we neer bij 
theehuis het Eksternest. 'U verwent ons,' glimlacht 
Marietta als de serveerster een glaasje likeur en 
een toefje slagroom aan de cappuccino toevoegt. 
Op de vraag of ze gelukkig is, knikt ze, opeens 
ietwat verlegen. 'Het is makkelijk om gelukkig te 
zijn als je geen doel hebt. Ik pluk de mooie dingen 
die ik onderweg tegenkom. En leer van zoveel 
mensen. Ik kan geen recept geven van het leven. 
Het is zoals het is. Het heeft geen nut je af te 
vragen of dat fijn is, of juist niet. Of dat je 't anders 
of beter had kunnen doen. In mijn leven heb ik 
aardbevingen meegemaakt. En worstelingen. Ook 
daar moet je gelukkig mee kunnen zijn.' Marietta's 
grootste worsteling noemt ze haar ‘gebrek’ aan 
techniek. 'Ik heb nooit dagelijks toonladders 
gespeeld en weet ook niet hoe je een stuk 'hoort' 
in te studeren. Daar was ik in m'n vroege jaren 
behoorlijk onzeker over. De grote jongens ramden 
schijnbaar moeiteloos octaven en verpletterende 
uitvoeringen uit de piano. Ik was danig onder 
de indruk en vroeg me vertwijfeld af: 'Wat kan ik 
eigenlijk in vergelijking met hen?' Die twijfel was 
de tol die ik moest betalen om mijn eigen weg te 
vinden. Sebök leerde dat juist een onhoorbare 
techniek de beste is. Je luistert immers naar de 
muziek, niet naar de techniek. Ik ben altijd een 
buitenbeentje geweest, ik voel niet de aandrang 
vingeroefeningen op tafel te doen tijdens het 
koffiedrinken.'

De vloer loopt door  
in het water
Op 11 mei 2013 speelt Marietta in onze 
eigen Schouwburg. Ze heeft er al twee keer 
gestaan en mocht hier ook voor de fotoshoot 
plaatsnemen achter de vleugel. 'De optredens in 
de Schouwburg,' herinnert ze zich, 'waren beide 

keren een geweldige ervaring. Ik speelde in 
dezelfde zaal als waar de foto's zijn gemaakt. 
De vloer loopt door in het water. De zaal wordt 
daardoor als het ware vloeibaar. Ik voel me vrij 
op deze plek. Er is zoveel ruimte om te vullen 
en door al dat glas word je niet in een keurslijf 
gedwongen. In deze zaal gebeuren dingen die 
op andere plaatsen niet kunnen.'

Als een vlinder
'Ik ben een bofkont,' vat Marietta haar leven 
samen. 'Ik heb van veel mensen gehouden, 
heb ook van veel mensen geleerd. Ik heb mijn 
muziek, de natuur en het leven. Ik stel mezelf 
geen doelen en probeer niet teveel vragen te 
stellen. Ik neem het leven zoals het komt.' Ze 
geniet intens van haar koffie, en fladdert als een 
vlinder even later weer de wijde wereld in.
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Alle kleding die Marietta  

op deze foto's draagt,  

is verkrijgbaar bij 

Siempre, Diagonaal 189, 

(036) 530 63 04, 

www.siemprealmere.nl.

CD's van Marietta zijn in alle platenzaken te koop en op 
www.mariettapetkova.com. Marietta's eerstvolgende optreden  
in Almere is op 11 mei 2013 in de Schouwburg.


