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en studeren hun vak niet. Maar
een instrument bespelen is topsport. Je moet dagelijks serieus
repeteren. Dat mis ik hier.”
Het doet de doorgaans goedlachse Peters zichtbaar pijn zóveel talent te zien dat niet doorstoot naar een hoger niveau. ,,Ik
bemerk veel armoede, muzikaal
en geestelijk. Dat krijg je als je
geen moeite doet en offers
brengt om verder te groeien: jezelf geestelijk goed voeden door
goede boeken te lezen, jezelf

ceptabel. Zo van: ‘Ach mevrouw
Peters, als wij maar eventjes wat
aan muziek doen voor die kinderen. Geen lange of ingewikkelde
dingen. Er zijn geen ambities.
Muziek wordt als iets onbelangrijks behandeld.”
,,In het onderwijs merk je dat
al. Iedereen zou vanaf de leeftijd
van vijf jaar met voor mijn part
blokfluitles moeten beginnen.
Na twee jaar blokfluit bouw je
daarop voort. Vergeet niet dat je
dan niet alleen met muziek be-

zig bent maar ook met de identiteit en het zelfrespect van het
kind. Tussen het zesde en het
twaalfde leerjaar vormen die zaken zich bij het individu en daar
moet je terdege aandacht voor
hebben.”
,,Ik verwijt het ook de radiostations hier dat zij heel weinig
programma’s uitzenden die
met deze vorming helpen. In
Puerto Rico, waar ik ook woon
en werk, hoor je van vroeg
in de ochtend tot laat leer-

Helaas een schrikbeeld voor menig lokaal musicus. Maar studeren en repeteren móet, wil je spel de moeite waard zijn. ,,Een instrument bespelen is topsport.”

muzikaal blijven sterken door
muziek te analyseren. Je moet in
jezelf blijven investeren en prioriteiten stellen. En heel veel repeteren. Dat doe ik ook.”
Zonder al teveel in details te
willen treden verhaalt Peters hoe
zij zich gekrenkt voelde toen zij
onlangs een aantal lokale sponsors sprak over een muziekproject voor bepaalde Curaçaose
jongeren. ,,Die niet-echt-erbijbetrokken manier waarop zij
zoiets benaderen, vind ik onac-

Geen eigen huis of puike luxe auto? May Peters is gelukkiger als zij blootvoets in de buitenlucht
kan musiceren.

ereldmusicus May
Peters voert in dit
licht al jaren een
virtuoze solo ter ere
van het cultuurbewustzijn. Iedereen hoort goed op
de hoogte te zijn van de eigen
culturele erfenis en moet die beleven en uitdragen, vindt zij.
,,Curaçaose musici graven
niet diep”, verzucht Peters als zij
wordt gevraagd één tekortkoming bij lokale musici te noemen. ,,Zij lezen geen literatuur
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Culturele kunst zorgt voor bevrijding en verbroedering. Naast de
op tekst gestoelde kunsten bezit vooral de schone kunst der
muziek deze twee eigenschappen. Enerzijds heeft muziek de
kracht om je te voeren naar een sterke eigen identiteit waardoor
je zaken afschudt die je ontwikkeling belemmeren. Anderzijds
brengt muziek je dichterbij andere volkeren en hun schatten.

ler Memorial Orchestra France.
Rond 1994 verbleef Peters anderhalf jaar in het Caribisch gebied. Zij speelt mee tijdens de
Tumba-festivals in 1994 en 1995
en doet ook mee aan de carnavalsoptocht. Teruggekeerd in het
koude Nederland doet Peters ‘uit
heimwee naar het Caribisch gebied’ versneld de studie Spaans.
Nu doceert zij naast muziek ook
Spaans aan de universiteit. Ze
leidde verschillende ensembles
en vertegenwoordigde Nederland officieel in het buitenland.
Ook werkte zij met zwarte kinderen in Zuid-Afrika omdat voor
haar muziek altijd alle barrières
hoort te slechten. ,,Racisme is
geestelijke armoede. Daar in
Zuid-Afrika werd ik omarmd.
Na een week werken voor het
concert op Europeday gala waar
ik Nederland vertegenwoordigde
met die kinderen (ik was een
van de weinigen die met de lokale bevolking werkte), zeiden ze
allemaal: ‘muchacha’ tegen
mij. Er was een geweldige
wisselwerking tussen mij en die
kinderen door de muziek, los
van het apartheidsbewind!”
,,In Puerto Rico was ik snel
‘de aquí’ en geen ‘gringa’. Ze
noemen me soms zelfs ‘negra’.
Hier wordt ik wel eens ‘makamba’ genoemd. Al bedoeld iemand

dat misschien niet als scheldwoord - het legt wel de nadruk op
verschillen.
Het is zelfs zo dat ik in de
ruim veertien jaar dat ik Curaçao
ken hier liever Spaans spreek
dan Nederlands om niet buitengesloten te worden. Terwijl vooral musici bij uitstek mensen zijn
die elkaar wereldwijd omarmen.
Hier wordt teveel gelet op huidskleur en leven de verschillende
etniciteiten langs maar niet mét
elkaar.
De veelzijdige multi-instrumentaliste voelde zich helemaal
in haar sas tijdens haar tour in
september 1999 met Lucas van
Merwijk & his Cubop City Big
Band: jazz en salsa bij elkaar!
Limburgs bloed, Spaanstalig
en trombonevirtuoos? Wegblijven uit de Cariben was niet mogelijk. Van Nederland naar Puerto Rico was alleen maar logisch.
Na een paar keer tussen
Nederland, Curaçao en Puerto
Rico te hebben gereisd – met
muzikale uitstapjes naar andere
delen van de planeet – streek Peters in 2006 op Puerto Rico neer
waar zij van augustus 2006 tot
en met mei 2007 lid was van de
‘afdeling Jazz en Caribische muziek’ op het nationale conservatorium. Zij doceerde trombone
in beide genres.

Als conservatoriumdocente,
arrangeur en (studio)musicus
kwam Peters in contact met verschillende iconen van de ‘salsa
gorda’ en andere stromingen
van dit populaire Latijns-Amerikaanse genre: Lalo Rodriguez,
Andy Montañez, Jose Nogueras,
Eddie Santiago en veel meer.
Tijdens workshops op Curaçao heeft Peters overvloedig getoond echt álles te kunnen met
haar trombone. Haar ademhalings- en speeltechnieken zijn tot
in de opperste perfectie ontwikkeld. Theorie, muzieknotatie en
uitvoering lijken vanzelf te gaan.
Je krijgt de indruk dat zij zich
moet inhouden om andere lokale spelers de kans te geven mee
te lopen.
Als zij maar goed gebruik maken van het feit dat Peters nog
enkele weken op het eiland is.
In de salsa gorda (‘dikke salsa’) is het trombone-geluid vaak
vol en soms heel hard. Toch is
Peters ook geliefd om haar ‘zoete
spel’ tijdens haar bolero-repertoire die zij bijvoorbeeld met
zangeres Gryssel Ramirez maakte.
,,Ik heb de indruk dat de Antilliaan nog geketend is door zijn
verleden. Identiteit is duidelijk
een probleem. Daardoor krijg je
mannen die bij een optreden

,,Je kunt alle ‘negatieve vibes’ (zoals onzekerheid en racisme) wegwerken met een goedontwikkelde cultureel-muzikale identiteit.”
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zame muziekprogramma’s.
Hier is het alleen Percy Pinedo die ’s zondags een halve ochtend zo’n programma brengt.
Dat moeten meerdere stations
doen en niet alleen over Salsa of
Antilliaanse muziek.”
De in het Limburgse Echt geboren Peters kreeg als kleuter
een blokfluit en later een trompet. Door in een harmonie te
spelen leerde zij veel.
,,Let maar op: in Nederland
zijn de beste blazers in muziekformaties allemaal afkomstig uit
Limburg. Die harmonie-traditie
is een goede kweekvijver voor
blazers”, stelt Peters.
Thuis was niemand musicus
maar er werd veel naar muziek
geluisterd. Ook van uitzendingen van televisiezender ZDF
stak Peters veel op. Later bezocht
zij het conservatorium van
Maastricht en studeerde af op
keyboard. Op een gegeven moment gaf zij toe aan de aantrekkingskracht die de trombone op
haar uitoefende en ging in de
leer bij de Nederlandse grootheid op dit gebied Bart van Lier
in Hilversum. Haar tweede conservatoriumdiploma was snel
een feit in 1990. Daarop volgden
tournees met gerenommeerde
jazzformaties als het Glenn Miller Orchestra en het Glenn Mil-

‘Speel die ketenen
van je af!’

Interview

Net als slapen en eten een vast onderdeel van de dag: repeteren. Hier met muziek
op de MP3.
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een grote bek hebben bij het aftellen (‘one, two, . . one, two,
three, four’, red.) en dan onzeker
en zacht spelen. Dat krijg je als
vrouw als iemand je voor het
eerst ontmoet met deze drie vragen: ‘Ben je getrouwd?’, ‘Heb je
kinderen?’ en ‘Wil je kinderen?’.
Mannen zoeken een soort identiteit achter het hebben van zoveel mogelijk kinderen. Ik vraag
waar de vrouw dan blijft. Als individu en als gemeenschap moet
je op gegeven moment toch je
twijfels en pijnen onder ogen
zien en met discipline en vastberadenheid werken aan de ontwikkeling van je geest en je (culturele) identiteit”, merkt Peters
op die stelt zelf ook zo’n persoonlijk groeiproces te hebben
doorgemaakt.
,,Door onzekerheid en faalangst krijg je dat mensen niet
echt mengen, wat ik elders wél
heb gezien tussen de verschillende etniciteiten. Je vraagt je af
of Nederland zóveel erger is geweest voor de Antillen dan de
Spanjaarden voor Puerto Rico.
Daar is de identiteitsontwikkeling wél tot stand gekomen. Hier
is alles nog zo ingetogen. Zelfs
het dansen. Er zijn toch geen boze fraters meer die alles verbieden? Speel die ketenen van je
af!”
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