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‘Muziek vertelt verhalen, mooie en lelijke’ 
 
Nihad Hrustanbegovic is een succesvol accordeonist in Nederland en buitenland. 
Toch verlangt hij vooral naar een vaste baan als docent op een muziekschool of 
conservatorium. ‘Ook al ben je nog zo succesvol, het leven van een uitvoerend 
musicus is onzeker. Onzekerheden heb ik genoeg gehad in mijn leven.’ 
  
Mariska Smolders 
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In zijn woonplaats Hengelo neemt Nihad Hrustanbegovic (33) me mee naar een 
kunstenaarssociëteit. Een donkere ruimte, met wat tafels en stoelen, een bar, schilderijen 
aan de muur en een piano. ‘Ik zit hier elke dag minimaal twintig minuten’, zegt Nihad. ‘Hier 
komt mijn hoofd tot rust.’ 
Nihad is een zeer getalenteerd accordeonist. Op zijn negende begon hij met spelen; op 
vijftienjarige leeftijd speelde hij gemiddeld negen uur per dag op een muziekgymnasium in 
Tuzla. Tussen zijn veertiende en zeventiende sleepte hij in zijn moederland Bosnië vijf 
prijzen in de wacht. Een succesvolle carrière lag in het verschiet. Op 15 mei 1992, op 
negentienjarige leeftijd, haalde hij het examen van het muziekgymnasium. Op die dag brak 
ook de oorlog in Bosnië uit. Toen hij twee jaar later werd opgeroepen voor het front, besloot 
hij te vluchten.  
Zeventien maanden in totaal verbleef Nihad in AZC’s in Schalkhaar en Hengelo. In die 
periode werd hij aangenomen op het Conservatorium in Enschede. Gezien zijn muzikale 
achtergrond mocht hij in het derde jaar instromen. Toch koos hij er voor in het eerste jaar te 
beginnen. ‘Ik miste mijn land en mijn vrienden. Ik moest enorm wennen aan de mentaliteit in 
Nederland. Dat kostte al genoeg energie.’ Hij werkte keihard en behaalde negens en tienen. 
Echt gelukkig was hij niet. ‘Er zaten studenten uit alle delen van de wereld. Ik was al in een 



vreemd land en kreeg al die vreemde talen en culturen er ook nog bij. Ik had weinig 
aansluiting met de andere studenten.’  
Op 31 december 1995 zond Twee Vandaag een reportage uit over Nihad. Ze hadden ook 
zijn ouders, die altijd in Bosnië zijn gebleven, gefilmd. Zijn verleden was ontbloot. De pijnlijke 
herinneringen aan de oorlog kwamen boven. Nihad stortte in. ‘Ik was helemaal op, kon niks 
meer.’ In die periode leerde hij zijn (Bosnische) vriendin kennen, Elvira. Mede door haar 
krabbelde hij weer op. 
“Zij betekent veiligheid voor mij.” Nihad stapte na een jaar over naar het Conservatorium in 
Arnhem, behaalde in 2000 zijn diploma docerend musicus en twee jaar later het diploma 
uitvoerend musicus. 
 
‘Toekomst….Muziek!’ 
Zijn bekendheid groeit met de jaren. De jonge Bosniër speelt als solist en in verschillende 
bezettingen op podia in Nederland, Duitsland, Kroatië, Polen en Tsjechië. In Nederland 
maakte hij een paar jaar deel uit van de bekende muziekgroep Flairck. Halverwege vorig jaar 
speelde hij in de Ridderzaal tijdens de Van Heuven Goedhartlezing in aanwezigheid van 
onder meer oud-president Ruud Lubbers en minister Agnes van Ardenne. Op de onlangs 
door stichting UAF (voor vluchteling-studenten) uitgegeven cd ‘Toekomst…..Muziek!’ speelt 
Nihad met zijn ensemble ‘Mediterreanean Sundance’ een prachtig meeslepend stuk ‘Love, 
soul and dirty money tango rhapsody’.     
Aan aandacht geen gebrek. Toch is Nihad niet tevreden. ‘Ook al ben je nog zo succesvol, 
het leven van een uitvoerend musicus is onzeker. Onzekerheden heb ik genoeg gehad in 
mijn leven.’ Liever heeft Nihad een vaste baan als docent op een muziekschool of 
conservatorium. ‘Daar zit mijn echte drive.’ Een dergelijke baan heeft hij, ondanks zijn staat 
van dienst, nooit gevonden. Wel had de accordeonist tijdelijke betrekkingen als docent aan 
verschillende muziekscholen. Dat de accordeon-opleiding op de meeste conservatoria is 
wegbezuinigd, hebben zijn kansen op een baan als docent verkleind. Maar Nihad wijt het 
ook aan de Nederlandse samenleving. ‘In eerste instantie ben je vluchteling. Als je een 
verblijfsvergunning krijgt, denk je dat je Nederlander wordt, maar helaas ben je allochtoon. 
Wat ik wil zeggen is: je blijft in Nederland een buitenstaander.’ 
Toch heeft de muziek hem ook veel gebracht. ‘Muziek weerspiegelt de wereld om mij heen. 
Muziek is de waarheid en ik ben één van de vertolkers. Met muziek vertel ik verhalen, mooie 
en lelijke. Het is niet altijd vrolijk. Ik kan tenslotte mijn verleden niet ontkennen. Muziek is 
mijn therapie; het is mijn redding geweest. Na die waanzinnige oorlog in Bosnië heeft de 
muziek weer zin aan mijn leven gegeven.’ 
 
 
Websites van organisaties die zich inzetten voor werk voor vluchtelingen: 
www.banenoffensief.nl 
www.emplooi.net 
www.uaf.nl 
 

http://www.banenoffensief.nl/
http://www.emplooi.net/
http://www.uaf.nl/

