
Paul Sonneveld, pianist en organist 
Ik speel al sinds m’n zevende jaar piano.  

Op de Christelijke lagere school in Rotterdam, waar ik leerling was, stond, 

zoals gebruikelijk in die tijd,  een harmonium. Daar kon ik de psalmen en 

gezangen op begeleiden en, niet te vergeten, spelen uit de bundel  

“Kun je nog zingen zing dan mee”!  

Ik kom uit een muzikaal gezin, mijn broers, zussen en ik, we gingen allemaal naar 

de toenmalige Rotterdamse Muziekschool (tegenwoordig SKVR) en wie er in 

verder wilde leren, die mocht dat doen.  

Mijn werkzame leven lag in de techniek.  

Piano spelen heb ik altijd als een hobby beschouwd. Het leukste aan deze hobby 

vind ik het begeleiden van allerlei muzikale activiteiten. Van koren en solisten  

tot dansgroepen en musicals, met orkest, solo of een kleine bezetting. Het is 

allemaal interessant en uitdagend.  

De mensen stimuleren tot goede prestaties is de beloning.  

Zelf heb ik het nemen van pianolessen altijd als een onderdeel van de hobby 

beschouwd. In Spijkenisse, waar ik jaren heb gewoond, kreeg ik pianoles bij   

‘De Stoep’,  bij Hannie van der Wulp. Zij stuwde me met haar lessen naar een 

geweldig niveau en zorgde ervoor dat ik een professionele opleiding volgde.  

In Spijkenisse kwam er nog wat bij, er was een functie als organist vacant. Een 

kerkdienst begeleiden op het orgel leek me een interessante uitdaging en ik ging 

ermee aan de slag. De combinatie van klavieren, pedalen en registratieknoppen 

kostte me wel wat zweetdruppels en nog altijd hebben orgels met presets mijn 

voorkeur maar het is een geweldig instrument en bijzonder om er tijdens een 

dienst op te spelen. 

Een paar hoogtepunten uit mijn muzikale leven:  

Tijdens de manifestaties ‘Klinkt goed’spelen op een vleugel van De Doelen.  

Een Steinway, ja ja! 

Een Haydn trio met mijn jongere broer en een vriend spelen.  

Dat was echt een uitdaging. 

De musical Kiss me Kate, de piano in het orkest.  

9 voorstellingen, uitverkocht. 

De musical Anatevka, muzikale leiding en piano.  

Geweldige voorstellingen, ook uitverkocht. 

Verder vele koren, solisten, muziek en dans groepen in allerlei genres en 

bezettingen. Ze waren me allemaal even lief.  

Helaas moet ik op mijn gehoor gaan letten, een leeftijdprobleem.  

Bij Rejoice hoop ik echter nog een poosje mee te kunnen spelen. 

 
 

 


