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Dick Steenbergen, alias De Dan-
sende Balg, werd zestig jaar ge-
leden geboren in Rotterdam en
kwam met echtgenote Lia in
2007 naar Tiel. Voornaamste
reden voor de verhuizing was
zijn huidige baan. Vier dagen per
week bakt hij brood en banket in
de biologische bakkerij van de
plaatselijke zorgboerderij The-
dinghsweert. Tijdens zijn kinder-
jaren op de vrije school werd zijn
belangstelling voor muziek ge-
wekt. In zijn vrije tijd leest hij veel
en is hij actief als redactielid van
wijkkrant De Passewaaijer.
Steenbergen is op muzikaal ge-
bied klassiek geschoold en be-
speelt meerdere instrumenten,
maar de trekharmonica is veruit
favoriet.

Op de trekzak
kun je ook
schitterend
filmmuziek,
blues en zelfs
pop spelen
— Dick Steenbergen

De trekzak als levensader
Bas Moerman 
Tiel

M
uziek loopt als
een rode draad
door zijn leven.
Nadat hij op
jonge leeftijd de
blokfluit en de
lier leerde be-

spelen, kreeg hij later ook de viool, de
gitaar en het akkoordorgel onder de
knie. Maar sinds negen jaar is Dick
Steenbergen helemaal verslingerd
aan de trekzak en treedt de Tielenaar
op als De Dansende Balg.

Waar komt die naam vandaan?
,,Toen ik besloot te gaan optreden als
trekzakmuzikant, zocht ik een arties-
tennaam. Ik vond De Dansende Balg
wel passend, omdat het iets zegt over
mijzelf en over het instrument. De

balg is de ziel van de harmonica die
lucht geeft voor het produceren van
klanken. Je bespeelt hem dicht bij je
hart. Ik voel een verbondenheid tus-
sen mijn hart en de harmonicaziel.
Niet voor niets is mijn slogan ‘De
Dansende Balg uit Tiel speelt muziek
met hart en ziel’. Dat ‘dansende’ slaat
niet alleen op het feit dat elk publiek
meteen gaat bewegen en dansen bij
de aanstekelijke klanken, maar ook
op de golvende beweging die ik maak
bij het trekken en duwen – een soort
dans.’’

Wat maakt de trekzak bijzonder?
,,Vooral het lieflijke geluid, veel zach-
ter dan bijvoorbeeld de accordeon.
Daarnaast is het prettig dat je ermee
kunt rondlopen. Dat levert interactie
op. Je knikt naar de mensen, wisselt
een paar woorden met ze. Dat ge-
beurt vooral bij ouderen. Het is een

laagdrempelige manier om contact te
maken, dus zo’n optreden is een heel
sociaal gebeuren.’’

Toch heeft het instrument een ou-
bollig imago.
,,Ja, dat is jammer. De jeugd is er niet
in geïnteresseerd. Dat merk ik bij
aanmeldingen voor mijn lessen. Ik
geef les aan twee groepen in Mook en
soms privé aan huis. De meeste leer-
lingen zijn van mijn leeftijd. Helaas
bestaat nog altijd het hardnekkige
misverstand dat de diatonische ac-
cordeon – een wat chiquere bena-
ming voor de trekzak – alleen ge-
schikt is voor vissersliedjes en mee-
zingers. Je kunt er ook schitterend
klassieke muziek, filmmuziek, blues
en zelfs pop op spelen, om maar een
paar genres te noemen. Zelf heb ik
een voorliefde voor volksmuziek. In
de loop der tijd heb ik een uitgebreid
repertoire opgebouwd met liederen
en melodieën uit meerdere Europese
landen: melodramatische klanken
uit Rusland, mystieke Keltische to-
nen uit Ierland, vrolijke Italiaanse
dansen, prettige deuntjes uit Frank-
rijk en verrassende melodietjes uit
Scandinavië.’’

Hoe zien optredens van De Dan-
sende Balg eruit?
,,Dat is heel verschillend en afhanke-
lijk van het publiek. Regelmatig
treed ik belangeloos op in een zorg-
instelling in de buurt. Daar zijn mijn
deuntjes vaak een feest van herken-
ning en wordt er volop meegezon-
gen. Soms bedenk ik spontaan een
persoonlijk liedje voor iemand die ik
ken. Dat levert doorgaans enthousi-
aste reacties op. Maar ik verzorg ook
graag achtergrondmuziek op feesten,
open dagen, kunstmarkten, openin-
gen en jubilea. In december kom ik
met een speciaal kerstprogramma,
maar door de coronamaatregelen zal
dat er dit jaar wel bij inschieten. Op
YouTube staan ruim negentig korte
filmpjes waarin ik op uiteenlopende
locaties nummers uit mijn repertoire
laat horen.’’

Een lucratieve hobby, mag ik aan-
nemen?
,,Nee, in financieel opzicht zeker
niet. Ik vraag alleen een onkostenver-
goeding. Maar het heeft me wel op
een andere manier verrijkt. Nadat ik
drie jaar geleden door een hersenin-
farct werd getroffen, is muziek mijn
levensader geworden. Het beste me-
dicijn voor de ziel. Je kunt er al je
emoties in kwijt en het betekent veel
voor me om te zien dat het ook ande-
ren raakt. Mooi om zoiets te kunnen
geven. Daarnaast hebben optredens
me van alle schroom verlost. Vroeger
was ik angstig en bleu als ik in het
openbaar iets moest zeggen. Dan be-
gon ik te stotteren, maar muziek
maakte me een vrijer mens. Het
heeft mijn leven veranderd en ik
ontwikkel me steeds verder. Zo denk
ik er nu over om mijn trekzak ook in
te zetten bij stervensbegeleiding.’’

Met zijn Franse
alpinopet en zijn
trekharmonica is
Dick Steenbergen
(60) – alias De
Dansende Balg –
voor veel Tielenaren
geen onbekende. Als
straatmuzikant en
sfeermaker op
feesten en in
zorgcentra is hij een
graag geziene gast.
Muziek is medicijn
voor zijn ziel, zeker
sinds zijn
herseninfarct.
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