
Rapper Pjotr: ‘Het kleine steentje dat ik bij 

mag dragen, dat geeft hoop’ 

Wat geeft jou hoop? Bekende Nederlandse jongeren geven antwoord op deze vraag. Vandaag 

Pjotr Golsteyn, rapper en christen. ‘Ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik weet ook: het gaat 

niet altijd beter.’  

  

 
 

Rapper en acteur Pjotr Golsteyn: 'Ik hoorde eens de vraag: ‘Ben je niet bang dat je een 

monster hebt gecreëerd dat je moet blijven voeden?’ Ik denk niet dat het bij mij helemaal zo 

is, maar ik werd er wel door geraakt.' 

De 28-jarige Pjotr komt rustig het theater in Zutphen binnengelopen. Hij groet de mensen 

achter de bar hartelijk en bestelt een kop thee. Omdat hij een muziekstudio heeft in het 

gebouw, is hij een bekende van het personeel. ‘Zullen we hier in de foyer gaan zitten? Daar 

kunnen we vast goed praten’, zegt hij lachend en hij loopt richting een paar bruine 

chesterfield banken waar we plaatsnemen.  

De jonge artiest komt uit een gezin met een vader, moeder en broertje. ‘Een echt warm en 

veilig gezin. Ook een christelijk gezin. Mijn ouders namen me altijd mee naar de kerk.’ Pjotr 

ging graag naar de kerk en werd nooit ‘meegetrokken door zijn ouders’, zo vertelt hij. ‘De 

mensen daar voelden als mijn familie. En mijn vriendjes van de zondagsschool, daar ben ik 

mee opgegroeid. Die zijn als broers.’ 

Na de middelbare school besluit Pjotr naar de pabo te gaan, hoewel een carrière in de muziek 

zijn droom was. ‘Maar dat leek onhaalbaar, dus dat zette ik aan de kant. Met kinderen werken 

leek me leuk, ik heb een brede interesse, dus de pabo was een goede keuze.’ Maar halverwege 

de opleiding begint zijn muzikale droom toch aan hem te trekken. ‘Ik leerde jongens kennen 

die me op weg konden helpen in de muziekwereld.’  



Hij probeert een muziekcarrière te starten en zijn opleiding af te maken, maar dat was niet 

makkelijk. Lachend: ‘Maar ik heb mijn diploma wel behaald!’ De muzikale droom van Pjotr 

komt uit. Hij wordt geen leraar, maar gaat muziekworkshops geven op scholen. Zo verdient 

hij zijn eerste geld met muziek. Inmiddels heeft hij meerdere albums op zijn naam staan - een 

nieuwe is alweer in de maak - en kan hij rondkomen van de muziek. ‘Het was spannend hoor. 

Echt een avontuur. Toen ik in 2019 voor het eerst een kleine hit scoorde, heb ik mijn laatste 

bijbaan opgezegd. Ik verdiende nog geen drol, maar ik kon de huur en boodschappen betalen. 

Dat was genoeg.’ 

bekendheid 

Evenals zijn carrière, groeide ook de bekendheid. Maar de Zutphenaar is duidelijk: 

‘Doorgebroken? Nee, dat ben ik nog niet.’ Terwijl hij rustig zijn thee opdrinkt, vertelt hij 

nuchter: ‘Ik heb een stabiele carrière en een mooie groep fans die volgen wat ik doe en maak, 

hoe bizar dat soms ook nog voelt. Maar ik heb nog niet écht een hit gehad. Ik ben nog niet 

landelijk doorgebroken.’ 

Zijn loopbaan ziet er anders uit dan die van menig andere jongere, maar Pjotr kan wel gewoon 

jong zijn. ‘Ik voel me supernormaal. Ik ben nu op een punt waar ik drie jaar geleden van 

droomde, maar ik voel me nog steeds dezelfde jongen. Dat komt door mijn vrienden. We zijn 

dezelfde jongens als vroeger, die een potje voetballen in het weekend. Ik weet niet hoe dat zal 

zijn als ik ooit echt groot en bekend word, maar ik denk hetzelfde. Ik geloof niet dat het in me 

zit om naast mijn schoenen te gaan lopen.’ 

‘Ik ben nu op een punt waar ik drie jaar geleden van droomde, maar ik voel me nog steeds 

dezelfde jongen. Dat komt door mijn vrienden.’ 

Alles lijkt dus goed en stabiel. Toch kent de artiest ook zijn onzekerheden, want het blijft een 

onzeker bestaan en roem kan zomaar wegvallen. ‘Ik denk daar wel over na. Wat als het er niet 

meer is? Ik hoorde eens de vraag: ‘Ben je niet bang dat je een monster hebt gecreëerd dat je 

moet blijven voeden?’ Ik denk niet dat het bij mij helemaal zo is, maar ik werd er wel door 

geraakt. Iedere dag steek ik al mijn tijd hierin. Soms moet ik goed bij mijzelf nagaan wat mijn 

motivatie is als ik opsta. Is dat de angst om alles kwijt te raken, of het geloof dat ik dit echt 

moet doen?’ Even denkt hij na. Dan vervolgt hij: ‘Maar de hoop en dromen zijn groter dan die 

onzekerheid. En daar probeer ik mezelf mee te voeden, door goede gesprekken met mijn 

vrienden. Dat is sterker dan de onzekerheid.’ 

Daarbij speelt het geloof van Pjotr een belangrijke rol. ‘Dat is de fundering waar ik mijn leven 

op bouw. Alles wat ik doe, wil ik met God doen. Ik maak niet per se christelijke muziek, dat 

is niet mijn roeping. Maar ik wil wel de dingen die ik uit mijn geloof haal, doorgeven in mijn 

muziek.’ Het relativeert ook zijn succes. ‘Natuurlijk wil ik presteren en goede cijfers draaien. 

Maar daar gaat het niet om. Er is meer. Ik moet niet te veel mijn eigen koninkrijkje bouwen, 

want dat kan in één dag weg zijn. Maar de verhalen die ik deel kunnen voor eeuwig zijn. Dat 

klinkt heel moralistisch en heilig misschien, maar dat zeg ik echt tegen mezelf.’  

Juist de verhalen die Pjotr deelt in zijn muziek, hoopt hij in deze wereld achter te laten. ‘Als 

ik er straks niet meer ben, hoeft mijn naam niet overeind te blijven. Maar ik hoop dat ik 

mensen heb aangestoken met bepaalde verhalen en positiviteit. Ik zie mezelf niet als 

evangelist, maar als mensen door mijn muziek over het leven nadenken vind ik dat mooi. Ik 



wil het besef meegeven dat er meer is dan werk en de kroeg in het weekend. Liefde en 

broederschap, dat is het stukje uit mijn geloof dat ik wil doorgeven in mijn muziek.’ 

‘Soms moet ik goed bij mijzelf nagaan wat mijn motivatie is als ik opsta. Is dat de angst om 

alles kwijt te raken, of het geloof dat ik dit echt moet doen?’ 

naar Albanië 

Dromen heeft Pjotr genoeg, zoals een eigen tour door Nederland met een mooie show. Maar 

veel verder dan een paar jaar kijkt hij niet vooruit. ‘Je moet het ook een beetje loslaten soms. 

Je kunt niet alles in het leven dirigeren.’ Wel ligt er het plan om in de toekomst samen met 

zijn vrouw een stichting op te richten in Albanië, het vaderland van zijn vrouw. ‘We willen 

daar iets doen voor arme kinderen. We zijn er al vaker geweest om te helpen met projecten, en 

ooit hopen we zelf iets op te kunnen zetten.’ 

Hoop en houvast haalt Pjotr uit de bevestiging die hij krijgt van God. ‘Ik vertrouw erop dat 

wat ik doe gezegend wordt. Zelfs als het ooit stopt. Misschien is mijn carrière over een paar 

jaar voorbij, dan ga ik naar Albanië. Maar nu voel ik de bevestiging van mijn roeping. De 

wereld stort soms in, dat zorgt voor wanhoop. Maar het kleine steentje dat ik bij mag dragen, 

geeft hoop. Ik vertrouw erop dat dat genoeg is. Dat geeft rust en zekerheid.’  

 


