
Door Joke Beeckmans

Hoe lang speel je al cello?
„Op mijn vierde heb ik de cello van
mijn oudere broer gepakt om te kij-
ken wat ik eruit kon krijgen. Daar
ben ik nooit mee opgehouden. Ik
hield meteen van de diepe, warme
klank van het instrument. Toen
mijn moeder dat aan de leraar van
mijn broer vertelde, was hij bang dat
ik mezelf alles verkeerd zou aanle-
ren. Op mijn vijfde kreeg ik mijn
eerste les van hem. Hij was een fan-
tastische leraar. Hij heeft zelfs nog
bij het allerkleinste stoeltje van
IKEA de poten voor me afgezaagd.”

Wat betekent spelen voor jou?
„De cello is mijn leven. Zonder
woorden kun je gevoelens uitdruk-
ken en mensen raken. Dat vind ik
het mooiste wat er is.”

Hoe zou je jezelf omschrijven?
„Ik heb als cellist een bepaalde spon-
taniteit, en ik ben iemand die er
hard voor werkt. Zeker sinds ik in
Wenen woon, ben ik erg gediscipli-
neerd. Maar op het podium laat ik
mezelf los en wil ik alleen maar aan
de muziek en het publiek denken.”

Pas je in een traditie?
„Ik wil niet typisch Nederlands of
Oostenrijks zijn. Ik probeer me zo
internationaal en veelzijdig moge-
lijk te ontwikkelen – in alle opzich-
ten. Op mijn eerste cd speelde ik ro-
mantische Franse muziek en op de
tweede de concerten van Haydn. Dit
jaar ga ik Saint-Saëns opnemen.”

Wie is je grootste voorbeeld?
„Ik bewonder Janine Jansen. Hoe zij
zich op het podium laat gaan en he-
lemaal ‘in’ de muziek komt, dat kan
ik heel erg navoelen. Daarnaast is zij
in staat als solist met een groot or-
kest een soort kamermuziek te ma-
ken. Alsof zij met elk instrument af-
zonderlijk in contact staat.”

Wat is het beste advies dat je ooit

hebt gekregen?
„Zowel mijn allereerste leraar Jo-
hannes Eisenmeier als Lenian Benja-
mins van de talentenklas in Utrecht
en mijn huidige Weense cellomama
Lilia Schulz-Bayrova hebben me al-
tijd alle ruimte gelaten mezelf te
blijven. Ze hebben ervoor gezorgd
dat ik me als ‘Harriet’ ontwikkelde.
Ik moest altijd mezelf blijven, ook
als ik veel kritiek zou krijgen.”

Wat was de belangrijkste gebeur-
tenis in je carrière tot nu toe?
„In juni vorig jaar speelde ik tijdens
de Haydn Festspiele in Eisenstadt
Haydns Eerste celloconcert in de zaal
waar hij zelf nog gedirigeerd heeft.
Het was fantastisch om als solist op
die plek te zitten. En het spelen van
het celloconcert van Edward Elgar
tijdens de Amsterdamse Cello Biën-

nale was natuurlijk ook heel bijzon-
der. Ik vind dat een van de mooiste
celloconcerten. Dat ik het in Neder-
land mocht spelen, maakte het extra
fantastisch. Ik heb hier de laatste ja-
ren minder opgetreden dan in heel
veel andere plekken ter wereld. Ik
heb Nederland heel erg gemist.”

Wat wil je nog bereiken?
„Het gaat steil bergopwaarts nu. Ik
hoop dat dat zo blijft en dat ik in
veel mooie zalen en met goede or-
kesten mag spelen. Als Nederlandse
moet ik dan natuurlijk ook het Con-
certgebouworkest noemen.”

Concerten 17/4 in Concertgebouw
A’dam (gratis lunchconcert, 12.30
uur), 10/5 (Dordrecht, Cellofestival)
en 15/5 Concertgebouw Amsterdam.
Inl: www.harrietkrijgh.com
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‘Ik hield meteen van die diepe klank’
Ze wordt bejubeld in de
Duitstalige wereld en
bracht recent twee cd’s
uit. Woensdag speelt de
Nederlandse celliste
Harriet Krijgh (21) in het
C o n c e r t g e b o u w.
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