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Door Herman Rosenberg

Een pianodichteres, 
noemt haar impresario 
haar. En inderdaad, de 
faam van Maria João 
Pires (Lissabon, 1944) 
is groot. Ze trad vaak 

op in Nederland, maar zeer zelden 
in Den Haag. Nu komt ze naar Ama-
re voor een recital. Het zou meteen 
weleens de laatste keer kunnen zijn 
dat ze hier te horen is, want het 
einde van haar lange carrière is in 
zicht. We spreken haar in Hilver-
sum in het ouderlijk huis van Lucas 
en Arthur Jussen, de twee begaaf-
de broers die lang haar leerlingen 
waren. Ze praat zacht en kiest haar 
woorden met zorg.    

Is het waar dat u gaat stoppen?
“Ja, in 2024. Dan word ik tachtig, 
een mooi moment. En het is ook 
goed om iets van een deadline te 
hebben. Je moet je ervan bewust 
zijn dat je niet eeuwig dezelfde 
blijft en dat je toch minder goed 
wordt. Er zijn tekenen. Soms heb 
ik problemen met m’n handen. Het 
gaat heel langzaam achteruit. Dat 
wil niet zeggen dat ik me slecht 
voel. Ik ben in orde. Maar het is ook 
goed deuren te openen naar een 
ander soort leven, een leven waarin 
je niet telkens hoeft te presteren en 
waarin je af bent van dat afschuwe-
lijke reizen.”

U heeft de piano ooit ‘een mon-
ster’ genoemd. Wat bedoelde u 
daarmee?
Lachend: “Misschien overdreef ik 
een beetje. Maar het is in zekere zin 
een wild instrument dat je moet 
veroveren. Je moet ontdekken hoe 
je het kunt laten zingen en daartoe 
moet je camoufleren dat het een 
percussie-instrument is. Niet altijd 
natuurlijk, het hangt van het stuk 
af. Maar de piano kan in de buurt 
komen van de menselijke stem en 
van bijna alle andere instrumenten. 
De piano is heel compleet. Maar het 
is keihard werken om dat allemaal 
te laten gebeuren.”       

Houdt u eigenlijk wel van het 
podium?
“Nee, eigenlijk niet. Nooit van 
gehouden ook. Maar ik ben eraan 
gewend geraakt. En ik houd van 
mensen, dat dan weer wel. Ik hoef 
niet in het middelpunt van de be-
langstelling te staan, maar ik houd 
er wel van om onder de mensen te 
zijn. Ik heb mezelf nooit gezien als 

de grote artiest of grote leermeester 
die mensen iets geeft.”

Toch wordt u zo gezien.
“We zijn een groep, het publiek en 
ik samen. Ik doe wat ik moet doen: 
muziek maken. Maar dat geeft wel 
iets paradoxaals aan mijn naderen-
de afscheid. Ik laat toch een heel 
leven én het publiek achter me. Er 
breekt een nieuwe fase aan. Ik blijf 
in elk geval lesgeven. Dat is nu een-
maal mijn passie. Ik probeer jonge 
mensen kennis te laten maken met 
de muziek en over te dragen wat de 
componisten ons hebben nagela-
ten. We gaan op zoek naar de ziel 
van de muziek, dat is belangrijker 
dan een perfecte techniek of het 
winnen van concoursen.”

U heeft een band met Nederland. 
Hoe is die ontstaan?
“Al heel jong trad ik op in de Kleine 
Zaal van het Concertgebouw. Ne-
derlanders lijken op het eerste 

gezicht stug. Maar ze hebben de 
gave om van kunst te houden en 
zelf kunstenaars voort te brengen. 
Kijk naar de schilderkunst. Zelfs 
al zien Nederlanders er niet erg 
kunstzinnig uit, ze zijn het wel! Dit 
land heeft een artistieke ziel. Nee, 
inderdaad, het bracht niet zoveel 
grote componisten voort, maar de 
mensen houden wel van muziek. 
Dat is voldoende. Door publiek te 
zijn, worden ze ook deel van de 
muziek.”

En dan zijn er de broers Jussen 
natuurlijk, die lang uw leerlin-
gen zijn geweest.  
“Ik ben nog altijd ontzettend trots 
op hen. Niet omdat ik ze zo veel 
heb geleerd, maar omdat ze zo’n 
groot, natuurlijk talent hebben. 
Ze hebben zich prachtig ontwik-
keld. Ze zijn mijn meest bijzondere 
leerlingen. Ik voel me altijd zeer 
ontspannen als ik bij hen ben. Dan 
hoeft er niets. Als ze samenspelen 

zijn ze zo’n intens duo, ik heb dat 
nooit eerder meegemaakt.”

Pires is al decennialang een graag 
geziene gast op de grote Nederland-
se podia en dan met name dat van 
het Concertgebouw. Ze is ondanks 
al haar bescheidenheid een ster. Die 
status kreeg in Nederland mythi-
sche proporties door een uitzonder-
lijk incident in 1999 in datzelfde 
Concertgebouw in Amsterdam; 
het is terug te vinden op YouTube. 
Tijdens een lunchconcert zou Pires 
het 20ste Pianoconcert van Mozart 
spelen. Op het moment dat het 
orkest onder leiding van Ricardo 
Chailly inzette, realiseerde ze zich 
dat ze het verkeerde concert had 
voorbereid. Door non-verbale com-
municatie met de solist had Chailly 
in de gaten wat er aan de hand was. 
Terwijl hij bleef dirigeren, zei hij 
tegen Pires: ‘You can do it. Je hebt 
het laatst nog gespeeld!’ En inder-
daad, dat bleek. Ze speelde het stuk 

alsof er niets aan de hand was. Pires 
met een zucht: “Tja, dat was een 
rare situatie. Nee, nee, het lag niet 
aan mij. Iemand van de staf van het 
orkest had het verkeerde Mozart-
concert doorgegeven. Dat ik toen 
toch dat D-minor-concerto wel 
kon spelen, is nu ook weer niet zó 
raar. Daar ben je professional voor. 
Bovendien, het orkest speelde ge-
woon door, dus ik moest wel.”     

De Portugese treedt op woens-
dag 5 april op in de Concertzaal 
van Amare in de nieuwe serie van 
World Master Pianists van impre-
sario Friso Verschoor. Op het pro-
gramma staan Beethoven (‘Sonate 
Pathétique’), Schubert (‘Sonate nr 

21, D. 960’) en Schumann (‘Kin-
derszenen’). Pires geldt als een 
Mozart-specialist, maar de andere 
groten uit de Duitse traditie lig-
gen haar ook na aan het hart, zoals 
Schubert.  

Wat betekent Schubert voor u?
“Schubert is voor mij, hoe zeg je 
dat, een comfortabele componist. 
Ik voel me heel erg thuis bij hem. 
Ik ben ontspannen als ik Schubert 
speel. Schubert is melancholiek, in-
derdaad. Hij lijkt wel op Beethoven, 
maar waar Beethoven strijdt, be-
rust Schubert. Ik houd ook van Mo-
zart, maar zijn muziek is altijd weer 
een uitdaging. Je moet heel alert en 
snel zijn. Het moeilijke is dat zijn 
muziek sprankelt, maar ook diep-
gang heeft. Dat moet je beide tot 
uitdrukking brengen.” 

Hoe ziet u zichzelf als muzikant 
en interpreet?
“Ik interpreteer niet. Althans, ik 
probeer de muziek over te brengen 
en mijn eigen emoties spelen dan 
geen rol. Die van de componist wel. 
De grote componisten mogen dood 
zijn, hun muziek is levend mate-
riaal. Ik kan niet uitleggen wat er 
met mij gebeurt als ik speel.” 

Recital Maria João Pires, woensdag 5 april, 
20.00 uur, Amare. Meer informatie:   
www.worldmasterpianists.com  
en www.amare.nl

Pianolegende Maria João Pires in Amare

‘Het instrument moet zingen’
De wereldberoemde pianiste Maria João Pires treedt 
binnenkort op in Amare. Een gesprek over een car-
rière, over het belang van educatie en over muziek. 

Maria João Pires: ‘De piano moet je veroveren.’ | Foto: World Master Pianists

‘Dit land heeft een 
artistieke ziel’


