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Groeneveld en Bij de
Leij: om te koesteren

gewiktgewogen

LEEUWARDEN Niet eerder had-
den ze samen opgetreden. Dus
toen de mogelijkheid er was,
toch nog maar een extra repeti-
tie. Larissa Groeneveld, een van
onze topcellisten en onderdeel
uitmakend van het vijfentwintig
jaar oude Osiris Trio, trof begin
twintiger Hessel bij de Leij uit
Ryptsjerk, momenteel woonach-
tig in Groningen. Ondanks zijn
late start studeerde deze pianist
cum laude af aan het Prins Claus
Conservatorium Groningen.
Gistermorgen zette het tweetal
de puntjes op de i in de Koperen
Tuin. Daarna werd er driftig
verder gerepeteerd op de con-
certlocatie. Wie vroeg was en
een dichte toegangsdeur trof,
hoorde al wel in de verte hoe het
gelegenheidsduo zich in het
zweet werkte. Zowel Groeneveld
als Bij de Leij liet geen moment
onbenut.

Met hun optreden is in de
Friese hoofdstad de serie van zes
gratis toegankelijke Zomerse
Zondagmiddag Concerten ge-
start, traditioneel gericht op
jong talent, met aan het begin
een crack die een nieuwkomer

Plaats: Doopsgezonde Kerk,
Leeuwarden Gebeurtenis:
openingsconcert Zomerse
Zondagmiddagconcerten met
Larissa Groeneveld (cello) en
Hessel bij de Leij (piano) Be-
langstelling: 100 personen
Volgende concerten: 13 juli
Rudmer de Vries (tenor) en
Frans Douwe Slot (piano); 20 juli
Aristo Strijkkwartet; 27 juli
Elizabeth Kooy (sopraan) e.a.; 3
augustus Coen Dijkstra (marim-
ba) e.a.; 10 augustus Katrin
Smith (hobo), Jelmer de Moed
(klarinet) e.a.
!!!!!

bij de hand neemt. Vorig jaar
waren het pianiste Klára Würtz
en cellotalent Dana de Vries die
het podium deelden. In een nog
eerdere serie troffen violiste
Emmy Verheij en pianist Frans
Douwe Slot elkaar.

In hoeverre Groeneveld haar
jonge kompaan ‘bij de hand
nam’, staat te bezien, want het
spel van Bij de Leij had alles in
zich om net zo te boeien als dat
van Groeneveld zelf. Meteen bij
zijn solo-optreden in werkjes
van Debussy werd duidelijk hoe
genuanceerd deze pianist te
werk ging. Hoe hij vanuit een
situatie van relatieve rust met
dromerige akkoorden en verlei-
delijke klankschakeringen aan
een climax bouwde. Hij verstond
de kunst van het voorzichtig
laten aanzwellen van het geluid
en het laten doven ervan, zonder
zich te buiten te gaan aan te
grote dynamiscche verschillen.
Geen aanstellerij, maar smaak
en gaan voor vertolkingen die
van binnenuit lijken te komen.

Misschien dat het daarom zo
voortreffelijk klikte met de cel-
liste, want ook Groeneveld mijdt
aanstellerig en technisch ver-
toon en belicht de gevoelige
kant van haar werken. In de
Vijfde suite van Bach was dat al
duidelijk. En toen zij samen met
Bij de Leij in een romance van
Fauré een maan aan een nachte-
lijke hemel zette en het tweetal
even later volstrekt gelijkge-
stemd de romantiek aanboorde
van Zemlinsky en daarin dezelf-
de mate van ontroering aan-
bracht, was duidelijk dat hier
twee musici aan het woord
waren met een fantastisch ge-
voel voor dit repertoire en voor
elkaar. Een duo om te koesteren.
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