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“Ik had met Youra geluk”
In gesprek met Youri Egorovs pianodocente Irina Doebinina

Olga de Kort

e vraag om de eerste pianodocente van Youri Egorov te interviewen krijg je
niet iedere dag, niet in Nederland en niet in Rusland. Dat ik daarvoor in
opdracht van de YPF via St. Petersburg en Moskou naar Kazan af moet reizen,

lijkt me veel minder een probleem dan het feit dat ik mijn interview niet kan voor-
bereiden. Al mijn pogingen om de informatie over mijn gesprekspartner te verzamelen
lopen op niets uit. Veel verder dan dat ze ‘een leerlinge van Jakov Zak’ is, kom ik niet.
Navraag bij Russische pianisten levert niet veel op, maar dat verbaast me niet want
ook de naam van Youri Egorov laat bij hun geen belletje rinkelen. 

Een week voor het vertrek kijk ik heel somber naar mijn komende interview uit,
en stel me een strenge vrouwelijke professor van de oude Sovjet-school voor, met
grijs haar in een knot en een met bloemen bedrukte sjaal om de schouders. Het
bericht van de Tilburgse pianodocente Elena Bazova dat zij ooit les bij Doebinina had
en dat de professor ‘een geweldige en aardige vrouw’ is, klinkt als muziek in mijn
oren. Ook de broer van Youri Egorov, Aleksandr, mailt me dat ik me geen zorgen hoef
te maken: Irina Sergejevna is een vitale tachtiger die zelfstandig woont, nog steeds bij
het Conservatorium van Kazan betrokken is en zelfs nog geregeld pianoles geeft.
Maar pas bij mijn aankomst in Kazan begrijp ik werkelijk met wat voor een vrouw
ik ga praten: een leerlinge van Jakov Zak en Lev Oborin, die niet alleen Maria
Joedina, Vladimir Sofronitski en David Oistrach maar ook Heinrich Neuhaus,
Konstantin Igoemnov en Dmitri Sjostakovitsj goed kende. Een legendarische piano-
docente met meer dan 50 jaar ervaring, die behalve Egorov nog meer dan honderd
professionele pianisten opgeleid heeft. 

Mijn enthousiasme is groot maar het blijft een hele onderneming om Doebinina te
ontmoeten. Op de dag van het gesprek sta ik met mijn koffer en een laptop in de gang
van de speciale muziekschool en begin wanhopig te worden. Ik heb net 1,5 uur op
ongelofelijk gladde straten van het hotel naar de school gelopen, ben doodmoe, en
Irina Sergejevna is nergens te bekennen. Na een halfuur naast mijn bagage te hebben gestaan
(ik mag me van de conciërge niet verder dan de vensterbank in de gang verplaatsen) begin
ik me echt zorgen te maken: mijn trein gaat over 8 uur terug naar Moskou. Het ver-
lossende woord komt van Olga, de vrouw van Aleksandr. Irina Sergejevna vraagt haar
te excuseren, want ze durft niet haar huis uit te gaan. De wegen zijn zo glad dat een
misstap haar een gebroken arm of been kan kosten. Ik begrijp haar veel te goed, kijk
naar mijn koffer, laptop en gehakte schoenen en stel voor om zelf naar Doebinina te
gaan. Dat zou wel een oplossing zijn, maar ze durft me eigenlijk niet uit te nodigen.
Er is een enorme bouwput bij haar flatgebouw, en het trappenhuis is al helemaal niet
om aan te zien. Ze schaamt zich om een buitenlandse journaliste zo te ontvangen.
Het vieze trappenhuis met gebroken ramen is echter wel het laatste dat me van deze
ontmoeting kan weerhouden. Leunend op Olga en als een trapezedanseres balancerend
op de gladde wegen, loop ik moedig op mijn hakken naar Doebinina’s huis.

Doebinina ontvangt ons gastvrij bij de deur van haar kleine flat, neemt dankbaar het
doosje met chocolade aan dat ik speciaal voor haar uit Nederland heb meegebracht
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en probeert haar vrolijke jonge katje tot de orde te roepen. Tevergeefs, het katje is heel
erg nieuwsgierig naar de inhoud van mijn tassen, mijn kleren, mijn handen en mijn pen.
Irina Sergejevna verontschuldigt zich voor haar katje, dat ze nog niet zo lang in huis
heeft. Ik kijk snel rond: veel is er niet te zien, ze heeft in haar leven weinig verzameld.
Twee banken, een boekenkast, de oude vleugel, affiches en foto’s aan de muur: haar
leraar Lev Oborin, haar leerling Youri Egorov. Sinds haar negende was muziek het
belangrijkste in haar leven. Ze is nooit getrouwd geweest, heeft jarenlang voor haar
zieke ouders gezorgd en heeft altijd les op het Conservatorium van Kazan gegeven.
Bijna alle oude collega’s en vrienden zijn nu overleden, er komen nog leerlingen op
bezoek en Olga en Aleksandr, zelf ook haar voormalige leerlingen, staan haar bij. 

Het gesprek komt maar langzaam op gang. Ze is absoluut niet gewend om met
journalisten te praten. Ze zit tussen mij en Olga op de bank, heel broos, bijna
gewichtloos, en bij elke vraag die ik over haar of over Youri Egorov stel, kijkt ze me
met een verontschuldigende glimlach aan: “Moet ik het echt vertellen?” “Is het wel
interessant?” Ik begin te begrijpen dat ik met een musicienne van de oude school te
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maken heb: van een ouderwetse bescheidenheid, zonder veel mooie woorden,
iemand die volledig in dienst van de muziek staat. Na een kwartier is zij zichtbaar
moe en kijkt gespannen naar de voice-recorder. Ik besluit dit apparaatje gewoon uit
te zetten. Ik heb nog zeker zes uur voor de trein, we gaan gewoon met het katje spelen,
bonbons eten, de foto’s bekijken en over het weer in Amsterdam praten. En ineens
begint Irina Sergejevna zich steeds meer op haar gemak te voelen en steeds meer en
onbedwongen te praten – over concerten van Youra, over haar leraren, over heden-
daagse pianisten. Mijn voice-recorder mag weer aan, ze merkt het niet eens op. 

Wij beginnen opnieuw. Ze wil graag één misverstand uit het leven helpen: ze is
niet Youra’s eerste docente; ze wil absoluut zijn eerste leraren op de muziekschool van
Kazan die bij hem een goede pianistische basis gelegd hadden niet tekort doen. Zij
hoefde bij hem nooit een handstand te corrigeren of het belang van vingerzettingen
uit te leggen. Ik beloof haar in mijn artikel niet de eerste docente te noemen, wel de
belangrijkste: zij heeft Youri tenslotte alles geleerd wat verder dan mooie handen
reikt. Ze wordt nog meer verlegen, bloost (en dat zal zij nog vaker tijdens ons gesprek
doen) en zegt dat ze met Youra eigenlijk gewoon “geluk had”. En dan kan ik van
geluk spreken want ze begint te praten!

Irina Sergejevna Doebinina: “Niet iedere docent krijgt de kans om een leerling tegen
te komen die zo begaafd is als Youra. Ik had met Youra geluk. Alles wat ik moest doen
was slechts hem te helpen om zijn begaafdheid in al zijn veelzijdigheid te ontwikkelen.
Ik probeerde, vanuit mijn bescheiden mogelijkheden, hem bij te sturen, zonder hem
mijn eigen ideeën en mijn eigen wil op te leggen. Uitzonderlijk begaafde kinderen
zoals Youra moeten zich vooral op natuurlijke manier ontwikkelen anders zijn ze veel
te vroeg ‘oud’.”

Getalenteerd of niet, eerst wilde Irina Sergejevna Youri helemaal niet als haar leerling
hebben. Ze werkte uitsluitend met studenten van het Conservatorium van Kazan, had
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nog nooit les aan kleine kinderen gegeven en vond dat ze zonder ervaring geen recht
had om met kinderen ‘te experimenteren’. Een klein detail, maar het zegt zo veel over
Irina Sergejevna, haar professionele ethiek en haar verantwoordelijkheidsgevoel
tegenover alle aan haar toevertrouwde leerlingen. “Ik zag Youra voor de eerste keer
op de dag van zijn toelatingsexamens in de speciale muziekschool. Hij rende met
andere kinderen in de schoolgang: een klein, beweeglijk jongetje, hij leek op een
donker kevertje (ze lacht). Iemand zei toen tegen mij dat dit jongetje net een heel
goed examen achter de rug had. Drie jaar later werd ik gevraagd om Youra les te
geven. Iedereen was toen al overtuigd dat hij een heel getalenteerd en, zoals docenten
het op speciale muziekscholen noemen, een ‘perspectief kind’ was. Maar ik had geen
ervaring met kleine kinderen, en wilde niet met hem ‘experimenteren’, dus ik zei nee.”

Twee jaar later kwam Youri toch in de klas van Irina Sergejevna. Zijn docent was
weg en Doebinina besloot hem te helpen. “Hij zat toen in de vijfde klas. Ik vond meteen
dat hij veel te moeilijke stukken voor zijn leeftijd speelde. Technisch gezien kon hij
ze wel aan, maar met alleen de techniek kun je geen goede pianist worden. Hij moest
nog fysiek en vooral intellectueel groeien. In plaats van virtuoze etudes begon ik met
hem Lieder ohne Worte van Mendelssohn te studeren. Dat hielp hem zijn legatospel te
verbeteren en een meer zangerige klank te ontwikkelen.”

Een jaar later ging Irina Sergejevna met Youra naar het Kabalevski-concours in
Samara. Hij kreeg de tweede prijs hoewel het voor iedereen vanaf het begin duidelijk
was dat hij de eerste prijs verdiende. De prijs ging echter naar een vijf jaar oudere
eindexamenjaar-leerling van het muziekcollege uit Samara, wiens naam ze zich niet
meer kan herinneren (zoals waarschijnlijk niemand meer). De jury motiveerde zijn
beslissing met het feit dat Youri pas 12 jaar was. Maar tijdens de voorbereidingen voor
het laureatenconcert kreeg zijn docente het buitengewone nieuws te horen: tegen alle
reglementen en ongeschreven regels in heeft de jury besloten om Egorov voor de uit-
voering met orkest te kiezen.

“Ik was zo blij voor Youra!”, zegt Irina Sergejevna. “Ik denk dat de juryleden
gewetenswroeging kregen (ze lacht). Youra was vanaf het begin een publieksfavoriet.
Maar ook de jury zag dat hij op zijn twaalfde al over buitengewone virtuoze capaci-
teiten beschikte.”

In de eerste ronde speelde Youri de Prelude en fuga in E van J.S. Bach uit het eerste
deel van het WTK, de Nocturne in bes van Chopin en de Toccata van Chatsjatoerjan.
In de tweede ronde Prelude en fuga in G van Sjostakovitsj, de zesde Sonate van
Beethoven, Rondo Capriccioso van Mendelssohn en een verplicht stuk van Kabalevski
dat speciaal voor dit concours gecomponeerd werd. Hij sloot de derde ronde af met
Basso ostinato van Rodion Sjtsjedrin en het tweede Pianoconcert van Sjostakovitsj.
Irina Sergejevna is nog steeds enthousiast over de uitvoering van haar leerling: “Zijn
Rondo Capriccioso was onvergetelijk! Met dit hoge tempo en desondanks met een fan-
tastische lichtheid, duidelijkheid en precisie! En dat op zijn twaalfde! Zijn Sjtsjedrin
was ook opmerkelijk, heel temperamentvol en met een duidelijke, ijzeren wil
gespeeld. Maar toch was het, volgens mij, het concert van Sjostakovistj dat de meeste
reacties opriep. Al op de repetities leek het alsof hij vaker met orkest had gespeeld,
maar dit was voor de eerste keer in zijn leven. Niet alleen het publiek, ook orkest-
musici en de dirigent dachten dat ze met de eerste prijswinnaar te maken hadden.
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Het was volkomen terecht dat hij dit concert tijdens het slotconcert mocht spelen.
Youra speelde die avond prachtig, had enorm veel succes en ik hoorde van alle kanten
de voorspellingen over zijn mooie toekomst als concertpianist. Na afloop van het
concours gaf ik hem nieuwe bladmuziek cadeau en wenste hem toe om vanuit
‘Koejbisjev tot Parijs te komen’. En zie je, uiteindelijk is het ook zo gegaan...”

Geïnspireerd door zijn ervaringen op het Kabalevski-concours, begon Youri met
nog meer enthousiasme te studeren. Hij speelde op alle schoolconcerten en op voor-
speelavonden van Doebinina’s conservatoriumleerlingen. Heeft zij nooit iets van ster-
rendom-verschijnselen bij hem gemerkt?

“Nee, absoluut niet! Geen sterallures bij Youra! Ik weet nog dat hij het niet leuk
vond hoe hij op een affiche van een schoolconcert aangekondigd werd: Youra Egorov,
de leerling van de 8e klas en laureaat van het Kabalevski-concours. Hij wilde graag
als volwassen man ‘Youri’ genoemd worden (ze lacht). Maar dat was zijn drang naar
volwassenheid, geen sterallures.”

De veronderstelling dat Youri vele uren zou hebben moeten studeren kloppen
ook niet, volgens Doebinina hoefde het bij Youri niet. “Hij was niet lui maar ik kan
niet zeggen dat hij veel tijd achter de piano doorbracht. Dat vroeg ik hem ook niet.
Hij was nog steeds een kind, heel beweeglijk en speels. Hij leerde heel snel en boekte
dankzij zijn talent snelle vooruitgang maar ik wilde niet dat hij zijn spel door het buiten-
proportionele studeren zou verpesten.”

Van puberale opstandigheid merkte Irina Sergejevna bij Youri niets. “Ik had een
heel goed contact met Youra. Altijd. Vanaf dag één. Ik hoorde nooit van hem ‘ik wil
niet’, ‘ik zal niet’. Hij had geen puberale problemen. Ik heb hem nooit iets verboden
en vroeg nooit dat hij speelde zoals ik het zelf graag wilde horen. Als hij iets speelde
waar ik het niet mee eens was, liet ik hem naar de juiste manier groeien. Mijn doel
was dat hij daarna het idee kreeg dat hij het vanaf het begin zo speelde.”

Was Youri dan een ideale leerling, zonder problemen? “Het enige in die tijd was zijn
drang naar supersnelle tempi en die schrijf ik graag aan de leeftijd toe. Ik probeerde
zijn aandacht te vestigen op klank, intonatie en was overtuigd dat deze snelle-tempi-
periode voorbij gaat. Bij vele jonge virtuozen gaat deze voorliefde vaak samen met een
liefde voor het hameren en op de toetsen slaan. Bij Youra niet. Met al zijn temperament
had hij nooit een scherpe of hamerende klank. Zelfs op momenten van explosieve
culminaties. Ik kan dit alleen verklaren doordat zijn aangeboren smaak en intelligentie
hem deze negatieve bijwerkingen bespaarden.”

Mijn opmerking dat Irina Sergejevna met haar smaak en pianospel ongetwijfeld
ook een goed voorbeeld is geweest, werd met een verlegen lach en blos weggewuifd.
“Ah, Youra had al zo veel van de natuur gekregen: zijn geheugen, gehoor, smaak. Ik
hielp hem zijn natuurlijke gaven te ontwikkelen. Ik herinner me zijn uitvoering van
het tweede Pianoconcert van Saint-Saëns, hier in Kazan in de concertzaal van het
conservatorium. Hij sleepte het hele orkest met zich mee! Ik weet nog hoe zijn trillers
in de finale klonken. De episode met deze trillers is nogal eenzijdig en kan heel saai
gespeeld worden. Maar onder de handen van Youra boorden de trillers zich als scherpe
schroeven in het klavier. Ze schitterden en werden slechts afgebroken door een stevige
cascade van octaven die naar reprise leidde. Hij maakte een onvergetelijke indruk op
iedereen die hem toen hoorde!”

Het gesprek doet Irina Sergejevna duidelijk goed. Ze wordt opgewekter en gaat
zelfs achter haar vleugel zitten om een paar maten te spelen. Nu durf ik haar voor te
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stellen om een foto van haar te maken. En gelukkig stemt ze in. Wel moet ik haar
beloven dat haar comfortabele maar veel te huiselijke pantoffels niet in beeld komen…

Niet alles was natuurlijk zo rooskleurig als het nu lijkt. Er waren ook teleurstel-
lingen, maar die hadden uitsluitend met Sovjet bureaucratie rond muziekzaken en
met buitenmuzikale overwegingen te maken. Zo gaf het Ministerie van Cultuur geen
toestemming voor Egorovs deelname aan het nationale pianistenconcours van
Rusland. Youri was toen 15 jaar en het ministerie vond dat te jong. Om deze teleur-
stelling te verzachten, beloofde Irina Sergejevna dat zij met Youra aan het program-
ma voor het Marguerite Long-concours zou werken. De selectie was gepland voor
februari 1971, en als docent vond Doebinina dat Youri voor honderd procent klaar
was voor dat concours.

“Voor de eerste ronde hebben we voor Bachs Prelude en fuga in f gekozen, vier
etudes (opus 10 nrs.7 en 8 van Chopin, La Campanella van Paganini-Liszt en een tertsen-
etude van Skrjabin), plus ons beider favoriet: Carnaval van Schumann. Voor de tweede
ronde studeerden we Debussy, Fauré, de tweede Sonate van Beethoven en de Fantasie
über Themen aus den Opern von Wolfgang Amadeus Mozart Die Hochzeit des Figaro und
Don Giovanni van Liszt in. Er was nog een verplicht stuk van Jean-Jacques Grunen wald.
En voor de slotronde hebben we besloten om naar het concert van Saint-Saëns terug
te grijpen.” 

“Ik voelde me een beetje schuldig tegenover Youra. Ik wist bijna zeker dat, ongeacht
zijn spel, de jury iemand anders voor het concours zou kiezen. Zo ging het bij selecties
voor prestigieuze buitenlandse wedstrijden. Mijn enige wens was dat hij door zijn
optreden opgemerkt zou worden. Ik wilde Youra van te voren niet teleurstellen en
zei dat alleen de deelname aan een selectie als deze al een grote eer is. Maar hij moest
zich erop voorbereiden dat meer ervaren en oudere pianisten boven hem zouden
worden gekozen.” 

Wat er verder gebeurd is, noemt Doebinina nog steeds een sprookje. “De selectie
werd in de Kleine Zaal van het conservatorium gehouden. De loting was niet gunstig:
Youra was als laatste aan de beurt. Iedereen was al moe, de juryleden zaten hard te
praten en met stoelen te schuiven. Het publiek dacht dat het over was en begon weg
te lopen. Toen er ineens nog een onbekende jongen op het podium verscheen, was
niet iedereen er zo gelukkig mee. De eerste noten van Bach moest Youra onder de
begeleiding van krakende stoelen, het geritsel van programmablaadjes die doorgebladerd
werden en luide voetstappen spelen. Maar heel snel werd het stil in de zaal. Toen hij
met La Campanella bezig was, keek ik naar het balkon van de jury en zag dat een paar
juryleden van hun plaatsen opstonden om de jongen beter te kunnen zien. Youra
speelde fantastisch! Toen hij klaar was, ontplofte de zaal in applaus! Ik was ineens omringd
door mensen, iedereen feliciteerde mij, riep dat het een wonder was, dat ik een geniaal
kind meegebracht had.” Na een uur werd bekend gemaakt dat Youra naar Parijs zou
gaan, samen met twee studenten van het Conservatorium van Moskou, Vladimir
Feltsman en Vladimir Viardo. 

Irina Sergejevna mocht niet mee naar Parijs, en moest via de radio vernemen dat
haar leerling een laureaat van het concours werd. “Ik hoorde later van anderen dat hij
heel goed gespeeld had en een goede indruk had gemaakt. Vooral Carnaval werd goed
ontvangen. Ik kan het me goed voorstellen. Hij speelde het altijd meeslepend, vooral
de snelle, virtuoze stukken als Paganini, Papillons en de gehele Finale lukten hem heel
goed. In de langzame stukken was zijn spel bijzonder warm en lyrisch.”
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Terug in Kazan begon Egorov meteen aan een eindexamenprogramma te werken.
In overleg met de school werd besloten om in plaats van het gebruikelijke examen-
concert twee recitals te geven. Het programma van deze recitals werd tevens zijn toe-
latingsexamenprogramma voor het Conservatorium in Moskou. Hij speelde 24
Preludes en Fuga’s van Bach (uit het eerste deel van het WTK), 12 Etudes opus 10
van Chopin, Sonate in d van Haydn en Novelette nr. 8 van Schumann. Speciaal voor
dit toelatingsexamen in Moskou heeft hij nog het eerste Pianoconcert van Prokofjev
ingestudeerd. Maar in Moskou kreeg hij niet eens de kans om voor te spelen. Hij werd
zonder toelatingsexamen aangenomen, zo graag wilde het conservatorium hem hebben.

Irina Sergejevna droeg hem aan haar eigen oud-docent Jakov Zak over. “Ik dacht,
en terecht, dat de combinatie van Youra’s talent en de kolossale eruditie van Zak voor
een goed resultaat konden zorgen. Zak zag meteen hoe goed ik met Youra samen-
werkte en verzekerde mij dat we hem verder ‘samen zouden opleiden’.” Beide docenten
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waren tegen de deelname van Egorov aan het Tsjaikovski Concours in 1974. Hij was
nog een eerstejaarsstudent en zowel Irina Sergejevna als Zak hadden er alle vertrouwen
in dat er nog genoeg concoursen op zijn pad zouden komen. Wat hij nodig had was
om rustig te kunnen studeren en het repertoire op te bouwen. 

Irina Sergejevna: “Youra werd geselecteerd door het conservatorium en moest
spelen. Het merendeel van zijn programma hebben we samen in Kazan voorbereid.
Helemaal nieuw waren de achtste Sonate van Prokofjev, het eerste Pianoconcert van
Tsjaikovski en Rachmaninovs Paganini-Rapsodie. Hij reisde heen en weer naar Kazan
om de stukken door te nemen, en ik ging af en toe naar Moskou om hem bij te staan.
Het beste vond ik zijn eerste ronde. Toen wij net aan Prelude en fuga in b van Bach
begonnen, las ik hem een gedicht van Michail Lermontov voor:

In oceaan van lucht,
Zonder stuur en zonder zeilen,
Zachtjes zwemmen in de mist
Slanke koren van planeten… 

Tijdens het concours heeft hij Bach zo aangrijpend, doorvoeld en verheven
gespeeld, dat het leek alsof Youra’s geest ergens anders zweefde. Aan het eind van de
fuga hing er een heel bijzondere stilte in de zaal. Youra vertelde later dat hij bijna
bewusteloos raakte, hij was volledig ‘vertrokken’. Ik heb nog nooit een dergelijke uit-
voering van dit stuk gehoord, en zal het nooit meer horen. De opnamen kunnen niet
weergeven hoe zijn live uitvoering was. Ik denk dat hij toen de drempel overgestapt
was die hem scheidde van een charmant kind, een virtuoze en romantische jongen
tot de ware grote kunstenaar. Na de eerste ronde was hij een onbetwiste leider. Helaas
speelde hij minder goed in de tweede ronde en won uiteindelijk slechts de derde
prijs. Maar wat maakt het nou uit – het leven heeft toch alles op zijn plaats gezet.”

Het gesprek gaat vanzelf naar de opnamen van Egorov. Irina Sergejevna heeft ze
thuis maar beluistert ze niet vaak. Het is veel te zwaar voor haar, ze roepen veel te
veel herinneringen op. Ze kijk triest naar de foto boven de vleugel, naar de EMI CD-
box en haar ogen beginnen zich met tranen te vullen. Nee, ze wil niet over opnamen
praten. Liever over Bach, die Youri zo graag speelde, of over zijn mooie uitvoering
van het Herfstlied van Tsjaikovski. Of over goede recensies na het concours. 

Na het Tsjaikovski Concours werd Egorov in 1975 derde in het Koningin
Elisabeth Concours in België. Daarop volgden concertuitnodigingen voor Rusland,
Nederland, Tsjecho-Slowakije en Italië. Jakov Zak en Irina Sergejevna waren echter
van mening dat de buitenlandse reizen nog even konden wachten. Youri moest nog
veel studeren en aan nieuwe programma’s werken. In de winter van 1975-76 vroeg
Egorov verlof en kwam naar Kazan. 

Irina Sergejevna: ”Die winter studeerde hij ontzettend veel, wij hebben het
Concert in d van Mozart ingestudeerd, enkele sonates van Scarlatti en de tweede
Sonate van Sjostakovitsj. Het was heel interessant om samen aan Kreisleriana te werken,
het werk dat mij na aan het hart ligt en dat heel goed bij Youra’s talent aansloot. In
februari 1976 had hij een recital in de Grote Zaal van het Conservatorium in Kazan
waar hij ook Kreisleriana speelde. Ik was er niet bij… Ik kon me niet voorstellen dat het
zijn laatste concert in Rusland zou zijn. Ik hoorde dat het een prachtig concert was…”
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Na zijn vertrek uit Rusland belde Youri Irina Sergejevna en stuurde haar ansicht-
kaarten. Zij was op de hoogte van al zijn uitvoeringen en de deelname aan het
Beethoven-festival in Bonn en het Mozart-festival in Salzburg. Via Youri’s vrienden in
Nederland kreeg Irina Sergejevna later een verzameling recensies. Op 14 februari
1988 vond het laatste concert van Egorov plaats. Op 8 maart heeft hij zoals altijd op
deze dag gebeld om Irina Sergejevna met de Vrouwendag te feliciteren. Het was hun
laatste gesprek. Op 16 april overleed hij in Amsterdam op de leeftijd van 33 jaar.

Het is zwaar voor Irina Sergejevna om over de laatste jaren van Youri te praten,
en ons gesprek gaat weer terug naar het begin, naar de oude affiches en foto’s. Maar
dan stopt ze abrupt, loopt snel naar de boekenkast en komt terug met een boek dat het
Conservatorium van Kazan enkele jaren geleden aan haar heeft gewijd. Heel verlegen
legt ze nog snel uit dat het idee om over alle oude docenten een dergelijk boekje
samen te stellen van de rector was. Ik blader het snel door en zie hoeveel warme en
dankbare bijdragen aan Doebinina zijn gewijd. Haar leerlingen en collega’s schreven
over haar als docente, en zij, op haar beurt, over haar bijzondere leraren en één leer-
ling die haar zo veel geluk gaf: Youra Egorov. Ze vraagt me om bij het uitschrijven
van ons gesprek de aandacht niet op haar maar op Youri te vestigen. In haar notities
in dit boek kan ik alle citaten over Youri’s spel vinden. Misschien is het beter als ik
deze recensies gebruik, zegt ze, want zij zelf “kan het niet zo mooi vertellen”. Ik
beloof haar om ons gesprek met haar notities aan te vullen, alle titels en datums te
controleren en de aandacht op Youri’s aangeboren talenten te richten. Maar voor mijzelf
ben ik ervan overtuigd dat de bijzondere vrouw voor wie ik naar Kazan ben gereisd
zelf minstens een boek waard is. Eigenlijk heeft zij zo weinig over haarzelf en haar
manier van lesgeven verteld dat ik net zo goed opnieuw kan beginnen. En ik wil nog
zo veel vragen: over haar beroemde leraren, over Dmitri Sjostakovitsj en over Maria
Joedina. Maar ze is moe, mijn trein zal over een paar uur vertrekken en ik beloof haar
om mijn interview zowel op ons gesprek als op haar notities te baseren. Het doet me
pijn om weg te gaan…

In de trein zoek ik naar de foto’s in het boek. Zelfs in de keuze van foto’s bleef
zij zichzelf: nergens staat ze alleen, altijd omringd door vrienden en collega’s. Een
mooie, slanke vrouw met grote ogen en een verlegen glimlach. Alle andere foto’s zijn
van haar dierbare leraren en nog meer dierbare leerlingen. 

In het najaar van 2013 wordt Irina Sergejevna Doebinina 90 jaar.

Alle kleurenfoto’s zijn door Olga de Kort gemaakt op 30 maart 2013 in Kazan.
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Youri Egorov en Irina Sergejevna Doebinina met dirigent Natan Rachlin na de uitvoering van het Pianoconcert in d
van Mozart in het Conservatorium van Kazan, 1975.


