
VAREN OP JE GEVOEL

Amsterdam, juli 2017 -– interview met Yang Yang Cai

‘Op dit moment voel ik me het meest aangetrokken door muziek van Franse compo-
nisten. Ik hou ontzettend veel van Ravel en Debussy. In mei speelde ik Impromptu No. 
2 van Gabriel Fauré bij Podium Witteman en nu ben ik het dubbelpianoconcert van 
Poulenc aan het instuderen. En dat is zo’n gaaf stuk! Aan deze muziek kan ik me echt 
overgeven, omdat die me raakt in mijn hart.’  
Tussen de muziekbedrijven door vertelt Yang Yang openhartig over haarzelf en haar 
dromen.

Sinds 2014 vormt Yang Yang een pianoduo met Florian 
Verweij. ‘Wij boffen dat we worden begeleid door het be-
kende en talentvolle pianoduo Scholtes en Jansens van 
de Piano Academy. Zij organiseren ook jaarlijks het Pia-
noduo Festival in Amsterdam. In oktober doen we weer 
mee. We spelen dan in elk geval het dubbelconcert van 
Poulenc en delen uit Suite No. 2 voor twee piano’s van 
Rachmaninov.’ 

Het bijzondere van muziek  
‘Als ik piano speel, voelt het alsof ik veel liefde aan die 
muziek geef en tegelijk ook terugkrijg. En dan ontstaat er 
iets moois, in de vorm van klanken en trillingen. Op dat 
moment is dat het enige dat ertoe doet.  
Nu speel ik veel Franse muziek, maar het is beslist niet zo 
dat ik me daartoe beperk. Ik hou ook enorm van de mu-
ziek van veel andere componisten, bijvoorbeeld van 

Beethoven en Schubert. Ik sta open voor alle soorten muziek, ook voor soul, jazz, hiphop en 
drum & bass. Elke soort kent zijn eigen schoonheid, scherpt mijn gehoor en brengt me op 
nieuwe ideeën.’ 

Anno 2017  
‘Ik ben 18 jaar jong en probeer mijn eigen weg te vinden. Pianospelen is mijn allergrootste 
passie en maakt me gelukkig. Het is ook mijn wegwijzer, want ik zou niet weten hoe ik zon-
der piano moet leven! Ik wil mijn tijd en energie niet meer besteden aan angst om fouten te 
maken of niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen, maar alleen aan mijn eigen 
ontwikkeling als mens en als pianist.’ 

Vroeger thuis  
‘Mijn muzikaal talent heb ik niet van een vreemde, mijn vader houdt enorm veel van muziek. 
In China was hij componist en docent op het conservatorium in Shanghai. Door de taalbar-
rière is het hem niet gelukt om in Nederland hetzelfde werk te doen …’  
Yang Yang is geboren in 1998 en opgegroeid in een liefdevol, traditioneel Chinees gezin. Ze 
heeft een jonger zusje voor wie muziek ook een hoofdrol speelt. ‘Ik ben de derde generatie. 
Tot mijn vierde hoorde ik alleen Chinees om mij heen. Het is bijzonder hoe mijn ouders alles 
wat maar mogelijk is, hebben gegeven voor mijn ontwikkeling. Toen ik zei dat ik piano wilde 
leren spelen, regelden ze dat. En ik zat ook op dansles, tekenles, een koor en hockey.’ 
Als Yang Yang naar het gymnasium gaat wordt het te druk voor al die verschillende dingen. 
Vanaf dat moment richt ze haar aandacht op piano en school.  



‘Vooral tijdens mijn middelbareschooltijd was het soms wel moeilijk om te switchen tussen 
de Chinese en de Nederlandse cultuur. Er zijn nogal wat culturele verschillen. In de Chinese 
traditie speelt hiërarchie een grote rol. Je moet alle oudere mensen met respect behandelen 
– dat wil zeggen dat nee zeggen niet wordt geduld – en accepteren dat iemand die ouder is 
dan jij altijd gelijk heeft.’ 

Eerste pianolessen 
‘De basis voor mijn pianospel is gelegd tijdens de lessen van Noor Relijk. Van mijn vijfde tot 
mijn tiende was zij mijn pianolerares waar ik twee of drie per week naartoe ging. Zij gaf me 
alle aandacht en bleef altijd in mij geloven. Daarvoor ben ik haar enorm dankbaar.’ Onder 
leiding van Noor Relijk werd de zevenjarige Yang Yang de beste in haar categorie tijdens 
het Nationaal Concours Jong Muziektalent en won ze in 2008 de eerste prijs op het Stein-
way Pianoconcours. Daarom mocht ze Nederland vertegenwoordigen op het International 
Steinway Festival in Hamburg. Met als hoogtepunt een concert in de fameuze Laeiszhalle. 
‘Daar speelde ik onder meer Arabesque No.1 van Claude Debussy. Die muziek draag ik al 
heel lang met me mee en doet me altijd denken aan de bijzonder fijne tijd met tante Noor.’ 
Vanaf haar tiende studeert Yang bij pianopedagoog Jan Wijn.   

Twijfels  
‘Natuurlijk twijfelde ik soms. Ik dacht zelfs een poosje dat ik een hekel had aan leren en 
deed alleen het hoognodige. Ik wist het gewoonweg niet. Moest ik wel of niet naar het con-
servatorium? Als ik nu terugkijk weet ik dat alles wat ik heb ervaren, mij heeft gevormd tot 
wie ik nu ben. En sinds ik voel dat ik piano speel voor mezelf, durf ik veel meer aan, stroomt 
de energie en wil ik blijven investeren in muziek en mijn pianospel. Ik kan er ook steeds in-
tenser van genieten.’ 

Jan Wijn  
Yang Yang begint in september 2017 aan het derde jaar van haar bachelor. Ze heeft nog 
steeds les van Jan Wijn, nu op het conservatorium in Amsterdam. ‘Ik realiseer me hoe bij-
zonder het is dat ik al zo lang les van hem mag krijgen. Ik ga er elke keer weer met veel 
plezier heen.’ De keuze voor de muziek die Yang Yang op haar repertoire zet, maken leraar 
en leerling samen. ‘Jan Wijn heeft zo veel pianisten lesgegeven, hij is door en door ervaren 
en ziet precies wat zijn leerlingen nodig hebben. Hij kent mij goed en weet wat ik kan. Hij 
moedigt mij aan om vooral zelf met ideeën voor nieuwe muziek te komen. Want hij gelooft 
dat het je spel ten goede komt als de drive van binnenuit komt, dus als je muziek speelt die 
jou raakt en boeit.’  
Yang Yangs ouders volgden haar pianoavonturen op de voet en bleven haar stimuleren. 
Evenals Jan Wijn hebben zij haar aangespoord om masterclasses te volgen. En dat heeft ze 
gedaan, in binnen- en buitenland. Onder anderen van Matti Raekallio, Jacques Rouvier, 
Dominique Merlet en Boris Berman. ‘Allemaal pianisten van wie ik veel heb geleerd, want 
iedereen heeft een andere kijk en legt andere accenten.’   

Muzikale hoogtepunten  
‘Ik ben een enorme perfectionist. Het is nooit goed genoeg. En het loopt elke keer anders 
dan gedacht. Een andere vleugel, ander publiek en andere omstandigheden. Iedereen 
maakt foutjes, ik ook. Jan Wijn heeft me geleerd om door te gaan alsof er niets is gebeurd. 
Meestal lukt dat!’ 
Hoogtepunten zijn de optredens van Yang Yang in de Kleine Zaal en de Spiegelzaal van het 
Concertgebouw, in het Muziektheater aan ’t IJ en het DeLaMar Theater. In Taipei (Taiwan) 



speelde ze op uitnodiging van NTIO (Netherlands Trade and Investment Office). 
In 2008 deed Yang Yang mee aan het Kinderprinsengrachtconcert, in 2015 aan het Grach-
tenfestival en in 2013, 2015 én 2016 aan The International Holland Music Sessions. In 2017 
heeft ze deelgenomen aan het Festival Jong Talent op Schiermonnikoog. Daar speelde ze 
onder meer Scarbo van Ravel en twee impromptu’s van Fauré.  
In 2013 won zij in de finale van het Prinses Christina Concours de tweede prijs met werken 
van Rachmaninov en Ravel. In datzelfde jaar kende een jury van internationale pianisten 
haar tijdens de Junior Finale van het Young Pianist Foundation Competition de eerste prijs 
toe. Zij speelde in die finale samen met het Yehudi Menuhin School Orchestra Mozarts Pia-
noconcert No.14 in E-flat major. 

Samenspelen  
‘Samen muziek spelen is een andere tak van dezelfde muzieksport.’ Yang Yang vormt al 
ruim drie jaar een duo met cellist Alexander van Warenberg. ‘Half juli gaven wij samen met 
violiste Shin Sihan drie kamermuziekconcerten in Italië, in drie verschillende particuliere 
huizen. In één maand tijd moest ik vier nieuwe stukken leren spelen, waaronder de sonate 
voor cello en piano van Rachmaninov, het tweede pianotrio van Shostakovich en het eerste 
pianotrio van Schubert. De laatste week repeteerden we gezamenlijk, hele dagen. Zo’n pro-
ces van voorbereiding alleen al is de moeite waard, heel anders dan anders en echt stimu-
lerend. Je leert veel van samen muziek maken en er samen over nadenken. Als pianist ken 
ik mijn eigen partij en heb ik een mening over hoe het zou moeten klinken, maar dat hebben 
de cellist en violist natuurlijk ook. Toch moeten we komen tot één interpretatie. Dat afstem-
men en samen puzzelen hoe het uiteindelijk moet klinken is fantastisch, zeker als je met zul-
ke getalenteerde musici mag spelen. Dan voel ik me echt uitgedaagd om het beste en nog 
een beetje meer van mezelf te geven. Na een goede voorbereiding kun je tijdens een con-
cert alles wat je geleerd en bedacht hebt, loslaten en speel je louter op je gevoel.’ 

Instrument 
Bij Yang thuis in Amsterdam staat sinds februari 2016 een Bösendorfer vleugel uit 1923. Dit 
instrument is haar ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 
‘Daar ben ik zo blij mee. Het is heerlijk spelen op deze bijzondere vleugel. Sinds die bij mij 
thuis staat, kan ik oefenen wanneer en hoe lang ik maar wil en me volledig focussen op wat 
ik wil bereiken. Ik voel me echt een bofferd.’ 

Toekomstdromen 
‘Een tijdje geleden zat ik in de zaal toen een goede vriend een concert gaf. Het was zo bij-
zonder, zo mooi. Ik kan geen woorden vinden om dat te beschrijven. Er bestond niets an-
ders meer dan met zijn allen genieten van die muziek. Dat deed heel veel met mij, het was 
echt een moment suprême. Vanaf dat moment realiseer ik me dat ik dat ook wil bereiken: 
andere mensen intens laten genieten van muziek zodat ze er als het ware mee samensmel-
ten. Daar doe ik het allemaal voor.’ Ook de Poolse pianist Krystian Zimerman inspireert Yang 
Yang. ‘Ik hoorde hem Sonata No. 10 in C Major, K330 van Mozart vertolken, dat in eerste 
instantie vrij simpel klinkt. Maar toen hij het speelde was elke maat gecreëerd tot iets 
nieuws. Zo verrassend. Ongelooflijk en supermooi! Ook Martha Argerich is een pianist die 
mij boeit. Ze is technisch fantastisch, heeft een enorm charisma en is een ware podiumkun-
stenaar. Bovendien is ze lekker eigenwijs!’  
Yang Yang wil zichzelf en haar muzikale talent nog veel verder ontwikkelen. ‘Ik hoop dat ik 
de komende vijf jaar veel nieuwe muziek mag ontdekken en spelen. Als solist maar ook sa-
men met andere goede musici. Ik hoop ook dat ik veel van de wereld ga zien.  



Het is fantastisch dat ik piano mag én kan spelen. Ik krijg er steeds meer plezier in en wil 
nog veel meer leren. Op weg naar de beste versie van mijzelf.’ 
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