
AFSCHEID VAN SHELLY GREENBERG 
 
“Spelen in het orkest is leren jongleren met een enorme hoeveelheid gelijktijdige 
informatie” 
 
Vol verwachting verliet Shelly Greenberg, op 1 februari 1983, haar kleine, maar fijne woning 
aan de Prinsengracht in Amsterdam. Die dag zou ze voor het eerst plaatsnemen op het 
podium van de Doelen, als kersvers lid van de eerste violen van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Dat haar leven haar tot deze bestemming zou leiden was op z’n 
zachtst gezegd frappant.  
Shelly groeide op in de staat New York. Ondanks dat ze vanaf haar zesde tot haar zestiende 
levensjaar een viool onder haar kin had gehad, wilde ze bewust geen professioneel musicus 
worden. Ze was namelijk totaal niet gecharmeerd van hard studeren. Shelly verkoos het om 
een universitaire opleiding Archeologie te volgen, met als specialisatie de precolumbiaanse 
prehistorie. De viool kwam van pas als sociaal contactmiddel en het universiteitsorkest werd 
haar ‘sociëteit’.  
Een eclectisch aanbod van archeologievakken aan de Universiteit van Groningen lokte Shelly 
(met haar instrument onder de arm) in 1974 naar Nederland. En naast de colleges zou er 
vast en zeker een studentorkest zijn. Aan het einde van het studiejaar wist Shelly één ding 
zeker: ze wilde zich in Nederland vestigen. Maar hoewel ze een assistentschap aan de 
Universiteit van Groningen kreeg aangeboden, had ze zodanig de smaak van het muziek 
maken te pakken gekregen dat ze besloot daar haar geluk te beproeven. 
Ze maakte snel haar archeologiestudie in de VS af en keerde terug naar Nederland. Daar 
werd ze aangenomen op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Na drie jaar bij 
Davina van Wely te hebben gestudeerd, belandde ze in de klas van Herman Krebbers.  
In bijna ieders leven verschijnt er een persoon die van uitzonderlijke invloed is. Voor Shelly 
was het ‘Meneer Krebbers’. Hij bracht haar niet alleen de fijne kneepjes van de 
viooltechniek bij, maar stimuleerde ook haar zelfvertrouwen en muzikaal zelfrespect. De 
laatste regels van het gedicht, “The Blue Jacket”, dat ze voor hem schreef bij zijn 
pensionering, geeft haar gevoelens voor deze unieke mentor goed weer:  
“He wears that plain blue jacket, it’s his work-a-day routine.  
He makes his comments clear and simple so you know just what they mean.  
But the effect of all his down-to-earthness works a magic spell.  
Your heart and fingers fly. You never knew you played so well!” 
 
Leren jongleren 
Met haar gegroeide zelfvertrouwen durfde ze het op 17 december 1982 aan om in de 
Flipsezaal voor te spelen voor de positie in het RPhO die ze ruim 39 jaar lang zou gaan 
bekleden. In die positie heeft ze ervaren wat het is om in de strijkerssectie van een 
symfonieorkest te spelen. “Het fascinerende ervan is het leren jongleren met een enorme 
hoeveelheid gelijktijdige informatie”, legt ze uit, “je hebt het notenbeeld van je eigen partij 
en er zijn de aanwijzingen van de componist. Dan is er de gebarentaal van de dirigent die 
aangeeft wat zijn of haar mening is over de betekenis van de muziek. En er is het oordeel 
van de concertmeester over hoe de strijkers deze mening het best met z’n zestienen in één 
homogene stem tot klinken kunnen brengen. Die stem moet tegelijkertijd als een puzzelstuk 
worden samengevoegd met alle andere instrumenten van het orkest, zodat één groot 
welluidend muzikaal verhaal wordt samengesmeed voor het publiek. Als individueel 



musicus moet je dit willen realiseren, ook wanneer je persoonlijke muzikale overtuiging 
nauwelijks overeenkomt met al die wensen.” “Maar”, zo voegt Shelly er geruststellend aan 
toe, “publiek, maakt u zich geen zorgen. Zulke hersengymnastiek is onze tweede natuur 
geworden en, beter nog, wij kicken erop!”  
Magisch wordt het voor Shelly wanneer er, door een bijzondere klik tussen spelers, muziek 
en dirigent, een saamhorigheidsgevoel ontstaat waarin ze zichzelf kan vergeten. “Wanneer 
het stuk voorbij is en het publiek die uitzonderlijke ervaring ook nog eens met een daverend 
applaus beloont, dan sta ik daar glunderend in een cocon van gezamenlijke trots. Het 
gebeurt niet altijd, maar met zo’n goed orkest als het RPhO en wanneer het wordt geleid 
door inspirerende dirigenten als Kurt Sanderling, Edo de Waart, Simon Rattle, Bernard 
Haitink, Mariss Jansons, Yannick Nézet-Séguin, Paavo Berglund, Jukka Pekka Saraste en 
Hugh Wolff - om er een paar te noemen - ben ik tijdens mijn lange carrière erg aan mijn 
trekken gekomen. Die momenten ga ik vreselijk missen!” 
Shelly komt met een vurig pleidooi voor kunsteducatie van jongs af aan: ”Men zegt vaak dat 
‘kunsten’ overeenkomsten hebben met ‘taal’, maar,” zegt ze vurig, “kunsten zíjn taal! Het is 
niet verwonderlijk dat Van Dale’s vierde definitie van het woord ‘taal’ dan ook luidt: ‘Middel 
om gedachten en gevoelens kenbaar te maken.’ We weten dat het brein van een net 
geboren baby is als een dorstige en onverzadigbare spons. Spreekwoordelijk vertaald: ‘Jong 
geleerd, oud gedaan.’ Door onze jeugd de talen van muziek, dans en beeldende kunst 
vloeiend te leren spreken, verbreden wij hun begrip en expressieve mogelijkheden en 
creëren we echte wereldburgers.” 
 
Mahler 4 
Op 1 mei a.s. is het zo ver. “Mahler 4 met Yannick.”, zegt Shelly glunderend. “I couldn’t go 
out on a better piece or with a better conductor!” Wat ze na haar pensionering gaat doen? 
“Ik ben bezig slaapliedjes te schrijven op melodische thema’s uit de grote klassieke 
symfonieën. Tijdens de eerste COVID-lockdown ben ik op het idee gekomen. Tja, plotseling 
had ik een zee van tijd.” 
Shelly voegt tot slot een paar van gedachten toe: “De pandemie heeft enorme gevolgen 
gehad voor alle orkesten. Ook de toestand in de wereld op het moment van dit schrijven is 
precair. Toch heb ik hoop, en wens ik mijn dierbare jonge collega’s een even boeiend leven 
in de muziek en een net zo lange carrière in het Rotterdams Philharmonisch Orkest toe als ik 
heb gehad.” 
“Ik wil mijn enorme dankbaarheid overbrengen aan ons publiek in het algemeen en de 
Vrienden en mecenassen in het bijzonder. Jullie respect en steun voor ons is onmisbaar. En 
Frans (orkestbode – red.), dank je voor alles!” 
 
Tekst: L.M.M. 

 
 
 
 
 
 


