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Bezieldee vingertoppen 

DisciplineringDisciplinering van de fysieke krachtbronnen 

Inleiding g 

Inn het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe amateur-musici overal in Europa 
beslissendd bijdroegen tot de totstandkoming van de infrastructuur van het 
openbaree muziekbestel, om daarna langzaam maar zeker in de marge van dat 
bestell  te verdwijnen. Zij konden niet langer de uitvoeringskwaliteit leveren die 
hett muzikaal onderlegde publiek zich in de concertzalen wenste. Alleen be-
roepsmusicii  waren nog in staat zich te voegen naar het langdurige repetitiepar-
courss dat aan de concerten voorafging. Toch bleven amateurs in de muziek-
praktijkk een rol van betekenis spelen. In de negentiende eeuw werden kinderen 
uitt de upper middle class al jong met een muziekinstrument vertrouwd gemaakt. 
Dee eerste muzieklessen werden meestal door ouders of familieleden gegeven. 
Daarnaa werden de kinderen als vanzelfsprekend naar muziekles gestuurd. Niet 
zeldenn werden deze muzieklessen een leven lang week in week uit voortgezet. 
Volgenss een schatting van de Britse pianohistoricus Cyril Ehrlich waren er in 
18711 in het Verenigd Koninkrijk al een miljoen amateur-pianisten.1 

Dee groeiende vraag naar muzieklessen bood de beroepsgroep van muziekpe-
dagogenn de nodige kansen. Ook daarover zijn cijfers beschikbaar, bijvoorbeeld 
diee over de werkgelegenheid in het Verenigd Koninkrijk. Om aan de lesbehoef-
tee van de Britse piano-amateurs tegemoet te komen hadden zich daar in 1881 
zo'nn 26.000 pianopedagogen gevestigd. In 1911 waren dat er 47.000.2 De groei 
inn de werkgelegenheid stimuleerde op haar beurt weer de vakinhoudelijke ont-
wikkeling.. Met de zich ontplooiende lespraktijk werd een belangrijk deel van 
dee muziekleraren zich bewust van de noodzaak de pianopedagogie te binden 
aann kwaliteitsmaatstaven. 

Tenn gevolge van de aanhoudende vraag naar pedagogisch onderlegde en ver-
antwoordantwoord docerende pianoleraren konden de onderwijsinstituten hun positie 
versterken.. De oprichting van plaatselijke muziekscholen en nationale conser-
vatoriaa door heel Europa is daarvoor een indicatie. Tussen 1795 (opening con-
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servatoriumm in Parijs) en 1862 (oprichting conservatorium in Sint Petersburg) 
werdd een eerste generatie conservatoria gesticht in achtereenvolgens Milaan, 
Napels,, Praag, Brussel, Florence, Wenen, Londen, Den Haag en Leipzig.3 Het 
bestaann van opleidingsinstituten stimuleerde verdere schoolvorming binnen 
hett vak van muziekpedagoog en droeg bovendien bij tot de perfectionering van 
dee leer methodieken. De negentiende-eeuwse gezaghebbende traktaten over 
klavierpedagogiee kwamen hoofzakelijk uit de landen van Centraal-Europa: 
Duitsland,, Oostenrijk en Hongarije. 

Dee perfectionering van de piano 

Inn de negentiende eeuw verschenen meer klavierpedagogische publicaties dan 
inn de eeuwen daarvóór. Een en ander hield verband met de ontwikkeling van de 
piano,, die tussen 1800 en 1850 een stormachtige groei van technische moge-
lijkhedenn te zien gaf. In tegenstelling tot het clavichord, het klavecimbel en het 
pijporgell  verscheen de piano dankzij haar veelzijdige karakter op zeer uiteenlo-
pendee plekken. Het instrument veroverde niet alleen een vooraanstaande plaats 
inn het professionele muziekleven, maar ook in de amateurmuziek, in het regu-
lieree onderwijs, in het verenigingswezen en als - niet zelden onbespeeld - meu-
belstukk in de huiskamer.4 Mede omdat zij aan uiteenlopende artistieke aspira-
tiess tegemoet kon komen verwierf de piano in de westerse muziekwereld een 
dominantee positie die zij tot op de dag van vandaag heeft weten te behouden.5 

Zijj  is zich gaandeweg beter gaan lenen voor solistische virtuositeit, terwijl zij 
doorr haar klankeigenschappen ook het begeleidings- en ensemble-instrument 
bijj  uitstek is geworden. Haar populariteit blijkt wederom uit cijfers van Ehr-
lich,, deze keer uit productiecijfers. Hij heeft berekend dat de pianoproductie 
wereldwijdd van 43.000 stuks in het jaar 1850 steeg naar 212.000 in 1890 en ver-
derr naar 600.000 in 1910.6 Als men zich rekenschap geeft van de duurzaamheid 
vann een goede piano of vleugel (die kan oplopen tot meer dan honderd jaar) is 
dee groei van de voorraad van deze instrumenten spectaculair te noemen. Pas in 
dee loop van de twintigste eeuw is de groei afgevlakt. 

Dee ontwikkeling van de negentiende-eeuwse lespraktijk houdt min of meer ge-
lijkee tred met die van het romantische klankidioom van de pianoliteratuur. De 
oorsprongg van dat idioom zag Max Weber liggen in de Essercici, bestemd voor 
klavecimbell  of clavichord, die de in Italië geboren componist Domenico Scar-
lattii  (1685-1759) ten behoeve van zijn lespraktijk aan het hof van Lissabon en 
Madridd componeerde. Hij was volgens Weber de eerste componist die de 
klankeffectenn die zo kenmerkend zijn voor de piano onderkende en in zijn com-
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positiess op een Virtuoze' manier wist uit te buiten.7 De ontwikkeling van het 
romantischh klavierrepertoire werd daarna in versnelling gebracht door Carl 

Philippp Emanuel Bach en tot artistieke hoogtepunten gebracht door compo-
nistenn (en zelf uitvoerend musici) als Haydn, Mozart, Schubert, Clementi, 
Beethoven,, Mendelssohn en Schumann. 

Dee bouwers van muziekinstrumenten trachtten in onderlinge concurrentie te-
gemoett te komen aan de hang naar virtuoze pianistiek. De eerste generatie 
piano's,, fortepiano's genaamd, onderging een reeks technische ingrepen en 
verkeerdee daardoor een tijdlang in een staat van permanente ontwikkeling.8 

Tegenn het midden van de negentiende eeuw had het instrument de klankeigen-
schappenn gekregen die het publiek, de uitvoerend musici en de pianobouwers 
duurzaamm tevreden stemden. Dat valt tenminste op te maken uit het feit dat het 
tempoo waarmee technische vernieuwingen in het instrument werden doorge-
voerdd na 1850 snel afnam. 

Dee technische veranderingen die de piano onderging waren er vooral op ge-
richtt de klanksterkte op te voeren. Mede om klavierinstrumenten geschikt te 
makenn voor grotere zalen werden aanzienlijke verbeteringen in de constructie 
vann het instrument aangebracht. De klank van de eerste fortepiano's was niet 
veell  sterker dan die van klavecimbels. Doordat in fortepiano's hamers onder de 
snarenn werden aangebracht in plaats van pennetjes, opende zich tal van nieuwe 
technischee mogelijkheden. Een eerste reeks vernieuwingen betrof de perfec-
tioneringg van de aanslaggevoelige 'actie', dat wil zeggen van de wijze waarop de 
vingerdrukk op de toets werd omgezet in klank. Het mechanische transport van 
dee op een toets uitgeoefende kracht via de hamerkop naar de snaar werd be-
drijj  fszekerder en tegelijk van een zodanige kwaliteit dat een verdere nuance-
ringg van de klanksterkte binnen bereik kwam. 

Mett haar relatief grote klankvolume onderscheidde de pianoforte zich vervol-
genss weer beslissend van de fortepiano, haar voorganger. Door het toepassen 
vann een ijzeren frame in de kastconstructie werd het mogelijk de snaarspanning 
enn dus de klanksterkte op te voeren. Doordat de uitersten van pianissimo en 
fortissimoo verder uit elkaar kwamen te liggen kregen dynamische verschillen 
ruimm baan. Tegelijk werd het klankspectrum opgerekt door uitbreiding van het 
aantall  toetsen naar zowel de hoge als de lage klankregionen. Had een groot kla-
vecimbell  per register ongeveer zestig toetsen, bij de piano werden het er ne-
gentig.. Met behulp van pedaaltechniek kon bovendien een groot aantal snaren 
tegelijkk klinken. 
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Doorr de combinatie van al die nieuwe artistieke mogelijkheden kwam er een 
'concertvleugel'' die in staat was een gehoor van enkele duizenden mensen te 
bereiken.. Na i860 waren er nauwelijks nog verschillen waar te nemen in de 
productiemethodenn van de pianofabrikanten in Europa en de Verenigde Sta-
ten,, en ook het klankverschil tussen de instrumenten afkomstig van verschil-
lendee fabrieken was tot een minimum gereduceerd. Overal in de westerse we-
reldd werd op de concertpodia hetzelfde type concertvleugel uitgestald, een 
typee dat onder verschillende omstandigheden goed stemming hield en zich 
kenmerktee door een groot volume, een helder geluid en een gegarandeerde be-
drijfszekerheid.9 9 

Nieuwee eisen voor spel en voordracht 

Omm de nieuwe technische mogelijkheden ten volle te kunnen benutten moest 
dee speltechniek zich met grote snelheid ontplooien. De aanwijzingen konden 
niett beperkt blijven tot elementaire aangelegenheden als zithouding, vingerzet-
tingenn en fraseringen. Aanvankelijk waren alleen de vingers en enigszins de 
polsenn actief en kon de rest van het lichaam in een rustige houding blijven. Met 
hett ontwikkelen van meer pianistische mogelijkheden gingen de eisen die aan 
dee executant werden gesteld steeds meer omvatten. Zo was er speltechniek no-
digg om geleidelijk aan harder of zachter te spelen, of daarin juist heel snel te 
wisselen.100 Voorts bracht de nieuwe pianoliteratuur een verdichting van het 
harmonischee weefsel: voor de drie- en vierklanken en octaveringen die de com-
ponistenn in hun klavierstukken verwerkten moesten steeds meer toetsen in 
combinatiee worden aangeslagen. Dan waren er het in frequentie en snelheid 
toenemendee passagewerk, het vóórkomen van grote sprongen en melodische 
intervallenn en ook het toepassen van akkoorden in wijde ligging. 

Omm te kunnen voldoen aan de nieuwe technische eisen kon de betrekkelijk sta-
bielee zitpositie van de klavecinist niet worden gehandhaafd. Zij ruimde langza-
merhandd het veld voor een beweeglijker opstelling. Die veranderde spelmetho-
denn kunnen voor een groot deel uit de bouw van de instrumenten worden ver-
klaard.. Het klavecimbel noodde met zijn vijf octaven en een niet door 
vingerdrukk of uit de schouders komend krachtspel te beïnvloeden klanksterkte 
nauwelijkss tot lichamelijke gestiek. De pianoforte deed dat juist wél. Om alle 
nieuwee mogelijkheden te kunnen benutten moesten de klavierspelers wel in be-
wegingg komen. Hun handen verplaatsten zich verder in zijwaartse richting, 
hetzijj  in de vorm van sprongen, hetzij in de vorm van lange toonreeksen - loop-
jess — waarbij het hele lichaam ging meebewegen. Ook kwam er beweging in op-
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enn neerwaartse richting. Dergelijke bewegingen ondersteunden de variatie in 
vingerdrukk en dus in klanksterkte. 

Dee toegenomen beweeglijkheid werd een essentieel onderdeel van de pianisti-
schee voordracht. Het optreden van de pianist als solist werd vaak spectaculair: 
roterendee onderarmen, handen die hoog werden opgetild om vervolgens een 
duikvluchtt te maken, een heen en weer pendelend bovenlichaam en een (sier-
lijk )) bewegend hoofd. Maar de verruiming van de bewegingsmogelijkheden 
dwongg tegelijk tot een ingrijpende beheersing van al die bewegingen. Nodig 
werdd een verreikende disciplinering van de krachten die in de veelomvattende 
fysiekee constellatie huisden en die geleidelijk aan bij het spel betrokken raak-
ten.. Vingers, handen, polsen, onder- en bovenarmen, ellebogen, schouders, 
rug,, zitvlak, benen en zelfs voeten werden één voor één onderwerp van bespre-
kingg in de klaviermethoden van de negentiende eeuw. 

Dee hoge eisen die de vertolking van romantische pianoliteratuur aan de pianis-
tenn stelde gaven aanleiding tot een herijking van de regels voor de muzikale 
voordrachtskunst.. De uitdrukkingen op het gezicht moesten overeenkomen 
mett de affecten die nu rijkelij k in de muziek aanwezig waren: desolaat, marti-
aal,, teder of opgewekt, en al die stemmingen dan nog in eindeloze nuancerin-
gen.. De lichaamshouding en -bewegingen moesten deze stemmingen kracht 
bijzetten.. De uitdrukking 'klavierleeuw' duidt op de dramatische wijze waar-
meee pianisten uitdrukking gaven aan fortissimo-passages in romantische 
pianostukken.. Al met al veronderstelden de nieuwe technische mogelijkheden, 
diee ten volle werden uitgebuit door de artistieke aspiraties van negentiende-
eeuwsee componisten, een extreme beheersing van alle mogelijkheden die het 
instrumentt bood. Vóór alles kwamen een perfecte vingervlugheid en trefzeker-
heid. . 

Hoogtijj van de vingertechniek 

Dee klaviermethoden die omstreeks 1800 werden gepubliceerd vertonen weinig 
verschill  met het Ver such van Carl Philipp Emanuel Bach, besproken in hoofd-
stukk 3. De auteurs van de vroegnegentiende-eeuwse methoden wezen er even-
eenss op dat een goed doordacht muzikaal idee alleen dan op het publiek kon 
wordenn overgedragen als men de volstrekte controle had over het muziek-
instrument.. Tot ongeveer 1830 waren de vingers voor de pianopedagogen het 
belangrijkstee middel om die controle uit te oefenen. 
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Vingertechniekk speelde de hoofdrol in de geschriften van de Boheemse pianist 
Jann Ladislav Dussek (i 760-1812) en de Parijse pianobouwer Ignaz Josef Pleyel 
(1757-1831).. In hun publicatie, getiteld Methode pour Ie Pianoforte par Pleyel et 
Dussek,Dussek, (1797) brachten zij als eersten de vingeroefeningen bewust in overeen-
stemmingg met de praktische mogelijkheden van de fortepiano. Zij schreven 
vingeroefeningenn voor die liepen van heel langzaam, geleidelijk sneller tot zo 
snell  mogelijk, en dan nog in verschillende klanksterkten. De oefeningen be-
gonnenn licht en zacht. Daarna werd een lang crescendo ingezet tot fortissimo 
wass bereikt. Na enige tijd moesten de leerlingen dan diminueren tot ze weer bij 
pianissimoo waren aanbeland. De oefeningen waren bedoeld voor het aankwe-
kenn van expressief spel dat men beslist niet verkreeg door het trekken van gri-
massen,, wel door de gewenste muzikale uitdrukking 'van de ziel naar de vin-
gertoppenn over te brengen'.11 

Dee Weense pianist en klavierpedagoog Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) 
hechttee nog meer waarde aan het doen van vingeroefeningen. In zijn in 1828 ge-
publiceerdee methode Ausführliche Anmeisung zum Pianofortespielkwam hij met 
eenn verzameling van zo'n tweeduizend verschillende oefeningen voor de ver-
schillendee vingers en combinaties daarvan, systematisch geordend naar toons-
afstand.. Zo zijn er 170 oefeningen in de omvang van de kwint, 205 in de omvang 
vann een sext en een septime, en 241 in de omvang van een octaaf.12 Waar kla-
vierpedagogenn het in het verleden nog wel gedoogden dat klavierspelers het ge-
bruikk van hun 'zwakke' vingers meden, was dat voor Hummel ontoelaatbaar. 
Hijj  wilde dat elke mogelijke pianistische nuance moeiteloos door alle vinger-
combinatiess kon worden geproduceerd. Alleen dan kon er sprake zijn van ex-
pressieff  spel. Daartoe dienden overigens ook nog 286 oefeningen in het onder-
enn overzetten van vingers; 162 oefeningen in het overslaan van toetsen in snel 
passagewerkk en 177 oefeningen bij het hoofdstuk (stom) vingerwisselen.13 

Santaa Maria wees al op de onmogelijkheid om met technische aanwijzingen een 
beterr artistiek spel te krijgen. Ook Hummel, die bijzonder veel aandacht be-
steeddee aan technische problemen, waarschuwde ervoor dat technische vol-
leerdheidd allerminst een garantie bood voor muzikaal succes. Aan de ene kant 
deedd hij er alles aan om het spel van zijn leerlingen met zijn rationele systeem 
vann vingeroefeningen technisch te vervolmaken. Maar artistiek gesproken 
trachttee hij ze op afstand te houden. Een mooie, artistiek imponerende voor-
drachtt was volgens Hummel met nog geen tienduizend vingeroefeningen aan 
tee leren. Schoonheid was überhaupt niet aan te leren. Men kon er hoogstens 
vann proeven door naar anderen te luisteren. Dat laatste was overigens altijd aan 
tee bevelen, zolang het niet leidde tot na-apen van toonaangevende kunstenaars. 



Hoofdstukk 5 Bezielde vingertoppen 77 7 

Alless wat daarnaar zweemde, zoals het bewust kiezen van verkeerde tempi, 
overdrevenn pedaalgebruik, het trekken van quasi-artistieke grimassen en het 
makenn van overbodige bewegingen, wees Hummel af als ijdele pogingen om ge-
brekk aan talent te verhullen. 

Mochtenn leerlingen de grote meesters in hun gedrag niet te veel imiteren, ze 
werdenn wel geacht hun werk accuraat na te spelen. Daartoe had Hummel een 
aantall  stukken geselecteerd en naar moeilijkheidsgraad gerangschikt. Tot de 
moeilijkstee stukken - die dus pas in het laatste leerstadium mochten worden 
gespeeldd - behoorden meerstemmige fuga's van Johann Sebastian Bach.14 Met 
hett gebruik - al dan niet geadapteerd - van bestaande composities als studie-
materiaall  trad Hummel in het voetspoor van de concertpianist, componist en 
pianoleraarr Muzio Clementi (1752-1832), die hergebruik van een door hem ge-
maaktee selectie van bestaande composities als oefenstof voor zijn leerlingen al 
eerderr had aanbevolen.15 

Rationaliseringg van het vingerspel leidde tot de ontwikkeling van allerhande 
hulpinstrumenten.. In Hummels leerboek werd de 'chiroplast' van Johann Bern-
hardd Logier aanbevolen. Het instrument kwam in 1814 op de markt en bestond 
uitt een lat die evenwijdig aan het klavier werd aangebracht. Op de lat waren 
handsteunenn bevestigd die over het toetsenbord heen en weer konden glijden. 
Hett apparaat was volgens Logier bij uitstek geschikt voor beginnende leerlin-
gen.. Die vertoonden de hardnekkige neiging de handen op te tillen - wat bij 
puurr vingerspel in principe verboden was. Omdat volgens Hummel en veel van 
zijnn generatiegenoten het pianospel vrijwel geheel uit de vingers moest komen, 
wass dit instrument een uitkomst.16 Het droeg bij tot een zo rustig mogelijke 
houdingg en minimale bewegingen. Hummel adviseerde elke heftige beweging 
vann elleboog en handen te vermijden. De spieren van hand en arm mochten niet 
sterkerr worden aangespannen dan een rustige, vrije handhouding vereiste. 

Frédéricc Kalkbrenner, die in Parijs als concertpianist werkzaam was, ontwik-
keldee omstreeks 1830 een alternatief voor de chiroplast. Omdat hij ontevreden 
wass met de kwaliteit van zijn eigen spel experimenteerde hij met stoelleunin-
gen,, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een guide-mains, een 'leuning voor de 
handen'.. Daarmee kon men de vingers zonder enige belasting van de onderar-
menn heen en weer over het klavier laten lopen. In zijn lespraktijk had Kalk-
brennerr er niet het minste bezwaar tegen als leerlingen tijdens het studeren van 
toonladderss met behulp van de guide-mains iets geheel anders dan noten lazen. 
Hett lezen van een krant of boek vanaf de pianolessenaar schijnt in Kalkbren-
nerss tijd, ondanks protesten van collega's, vrij algemeen te zijn voorgekomen. 
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Err zijn weinig pianisten, ook nu nog, die kans zien te ontsnappen aan de etudes 
vann pianist, componist en pedagoog Carl Czerny (1791 -1857), in 1828 gepubli-
ceerdd in zijn leerboek Grosse Pianoforteschule. Czerny, die zijn lespraktijk in 
Wenenn had gevestigd, wilde van zijn leerlingen vóór alles betrouwbaar spel. 
Hett ergste wat een voordrachtskunstenaar tijdens publiek optreden kon over-
komenn was het aanslaan van een foute noot. Flink studeren op vingerzettingen 
konn de kans daarop verminderen. Feilloos spel was niet alleen een artistieke 
noodzaak;; het gaf de luisteraar het comfortabele gevoel dat de pianist nergens 
moeitee mee had. Snel passagewerk, uitbreidingen en sprongen, het moest alle-
maall  worden gebracht met een superieur gemak en met spontaniteit, zodat het 
leekk of al die moeilijke noten min of meer toevalstreffers waren. Daarbij moch-
tenn bewegingen van hoofd, schouders en armen de muzikale boodschap niet 
verstoren.. Ze moesten steeds beheerst en elegant zijn. 

Dee enige weg tot mooi pianospel was de lange weg van de regelmatige studie. 
Ookk Czerny zag geen alternatief voor hen die in de muziek hogerop wilden ko-
men.. Zowel beginners als gevorderden moesten elke dag een halfuur toonlad-
derss spelen en mochten die verplichting geen dag verzaken. Waren de vingers 
lenigg genoeg, dan kon stukje bij beetje een repertoire worden opgebouwd. Was 
menn zover dat men daarmee ook wilde optreden, dan moest de voordracht 
steedss tot in de puntjes zijn voorbereid. Slechts geleidelijk aan kon men van ge-
makkelijkee naar moeilijker stukken overgaan. Kwam het moeilijker werk bin-
nenn handbereik, dan moest er wel op worden gelet dat het repertoire evenwich-
tigg werd opgebouwd. Er dienden stukken van componisten uit verschillende 
stijlperiodenn te worden ingestudeerd. De verschillen tussen de componeerstij-
lenn moesten in het spel worden gerespecteerd.17 

Professionaliseringg van het piano-onderricht 

Dee pianopedagogie van de negentiende eeuw onderscheidde zich niet alleen 
doorr de verdere rationalisering van de lesmethoden van de klaviermethodiek 
uitt voorgaande eeuwen, maar ook door een rationele benadering van de les-
praktijk.. Uit zijn publicatie getiteld Der erste Clavier-Lehrer (1834) blijkt bij-
voorbeeldd hoe planmatig de organist en klavierpedagoog Carl Breitung 
(?-i835)) zijn leertraject in elkaar zette. Hij ging er als vanzelfsprekend van uit 
datt de pianoleraar bekend was met de grondbeginselen van de algemene op-
voedkunde.. Cruciaal in zijn aanpak was de leeftijdsgebonden programmering. 
Kinderenn moesten tussen hun vierde en veertiende levensjaar elke dag één heel 
uurr les hebben. Daarna konden ze hun weg zelf wel verder vinden. Breitung 
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confronteerdee zijn leerlingen overigens niet onmiddellijk met de inmiddels ge-
standaardiseerdee vingeroefeningen. Eerst moest het kind een basaal muzikaal 
gevoel,, een artistiek fundament worden bijgebracht. Om de belangstelling van 
hett kind niet te verliezen werd een stringente scheiding gemaakt tussen het eer-
stee en het tweede halfuur, die waren gewijd aan respectievelijk ritmische en me-
lodischee oefeningen. De piano werd nooit meteen aangeroerd. Aanslag- en 
maatoefeningenn begonnen 'droog'. Pas wanneer het kind met behulp van klok-
getikk en het slaan van de maat een notie van timing was bijgebracht mocht het 
opp de piano aan de slag. Op het ritmische en melodische grondvlak kon dan de 
kleurr van expressie worden aangebracht. Dat was het moment waarop de leer-
lingg moest ervaren dat muziek accentuering nodig heeft en dat 'adagio' een an-
deree gevoelswaarde vertegenwoordigt dan 'presto'. Breitung propageerde van 
meett af aan zelfwerkzaamheid bij het kind. Door in zijn Etudes de vingerzettin-
genn weg te laten werden deze bewust geproblematiseerd en daarmee onder-
werpp van overleg met de leraar.18 

Datt muzikaal talent verplichtende consequenties had voor zijn bezitter werd 
voorall  in kringen van de muziekopleiding benadrukt. Louis Plaidy (1810-
1874),, pianodocent aan het conservatorium van Leipzig, kan model staan als 
eenn strenge negentiende-eeuwse leermeester. Zijn weinig toegevende houding 
jegenss zijn leerlingen valt op te maken uit de manier waarop hij zijn studenten 
hunn plaats wees. Van vooruitgang in hun pianospel kon bij hen volstrekt geen 
sprakee zijn zonder een strak dagschema voor vingeroefeningen. Zelfs het 
grootstee talent kon niet zonder planmatige studie, omdat hij anders onder het 
niveauu van zijn artistiek kunnen zou blijven. Een professioneel musicus moest 
vierr tot vijf uur per dag piano studeren. Daarbij was de theoretische studie van 
compositieleerr en contrapunt niet inbegrepen. Ook bij minder bedeelde ama-
teurss was gemakzucht niet aan de orde. Net als de anderen moesten zij 'enige 
uren'' studeren en waren gehouden de studie-uren te gebruiken voor 'ernstige 
enn systematische studie'. Ze mochten beslist niet zonder studieplan ronddob-
beren,, of nog erger, zich overgeven aan een onledig Musiknaschen. Wie met 
spelmoeilijkhedenn bleef zitten had dat simpelweg aan zichzelf te wijten en zou 
nooitt bij machte raken een stuk met Geist und Geschmack voor te dragen. Zelfs 
vondd Plaidy dat amateurs die zich alleen voor hun plezier met kunst bezighiel-
denn zich niet het recht konden aanmatigen muziek als zuiver amusement op te 
vatten.. Muziek was cultuurgoed van een hogere orde en dus was het niemand 
toegestaann een compositie naar believen 'in een toestand van min of meer bar-
baarsee verminkingen ten gehore te brengen'.19 



8o o 

Foutenn in het spel waren volgens Plaidy onder geen beding toelaatbaar en men 
moestt er dus voor waken door vermoeidheid fouten onverbeterd te laten. In een 
noott voegde hij daaraan toe dat de speler niet moest denken dat hij echt moe is 
'alss hij slechts een tikkeltje vermoeid is'.20 Meer algemeen werd de strenge 
tuchtt van Plaidy's lessen vooral op moraliserende wijze verantwoord: 'Wie 
doorr de natuur met talent of genialiteit is begiftigd, mag die niet als eigen ver-
dienstenn zien, maar als een verplichting om de natuurlijke gaven tot een zoda-
nigg niveau te ontwikkelen dat hij datgene presteert wat men van hem mag ver-
wachtenn gelet op zijn talent. Want de enige verdienste die de getalenteerde kan 
wordenn toegerekend is dat hij zich met vlij t en moeite heeft ingezet om datge-
nee wat in hem zit te verwezenlijken.'21 

Dee barse toon die Plaidy tegenover zijn leerlingen aansloeg laat zich begrijpen 
binnenn de context van de vestigingsstrijd van de negentiende-eeuwse piano-
pedagogen.222 Het belang van de pianopedagogie werd verdedigd met de opvat-
tingg dat briljant pianospel zoals de beroepspianisten dat tentoonspreidden niet 
zonderr het consequent aanleren van verantwoorde methoden en technieken 
konn worden verkregen. Maar het feit dat bijvoorbeeld de in zijn tijd gevierde 
pianistt Mozart nooit onderricht aan een conservatorium had genoten logen-
straftt dit pleidooi. Toch wist het piano-onderwijs aan de conservatoria zijn po-
sitiee te verstevigen doordat voor de spelpraktijk en de artistieke opvattingen 
minn of meer vaste normen gingen gelden. Dat werd gestimuleerd doordat het 
klavierinstrumentt technisch in hoge mate gestandaardiseerd raakte en er een 
standaardrepertoiree voorhanden kwam. 

Lespraktijkk versus spelpraktijk 

Zolangg het klavierinstrument nog in een staat van ontwikkeling verkeerde, 
bleeff  er een zekere afstand bestaan tussen de lespraktijk van klavierpedagogen 
enn de spelpraktijk van toonaangevende pianisten. De pedagogen waren veelal 
niett bij machte de artistieke ontwikkelingen zoals die zich op podium voorde-
denn direct in hun leerboeken te verwerken. Volgens de Amerikaanse piano-
pedagoogg Reginald Gerig, die de techniek van de grote pianisten via uiteenlo-
pendee bronnen heeft verzameld en geordend, waren pianisten als Franz Liszt 
(1811-1886)) en Frederic Chopin (1810-1849) m s t a at de nieuwe technische 
mogelijkhedenn van de piano onmiddellijk artistiek te benutten.23 De pedago-
genn lieten de nieuwe kansen echter in meerderheid liggen. Hun leerboeken 
richttenn zich nog lange tijd op de spelinzichten van 'vingerdansers' als Hum-
mel.. Maar zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven was de piano omstreeks 
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18600 vrijwel uitontwikkeld en waren de technische verschillen tussen in diver-
see fabrieken gemaakte instrumenten tot een verwaarloosbaar minimum terug-
gebracht.. Daardoor kregen de pedagogen meer kans aansluiting te houden bij 
dee artistieke ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk. 

Dee voortschrijdende standaardisering van spelpraktijk en lespraktijk bevorder-
dee het hergebruik van in partituren vastgelegde composities, wat overigens ge-
paardd ging met een toenemende controle op de juiste interpretatie ervan. In de 
eerstee helft van de negentiende eeuw werd al een standaardrepertoire gevormd 
enn via druk verspreid, maar pas later werd er zwaar getild aan het scrupuleus 
naspelenn van het notenschrift. Chopin bijvoorbeeld behoorde nog tot een ge-
neratiee van pianisten wier spel een improviserend karakter had.24 Een oorge-
tuigee meldt dat Chopin zijn werk nooit tweemaal op dezelfde wijze speelde, 
maarr steeds variaties aanbracht afhankelijk van de stemming van het ogenblik. 
Daarmeee kreeg zijn spel de 'charme van totale onvoorspelbaarheid'.25 Voor 
Lisztt zou hetzelfde gelden. Volgens Auguste Boissier, moeder van een leerlin-
gee van Liszt, was deze constant bezig de gevoelens die in hem opwelden in mu-
ziekk om te zetten. Dit verlangen bracht hem in een toestand van permanente 
improvisatiee en exploratie.26 De Amerikaanse pianiste Amy Fay (1844-1928) 
wass ervan overtuigd dat Liszt de meest intense en wilde emoties onmiddellijk 
wistt om te werken tot een muzikale stemming. Het achter elkaar plaatsen van 
dezee stemmingen zorgde voor een spontaan gecomponeerd muzikaal verhaal. 
Doorr de dramatische structuur van het verhaal konden de Vilde emoties' on-
derr controle worden gebracht en kregen de met elkaar contrasterende stem-
mingenn elk een plaats. Deze manier van improviseren leverde pianomuziek op 
diee per concert anders kon uitvallen.27 

Naa 1850 verdween het improviserende element langzaam maar zeker uit de 
pianorecitals,, al bleef de interpretatie van heropgevoerde stukken nog sterk ge-
kleurdd door de particuliere opvattingen van de vertolker. Bekende voorbeelden 
daarvann zijn de Beethoven-interpretaties en -transcripties van Liszt en de 
Bach-interpretatiess van Ferruccio Busoni (1866-1924). Orgelstukken van 
Bachh vormden voor Busoni het compositorische materiaal, maar met zijn in-
terpretatiess gaf hij dat materiaal een zeer eigentijdse, pianistische lading. Het 
exactt uitvoeren van bekende stukken, zoals dat vooral in de twintigste eeuw ge-
bruikk is geworden, kreeg echter de overhand. De legendarische pianist Anton 
Rubinsteinn (1829-1894) - berucht ook vanwege het aanslaan van foute noten -
markeertt in de uitvoeringspraktijk van de klassieke muziek de definitieve over-
gangg naar de exact replicerende pianistiek.28 Hij zou alle bestaande pianomu-
ziekk als parate kennis met zich hebben meegedragen. Hij organiseerde con-
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certreeksenn waarin gedurende een aantal avonden de gehele pianoliteratuur 
systematischh werd doorgenomen. De componist Sergej Rachmaninov (1873-
1943)) was bij een van die recitals aanwezig en schreef in zijn memoires dat Ru-
binsteinn tijdens zijn spel vergat met welk stuk hij bezig was. Hij improviseerde 
minutenlangg om daarna het slot van het oorspronkelijke stuk weer geheel cor-
rectt weer te geven. Uit ergernis over zijn tekortkoming speelde hij daarna een 
anderr stuk met een overdosis aan precisie, overigens tot misnoegen van Rach-
maninov.. Die vond dat de overrompelende charme van Rubinsteins pianospel 
verlorenn ging als hij zich nadrukkelijk toelegde op exacte weergave van een 
compositie.29 9 

Ondankss een mogelijk verlies aan artistieke zeggingskracht kwamen de pianis-
tenn tegen het einde van de negentiende eeuw steeds meer in de ban van de exac-
tee reproductie van voorradig repertoire. Aan een voortdurende herprogram-
meringg van de bij het publiek geliefde klassieke en romantische stukken konden 
dee pianisten van de twintigste eeuw zich zelfs niet meer onttrekken. En hoe 
meerr er sprake was van herprogrammering van bekend werk, des te sterker 
kwamm de nadruk te liggen op het vermijden van vrije interpretaties en, meer 
nog,, van foute aanslagen. De overtuiging dat pianisten, ook amateur-pianisten, 
dee plicht hadden het werk van de grote componisten zo betrouwbaar mogelijk 
uitt te voeren werd de sterkste troef in hun vestigingsstrijd. Zij konden geen 
greepp krijgen op het onnavolgbare spel van Liszt, maar wel op al diegenen die 
zichh aan de heruitvoering van zijn composities waagden. 

Inn de loop van de negentiende eeuw kwamen er steeds meer amateur-musici die 
zichh de grote pianocomposities trachtten eigen te maken. Zoals hierboven ge-
signaleerdd schakelden zij daarvoor steeds vaker een door het conservatorium 
opgeleidee pianodocent in. Door de grotere omvang van de beroepsgroep ver-
anderdee geleidelijk het profiel van de pianodocenten. Dat werden meer en meer 
beroepspedagogenn die taken verrichtten in een regelgebonden lespraktijk. Het 
ontwikkelenn en toepassen van pedagogische theorieën en rationele lesmetho-
denn werd dermate ingewikkeld en tijdrovend dat het bekleden van een docent-
schapp een volwaardig vak werd naast dat van beroepspianist. Pierre Bourdieu 
ziett het 'scholastieke karakter' van de klassieke muziek als het meest typerend 
voorr deze kunstvorm.30 Ook de Britse muzieksocioloog Simon Frith vindt de 
relatiee tussen leerling en leraar in de klassieke muziek van een totaal andere 
ordee en intensiteit dan in andere muzieksoorten, omdat een relatie gebaseerd 
opp overdracht van kennis en gestandaardiseerde spelmethoden daar volgens 
hemm helemaal niet bestaat. De bijzondere relatie tussen leraar en leerling sym-
boliseertt volgens Frith de extreme kwaliteitsbewaking zonder welke van maat-
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schappelijkk hooggewaardeerde klassieke muziek geen sprake kan zijn. Door het 
opp examineren gebaseerde systeem van de klavierpedagogie wordt telkens op-
nieuww bevestigd dat de leerlingen moeten voldoen aan hoge eisen, willen zij 
zichh als uitvoerder kunnen kwalificeren.31 

Scholenstrijd d 

Naa 1850 was de piano een tamelijk ingewikkeld instrument geworden dat een 
indrukwekkendd arsenaal nieuwe muzikale mogelijkheden in zich borg. Tegen-
overr de nieuwe artistieke mogelijkheden stond echter de regelgeving van de 
pianopedagogie.. De pianopedagogen poogden de aspirant-pianisten aanslui-
tingg te doen vinden bij de heersende normen van goede smaak en voordrachts-
kunst.. Om smaakvol te kunnen spelen was technische volleerdheid absoluut 
noodzakelijk:: leerlingen die bleven steken in technische problemen zouden 
nooitt tot een artistiek overtuigende voordracht geraken. 

Dee pianopedagogen ervoeren echter dat de weg naar technische volleerdheid 
voorr de meeste leerlingen lang en steil was. De enorme hoeveelheid energie die 
moestt worden besteed aan de ontwikkeling van een soepele en storingsvrije 
techniekk dwong de leraren zich telkens opnieuw bezig te houden met de fysie-
kee kanten van het pianospel. Zij zochten continu naar wegen om hun pupillen 
dee noodzakelijke technische vaardigheden zo efficiënt mogelijk bij te brengen. 
Inn hun zoektocht naar de meest doelmatige methode vestigden de klavierpe-
dagogenn hun aandacht steeds meer op het functioneren van het menselijk li -
chaamm als geheel, en op het samenspel van interdependente botten, spieren en 
zenuwenn in dat lichaam. 

Dee klavierpedagogen verantwoordden hun technische aanpak vaak met een 
claimm op exclusieve kennis van de spelmanieren van de grote pianisten van wel-
eer.. Die kennis was niet zelden gebaseerd op de spaarzame aantekeningen over 
dee speltechnieken van de grote pianisten die bewaard waren gebleven. Wat er 
aann schrifturen voorhanden was, kreeg in pedagogische vakkringen een wel-
haastt bijbelse status; de pianopedagogen gedroegen zich dienovereenkomstig 
alss exegeten. De exegese beperkte zich overigens niet tot uitspraken over het 
spell  van beroemde pianisten. Ook instructies van gezaghebbende klavierpe-
dagogenn kregen de waarde van geboden. Zo trad Elisabeth Caland (1862-1929) 
opp als apostel van haar leraar Ludwig Deppe (1829-1890). Ze beweerde te be-
schikkenn over bewijzen dat Deppes klaviermethode gebaseerd was op uitspra-
kenn over pianospel van Liszt en Chopin zelf. 
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Opp de vraag welke delen van het menselijk lichaam er voor het pianospel nu fei-
telijkk toe deden werden uiteenlopende antwoorden gegeven. Omstreeks 1900 
konn men grofweg drie hoofdstromingen in de pianopedagogie onderscheiden. 
Eenn eerste groep pedagogen bleef vasthouden aan de hegemonie van het vin-
gerspel,, hoewel een aantal van hen het vingerspel combineerde met het gebruik 
vann de hele arm en schouder bij de aanslag. Een tweede groep richtte zich op de 
mogelijkhedenn van het gewkhtsspel: door het gebruik van het gewicht van 
schouders,, armen en romp zou de klank van de piano beslissend worden beïn-
vloed.. Een derde groep zag in spierkracht het belangrijkste element van het 
pianospell  en van de toonvorming. 

Dee pleitbezorgers van het zogenaamde gewichtsspel distantieerden zich het 
meestt van de aanhangers van de vingertechniek. De klavierpedagoog die de 
theoriee van de gewichtstechniek tot een hoogtepunt voerde was de Berlijnse 
klavierpedagoogg Rudolf Maria Breithaupt (1873-1945). Op systematische wij-
zee bracht hij alle bij de fysieke actie betrokken lichaamsdelen terug tot het ge-
wichtt dat zij veroorzaakten, getotaliseerd in de vingerdruk op het toetsenbord. 
Mett tal van argumenten probeerde hij aannemelijk te maken dat de grote pia-
nistenn tijdens hun spel eigenlijk niets anders deden dan het doseren van de 
zwaartekrachtt die de vingers, handen en armen naar beneden trok. Het weer-
strevenn van de zwaartekracht maakte zacht passagespel mogelijk; toegeven aan 
dee zwaartekracht resulteerde in krachtige fortissimi. Een tijdlang wist hij de 
pianotheoriee te domineren, maar zijn tegenstanders vielen hem steeds heviger 
aann op wat zij als het zwakke punt van zijn theorie zagen: puur gewichtsspel zou 
dee vingervlugheid negatief beïnvloeden.32 

Dee pianopedagoog Ludwig Deppe en zijn volgelingen waren de felste bestrij-
derss van het gewichtsspel. Pianospel was volgens hen niet gebaseerd op kracht-
ontwikkeling,, maar op beheersing van alle in het lichaam verscholen kracht-
bronnen.. Deppe baseerde zijn pianomethodiek op gewichtsverdeling, bewe-
gingscontrolee en het juiste gebruik van anatomische disposities. Armen en 
vingerss moesten samenwerken om een 'gevoelige toonproductie' te bereiken. 
Deppee achtte het lichaam van de speler in principe geschikt als basis voor het 
functionerenn van een 'adequaat technisch systeem' waarin krachten aanwezig 
warenn die zonder overdreven spierinspanning konden worden ingeschakeld bij 
hett pianospel. De krachten die in de romp- en rugspieren huisden konden als 
hett ware aan de schouder- en armspieren worden doorgegeven, waarmee een 
'gecontroleerdee vrije val' van de handen en armen werd verkregen. De arm 
fungeerdee daarbij als neutrale geleider van kracht en kon zelf zo veel mogelijk 
ontspannenn blijven.33 
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Inn de twintigste eeuw werd de discussie over de fysieke kant van het pianospel 
mett al haar tegengestelde opvattingen voortgezet.34 De Amerikaanse piano-
pedagoogg en muziekpsycholoog Otto Rudolph Ortmann (1889-1979) onder-
namm evenwel een poging om een einde te maken aan de stammenoorlog. In een 
allesomvattendee mechanica van de pianistiek trachtte hij alle spelproblemen van 
pianistenn te analyseren op basis van objectieve wetenschappelijke waarnemin-
gen.. In de jaren twintig publiceerde hij verschillende werken, waaronder het 
voorr zijn aanpak illustratieve The Physical Basis of Piano Touch and Tone (1925).35 

Ortmannn verklaarde dat hij elk aspect van de pianistiek benaderde met de hou-
dingg van een 'objectieve wetenschapper'. Om die objectiviteit te onderstrepen 
sprakk hij geen oordeel uit over de artistieke dimensie van het pianospel. Hij be-
perktee zich tot gebieden waarop met behulp van 'zuiver wetenschappelijke me-
thoden'' controleerbare uitspraken konden worden gedaan: anatomie, fysica en 
akoestiek.. Hij bracht dagen en nachten door in de studio, waar hij uiteenlopen-
dee aspecten van het pianospel één voor één observeerde.3 

Ortmannn herleidde alle vraagstukken van het pianospelen tot één basispro-
bleem:: de perfecte beheersing van de krachten die de speler met zijn vingers op 
hett toetsenbord uitoefent.37 Exemplarisch daarvoor is de methode die hij ge-
bruiktee bij het onderzoeken van het crescendo. Het crescendo werd in een la-
boratoriumm door verschillende pianisten uitgevoerd in de vorm van een geocta-
veerdee diatonische reeks. Aan de handen van de pianisten was een lampje be-
vestigdd en het bewegingspatroon werd in zijn verloop gefotografeerd. De 
bedoelingg van de proef was de eigen waarnemingen van de pianisten te verge-
lijkenn met de waarnemingen van de objectieve meetinstrumenten. De spelende 
proefpersonenn waren ervan overtuigd dat de hand niet steeds hoger van het 
toetsenbordd werd opgetild naarmate het crescendo zich met elk volgend octaaf 
verderr ontwikkelde. Ze waren er absoluut zeker van dat alleen meer kracht 
werdd toegepast om het geluidsvolume te vergroten. Maar Ortmann stelde aan 
dee hand van zijn observaties het tegendeel vast. De fotoreeksen toonden on-
weerlegbaarr aan dat de bewegingen van de arm groter werden als het crescen-
doo zijn hoogtepunt naderde. Dat bewees eens te meer dat men bij de bewe-
gingsanalysee niet moest afgaan op het oordeel van de spelers zelf- ook al waren 
zijj  eersteklas pianisten. Het blote oog schoot nu eenmaal tekort en alleen de fo-
tografischee methode was betrouwbaar, zo concludeerde Ortmann. 

Opp grond van zijn wetenschappelijke bevindingen kwalificeerde Ortmann de 
methodenn van de negentiende-eeuwse klavierpedagogen als ondoeltreffend, 
ergerr nog: misleidend. Ze hadden de anatomie en 'bewegingsleer' nooit goed 
doorgrond,, waardoor hun pianopedagogische leerstellingen slechts waren ge-



86 6 

baseerdd op subjectieve, speculatieve waarnemingen.38 Hijzelf daarentegen 
stondd aan de wieg van de 'wetenschap der pianistiek'. Maar Ortmann moest 
uiteindelijkk erkennen dat hij, ook al kon hij alle fysieke elementen van het 
pianospell  wetenschappelijk verklaren, nog in het geheel niet was doorgedron-
genn tot de werkelijke problemen van het pianospel. In 1967 verkondigde hij dat 
veell  van de fysieke en fysiologische problemen waarmee pianisten ondanks alle 
nieuwverworvenn inzichten onophoudelijk bleven kampen bij gebrek aan fysie-
kee verklaringen wel een psychologische achtergrond moesten hebben.39 Aan 
hett einde van zijn leven constateerde hij dan ook dat hij zich met zijn eenzijdi-
gee fysieke benadering op een doodlopende weg bevond, en beval hij een psy-
chischee analyse van spelmoeilijkheden aan. 

Besluit t 

Inn de negentiende eeuw ontwikkelde de piano zich tot een instrument voor mu-
zikalee expressie bij uitnemendheid. Maar doordat het instrument ingewikkel-
derr werd, werd ook de perfecte bespeling ervan een opgave die meer inspan-
ningg vergde. De artistieke mogelijkheden van de negentiende-eeuwse piano 
vroegenn om een afgewogen, uiterst genuanceerde aanwending van de fysieke 
krachtenn die huisden in het lichaam van de speler. Van vingertoppen tot voeten 
raaktee het lichaam betrokken bij het spel. Alles wat daarin school aan kracht, 
gewichtt en anatomische gegevenheden moest worden gecultiveerd en gedisci-
plineerd.. Alleen bij voldoende beheersing van de eigen fysieke krachten en de 
artistiekee mogelijkheden van het instrument kon een spel worden gerealiseerd 
datt subtiel genoeg was om het publiek aan de voeten te krijgen. 

Bijj  het cultiveren van fysieke krachten voor een genuanceerde muzikale voor-
drachtt bekenden de muziekpedagogen zich tot uiteenlopende richtingen en 
stromingen.. Allen claimden te beschikken over het juiste inzicht, gebaseerd als 
datt zou zijn op de ervaring en kennis die zij in hun lespraktijk hadden opge-
bouwd.. Kennisvermeerdering vond plaats volgens het ordenend principe van 
concurrerendee scholen die elk een alternatieve remedie voor spelproblemen 
voorr zich opeisten. De tegenstellingen tussen de leermethoden die gebaseerd 
warenn op fysieke, anatomische aspecten van het pianospel werden in het proces 
vann schoolvorming sterk aangezet. In de twintigste eeuw zouden ze elkaar meer 
gaann aanvullen. In de internationale praktijk van de pianolessen werden ver-
schillendee elementen uit de negentiende-eeuwse methoden geleidelijk tot een 
standaardpakkett van probaat gebleken zienswijzen en spelinstructies aaneen-
gesmeed. . 
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Dee rol van pianoleraren beperkte zich niet tot het aanleren van speltechnieken. 
Zijj  droegen ook normatieve opvattingen over de composities en de concert-
praktijkk over. Stukken van de grote meesters werden op kwaliteit en moeilijk-
heidsgraadd geselecteerd, concertgang werd aanbevolen zodat leerlingen zich 
tenn behoeve van hun muzikale ontwikkeling een ideaal beeld konden vormen. 
Dee canonisering van selecte pianoliteratuur en de standaardisering van de uit-
voerings-- en lespraktijk leidden tot wat Bourdieu het scholastieke karakter van 
dee klassieke muziek noemt: klassieke muziek leent zich goed als materiaal voor 
permanentee cultuureducatie, voor levenslange studie. 

Inn de twintigste eeuw wordt ook de psyche van de musicus betrokken bij de pia-
nistiekee regelgeving en instructie. Wanneer executanten zich met spelproble-
menn melden zoeken pedagogen daarvoor ook naar psychische verklaringen en 
naarr remedies die gebaseerd zijn op de werking van de psyche. Behalve met be-
proefdee middelen voor verbetering van de speltechniek, zoals vingeroefenin-
genn en toonladders, worden musici psychotherapeutisch behandeld. In hoofd-
stukk zeven, waarin ook het verschijnsel podiumangst aan de orde komt, wordt 
dee opkomst van deze behandelmethode beschreven. 


