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Hett podium als schavot 

PerfectiedwangPerfectiedwang ah psychisch probleem voor optredenden 

Inleiding g 

Inn hoofdstuk 5 werden klaviermethoden besproken die zich richten op de be-
heersingg van fysieke krachten van pianisten. De auteurs gaven zich moeite te 
formulerenn welke gevolgen de inschakeling van vingers, handen, armen, 
schouderss en romp had voor het pianospel. De problemen van het pianospel 
werdenn primair herleid tot fysieke problemen. In dit hoofdstuk worden de pro-
blemenn die pianisten bij hun spel hinderen in een psychische context geplaatst. 
Hett verschijnsel plankenkoorts wordt gevolgd vanaf het moment waarop het 
doorr psychologen en medici tot een ziekelijke angst werd bestempeld: podium-
angst. . 

Dee toegenomen psychische druk op de uitvoerend pianist lijk t het gevolg te zijn 
vann de almaar hogere eisen die publiek en uitvoerenden tijdens concerten aan 
elkaarr en zichzelf zijn gaan stellen. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan wor-
denn op de consequenties die dat voor het publiek heeft. Hieronder wordt nader 
bekekenn hoe de sociale controle in de concertzaal uitwerkt op de 'zelfsturing-
mechanismen'' van de uitvoerenden. 

Dee opkomst van pianoconcoursen 

Terwijll  de door de eeuwen heen opgebouwde voorraad klavierliteratuur een 
enormee verscheidenheid kent naar landen en historische perioden, wordt op de 
podiaa waar het internationale toptalent optreedt voornamelijk pianomuziek ge-
speeldd van componisten die leefden in een klein aantal landen in West- en Cen-
traal-Europaa in de tweede helft van de achttiende en in de negentiende eeuw. 
Hett ijzeren repertoire is een constante, zijn vertolking een variabele. Met eigen-
zinnigee vertolkingen treden uitvoerend musici met elkaar in het strijdperk. Elk 
voorr zich trachten zij met hun individuele interpretaties de aandacht van het 
publiekk te trekken. De concurrentie is gebaseerd op de ultieme luistersensatie 
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diee tijdens de liveconcerten ontstaat als de ene pianist de preludes van Chopin 
nétt iets anders weet te vertolken dan de andere. De luistersensatie wordt inten-
serr naarmate het in de zaal aanwezige publiek beter in het repertoire en de spel-
praktijkk is ingevoerd. De rangorde in kwaliteit en professionaliteit wordt be-
paaldd op grond van minieme nuanceverschillen in toonvorming, frasering en 
spelkarakter.. Ook de voordrachtskunst zelf- de lichaamsbewegingen en de ge-
zichtsuitdrukkingenn — biedt de executanten mogelijkheden voor het suggere-
renn van nuanceverschillen. Waar de buitenstaander voor dergelijke verschillen 
weinigg ontvankelijk is, kan de ingevoerde fijnproever al door een geringe varia-
tiee in opperste staat van vervoering worden gebracht. 

Concurrentiee tussen pianisten doet zich meestal ongewild en ongepland voor, 
maarr steeds meer wordt er ook concurrentie georganiseerd. Na 1900 was er een 
sterkee toename van het aantal internationale pianoconcoursen in Europa, 
Noord-- en Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Japan, 
Chinaa en andere delen van Azië.l Door het internationale karakter van de ar-
tistiekee krachtmetingen was er behoefte aan universele criteria voor het meten 
vann pianistische prestaties. Gelet op de aard van de pianocultuur lag het niet 
voorr de hand de beoordeling van de prestaties op dat gebied eenzijdig te base-
renn op het aantal foute aanslagen. Toch leek in de praktijk het voorkómen van 
foutenn tijdens de voordracht de eerste zorg van de finalisten te worden. De ver-
maningenn van Carl Czerny en de zijnen indachtig beseften zij maar al te goed 
datt misslagen zowel door juryleden als door gewone concertgangers ogenblik-
kelijkk worden geregistreerd en bij de vergelijking van de prestaties van indivi-
duelee pianisten als meedogenloze meeteenheden blijven hangen. 

Internationalee competitie tussen pianisten nam officieel een aanvang met de 
AntonAnton Rubinstein Competitie, die tussen 1890 en 1910 om de vijfjaar in verschil-
lendee Europese steden werd gehouden.2 Vóór de Tweede Wereldoorlog was het 
aantall  internationale pianoconcoursen nog op de vingers van één hand te tellen. 
Inn 1950 waren het er tien, en vaak waren het nog gemoedelijke bijeenkomsten 
vann getalenteerde pianisten en hun bewonderaars. De Amerikaanse muziekcri-
ticuss Joseph Horowitz typeert de eerste Van Cliburn International Quadrennial 
PianoPiano Competition, gehouden in 1962, nog als 'een internationale mom-and-pop 
show,show, een mengeling van amateur- en beroepsspel, van hypercorrecte omgangs-
vormenn en opschepperig gedrag, van raffinement en onschuld'.3 

Naa i960 zijn de pianoconcoursen serieuze krachtmetingen geworden, gebeur-
tenissenn waarvan de afloop grote gevolgen heeft voor de individuele deel-
nemers.. Sinds dat jaar zijn ze ook sterk in aantal toegenomen. Dat blijkt onder 
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meerr uit het beredeneerde overzicht van alle ooit ter wereld gehouden piano-
concoursen,, opgesteld door de Haagse liefhebber van pianomuziek en statisti-
cuss van de pianocompetitie Gustav Alink. In dat overzicht stelt hij vast dat het 
aantall  internationale pianocompetities in 1990 tot boven de honderd is geste-
gen.44 De opvallende toename van het aantal concoursen wijst op de minder 
vrijblijvendee positie die ze in het professionele muziekbestel zijn gaan innemen. 
Deelnamee aan een concours is een typisch voorbeeld xanfiguratiedwang: was het 
tott ongeveer 1975 vaak een zelfgekozen avontuur, daarna werd het een beroeps-
matigee verplichting waaraan pianisten zich nog maar moeilijk konden onttrek-
ken,, wilden ze artistiek en commercieel blijven meetellen. Doordat pianisten 
voorr het succesvolle verloop van hun carrière zo afhankelijk werden van con-
coursenn gingen ze lijken op topsporters die het winnen van een internationale 
wedstrijdd ook zien als een belangrijke mijlpaal in hun loopbaan. Fanny Water-
man,, pianolerares en oprichter van de Leeds International Piano Competition, 
laatt echter niet na te benadrukken dat het niet alleen om het winnen gaat. Ook 
voorr de 'verliezers' is het deelnemen aan een internationale competitie een goede 
manierr om de aandacht te wekken van de media en van impresario's, meent zij.5 

Inn de pianistiek is het tegenwoordig belangrijk een snelle start te maken. Op car-
rièree beluste pianisten beginnen tussen hun achttiende en twintigste jaar aan 
concoursenn deel te nemen en stoppen er meestal rond hun dertigste mee. Een 
groeiendd aantal bereidt zich voor op twee of meer concoursen per jaar.6 Overi-
genss is het aantal inschrijvingen vrijwel altijd groter dan het aantal daadwerke-
lijkee deelnemers. Van internationale concoursen hangt veel af, en dat verklaart 
dee hoogoplopende spanning onder de ingeschrevenen. Het veel voorkomen van 
no-showw verklaart Alink mede uit een overdosis aan zenuwen en onzekerheid.7 

Pianoconcoursenn trekken veel publieke aandacht en pers. Grote pianisten wor-
denn daardoor internationale celebrities en hun artistieke lotgevallen worden van 
concertt tot concert gevolgd. De Britse pianist John Lil l beschouwt het feit dat 
hijj  voortdurend blootstaat aan kritiek van pers en publiek als een vanzelfspre-
kendd onderdeel van zijn vak. Daar hoort zelfs bij dat het publiek soms met leed-
vermaakk iemand ziet uitvallen.8 Ook Fanny Waterman weet dat pianisten aan 
permanentee beoordeling blootstaan. Fouten worden onmiddellijk opgemerkt 
enn verwerkt in kritieken die teleurgesteld of zelfs vijandig van toon kunnen 
zijn.. De kritiek richt zich overigens niet alleen op verliezers, ook op winnaars: 
dezee zouden wel een goede techniek hebben, maar weinig origineel zijn in hun 
spel.. Waterman kan zich wel in dit soort oordelen vinden. Uiteraard, zo zegt ze, 
moetenn pianisten beschikken over stalen zenuwen en over de moed het podium 
tee betreden. Maar ze moeten ook het technische grondwerk durven vergeten en 
dee toverkracht oproepen waarmee ze het gehoor aan hun voeten krijgen.9 
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Err is ook kritiek op het competitiesysteem als zodanig, maar die komt in hoofd-
zaakk van de klavierspelers zelf. De Roemeense pianist Radu Lupu schuwt ar-
tistiekee krachtmetingen niet, maar klaagt tegelijkertijd over een overmaat aan 
competitie.. De hele zaak verwordt naar zijn mening tot een 'industrie van pia-
nistenmakers'.. Het toelatingssysteem is zo streng geworden dat het lijk t alsof 
dee organisatoren slechts uit zijn op het kweken van een superras van pianis-
ten.100 Een belangenorganisatie van musici maakte in 1984 misprijzend de ver-
gelijkingg tussen muziekconcoursen en Miss-World verkiezingen.11 

Dee Amerikaanse muziekjournalist Harold Schonberg brengt het oprukken van 
internationalee pianoconcoursen in verband met wat hij noemt de onomkeerba-
ree omslag van spontaan improviserend naar exact replicerend pianospel — een 
veranderingg in spelopvattingen waarvan de effecten al in hoofdstuk 5 werden 
beschreven.. Doordat het accent geheel is komen te liggen op een partituurge-
trouwee weergave kunnen competities onmogelijk origineel spel opleveren, 
hoogstenss correct spel - een speloriëntatie die volgens Schonberg geheel aan-
sluitt bij de Zeitgeist. De conservatoria zijn zich bij het opleiden van pianisten 
gaann beperken tot de correcte vertaling van gedrukte noten in geluid. 'De na-
drukk ligt op vorm en inhoud en niet op uitdrukking. (...) Charme en plezier 
hebbenn plaatsgemaakt voor een grijze eenheid van uitmuntendheid zonder in-
spiratie.'122 Henny Lang, muziekcriticus van de New York Herald Tribune, gaat 
nogg een stap verder. Door de dwang van de pianoconcoursen is er sprake van 
eenn algehele vervlakking van de individuele muzikaliteit van pianisten, vindt 
Lang.. Meer en meer lijken ze QQ flesh and blood jukeboxes. I3 

Psychoanalysee en psychotherapeutische pianomethoden 

Dee opkomst van de internationale pianoconcoursen verhevigde de concurren-
tiee tussen beroepspianisten, wat bij hen gepaard ging met een toenemende psy-
chischee druk. Na 1900 ging een groep pianopedagogen ertoe over de spelpro-
blemenn van pianisten te herdefiniëren tot psychische stoornissen. Zij zochten 
dee oorzaak van voordrachtmoeilijkheden niet meer uitsluitend in een slechte 
onderlingee afstemming van lichamelijke functies. Ook de psychische gesteld-
heidd van de voordragende pianist werd daar in toenemende mate verantwoor-
delijkk voor geacht. 

Dee desbetreffende pianopedagogen verwonderden zich erover dat leerlingen 
diee de piano technisch volkomen meester waren tóch tijdens voordrachten in 
dee problemen raakten. Als de problemen niet voortvloeiden uit technische on-
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volkomenheden,, zouden ze wellicht te maken hebben met de omstandigheden 
waaronderr werd voorgedragen. Uiteraard was men bekend met het verschijn-
sell  van plankenkoorts, maar dat deze kwaal zou kunnen worden opgevat als een 
ziektee die medisch kon worden behandeld, dat was een interpretatie die de 
pianopedagogenn niet op eigen kracht ontwikkelden.I4 Het waren artsen en psy-
chologenn die de muziekdocenten een behandelingskader aanreikten. Zij herde-
finieerdenn plankenkoorts als een vorm van faalangst, als een 'sociale fobie', zo-
alss dat tegenwoordig in vakkringen heet. 

Dee psycholoog Wouter Gomperts heeft studie gemaakt van de opkomst en ver-
spreidingg van sociale fobieën. Hij definieert ze als 'het dwingend verlangen om 
situatiess te ontlopen, waarin je wordt blootgesteld aan een kritische beoordeling 
doorr anderen'.IS Zijn studie is mede geïnspireerd door onderzoek dat Abram 
dee Swaan eerder op dit terrein verrichtte. De Swaan stelde vast dat de uit-
gaansvrijheidd die vrouwen in de negentiende eeuw toebedeeld kregen verge-
zeldd ging van nieuwe vrijheidsbeperkingen die meer sociaal-psychologisch van 
aardd waren. Op basis van deze bevinding formuleerde hij de theorie dat toena-
mee van maatschappelijke mogelijkheden gepaard gaat met angsten en onzeker-
heden,, waardoor deze mogelijkheden nooit onvoorwaardelijk worden benut.1" 
Hett zijn deze angsten en onzekerheden die Gomperts in zijn studie naar de op-
komstt en verspreiding van sociale fobieën verder heeft geanalyseerd. 

Bijj  zijn verkenning van de werking van sociale fobieën spoorde Gomperts en 
passantt een vroege psychische interpretatie van het verschijnsel plankenkoorts 
op,, daterend van 1915. In dat jaar publiceerde de Duitse psychiater Emil Krae-
pelinn (1856-1926) een boek over psychotherapie waarin hij ook plankenkoorts 
opnam.. Hij bracht haar onder bij de categorie psychische ziekten die hij be-
noemdee met de verzamelterm 'anthropofobie'. Wie aan deze ziekte leed, zo 
steldee Kraepelin, zag zijn eigenwaarde bedreigd door het gevoel van vernede-
ring,, in het bijzonder op het podium, bij een openbare voordracht, een rechts-
zitting,, bij het lezen van de mis, bij een muzikaal optreden. Volgens Kraepelin 
warenn mensen die aan antropofobie leden bang zich te blameren of in hun voor-
drachtt ergens te blijven steken. Ze waren steeds bezig eraan te denken wat voor 
indrukk ze op hun omgeving maakten.17 

Inn de periode waarin Kraepelin zijn onderzoek deed was een groeiend aantal 
wetenschapsbeoefenarenn doende nieuwe instrumenten te ontwikkelen om psy-
chischee problemen bij hulpzoekenden te behandelen: de psychoanalyse en an-
deree vormen van psychotherapie. De opkomst van het 'psychotherapeutisch 
bedrijf'' en de professionalisering van de sociaal-medische dienstverlening zijn 
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voorr Nederland in kaart gebracht door de sociologen Brinkgreve, Onland en 
Dee Swaan.18 Zij kwamen tot de conclusie dat klachten waarvoor mensen bij 
hulpverlenerss verlichting zoeken niet als vanzelf resulteren in een adequate be-
handelmethode.. Er is sprake van een permanente dialoog tussen behandelden 
enn behandelaars, waarbij de laatsten de klacht van de eersten trachten te herde-
finiërenfiniëren als een in principe behandelbaar probleem. De definitie van de behan-
delbaarheidd is daarbij sterk beïnvloed door de context die de medische instan-
tiess voor zichzelf en hun patiënten creëren. Aan het begin van de twintigste 
eeuww werd de behandeling geleidelijk aan opgenomen in wat de drie sociologen 
noemenn de 'psychoanalytische setting' en 'het psychotherapeutisch bedrijf'.19 

Hunn centrale stelling luidt dan ook dat de conceptualisering van de klachten, 
datt wil zeggen de manier waarop de arts de klacht van patiënt begrijpt en in-
terpreteert,, niet door de tijd heen constant is. De interpretaties zijn verander-
lijk ,, mede doordat de medische context waarbinnen de klacht tot gelding komt 
aann verandering onderhevig is. Het is van belang te constateren dat in laatste 
instantiee de hulpverleners de professionele kaders ontwikkelen waarin ver-
spreidd voorkomende individuele moeilijkheden tot min of meer gestandaardi-
seerdee medisch toegankelijke vraagstukken worden omgewerkt. Beroepsmedici 
stellenn de diagnose en bepalen het behandelparcours. Daarbij specialiseren de 
hulpverlenerss zich in verschillende categorieën van angstproblemen: plein-
vrees,, claustrofobie, smetvrees en ook podiumangst. 

Kraepelinn bracht de sinds mensenheugenis bekende - maar nog zelden als re-
ëlee ziekte opgevatte - kwaal van plankenkoorts binnen het domein van de me-
dischee hulpverlening. De klacht kon daarmee van een professioneel behande-
lingskaderr worden voorzien. Door het perspectief van een effectieve behande-
lingg wekten hij en zijn collega's de belangstelling van pianopedagogen die 
zochtenn naar alternatieve behandelwijzen ten behoeve van het oplossen van 
spelproblemenn bij hun leerlingen. Een sterke belangstelling voor de psycho-
therapiee en psychoanalyse legde bijvoorbeeld de Hongaarse klavierpedagoge 
Marr git Varró (1882-1978) aan de dag. In 1921 publiceerde zij een boek getiteld 
DerDer lebendige Klavierunterricht: seine Methodik und Psychologie. In een apart 
hoofdstukk trachtte zij de jong verworven inzichten uit de psychoanalyse in het 
piano-onderwijss te integreren. Zij droeg daarmee bij tot de opkomst van een 
psychotherapeutischee benadering van stoornissen in het pianospel. Varró ver-
weess expliciet naar Sigmund Freuds (1856-1939) ideeën ten aanzien van het be-
handelenn van psychische ziekten. Deze paste zij hier en daar rechtstreeks toe op 
dee pianistiek. Zo stelde zij de werking van het Ideal-Ich verantwoordelijk voor 
dee problemen die de pianist bij uitvoeringen parten speelden. Behoedzame om-
gangg met dit fenomeen was geboden. Dat vereiste een gedegen kennis van de 
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menselijkee psyche. Als een leraar de werking van het Ideal-Ich niet tijdig on-
derkende,, kon hij de leerling blijvende schade toebrengen. 

Volgenss Varró was het respecteren van de opeenvolgende psychische ontwik-
kelingsfasenn van het kind essentieel voor het welslagen van de piano-opvoe-
ding.. Het kind moest vroegtijdig een evenwicht bereiken tussen zelfvertrou-
wenn en geloof in de autoriteit van de leraar, wilde het later zonder problemen in 
hett openbaar kunnen spelen en daarbij de toets van de meest kritische toehoor-
derr kunnen doorstaan. Varró pleitte ook voor adequate omgangsvormen tussen 
leerlingenn en leraren. Muzikaal konden de laatsten veel voorstellen, maar als ze 
geenn oog hadden voor de psyche van het kind en in hun aanpak onpersoonlijk 
enn unkindlich waren, konden ze hun lespraktijk beter staken. Varró waarschuw-
dee met klem tegen het onderdrukken van de natuurlijke aandrift tot het spelen, 
dee Spielfreude. De docent die dat deed, handelde in strijd met de natuur.20 

Varróó besteedde veel aandacht aan wat zij trema noemde. Dat waren stoornis-
senn die zich bij het pianospel aandienden in de vorm van hartkloppingen, 
ademnood,, trillen, haperingen in de lichamelijke motoriek en daarnaast de 
meerr psychische varianten als een falend geheugen of het onvermogen om iets 
muzikaall  'in te voelen'.21 Dergelijke stoornissen deden zich juist voor bij open-
baarr optreden op, zoveel was Varró uit haar eigen praktijkervaringen duidelijk 
geworden.. Wanneer het resultaat onder de verwachting bleef, schaamden de 
spelerss zich omdat zich hier een gebrek in de natuurlijke aanleg leek te mani-
festeren.. Een gebrek dat zij bovendien niet trachtten te verbergen. Integendeel, 
zijj  bestonden het hun onvermogen aan anderen bloot te stellen! Varró zag mis-
lukkendee voordrachten tijdens de les als signalen van angst voor openbaar op-
treden,, een angst die weer in verbinding stond met dieperliggende motieven. 
Bijj  leerlingen die voldoende aanleg voor het pianospel hadden, waren toch nog 
voorkomendee stoornissen niet aan het gebrekkig functioneren van het lichaam 
toee te schrijven, maar aan het slechte functioneren van de psyche. Varró illus-
treerdee dat inzicht aan de hand van gevalsbeschrijvingen. Zo voert zij een 
vrouww op die bij het pianospelen steeds blijf t steken. Na elke drie of vier maten 
gebeurtt dat, hoewel daar geen 'objectieve' redenen voor zijn. Varró vermoedt 
duss dat het blijven steken te maken heeft met psychische problemen. Dat blijkt 
naa enig navragen juist te zijn. Varró ontdekt dat de ouders van de vrouw haar in 
haarr 'onverstandige keuze voor de muziek' onophoudelijk kritiseren. Dat on-
dermijntt haar gevoel van eigenwaarde zo sterk dat ze eigenlijk nergens meer 
vertrouwenn in heeft. Door haar stukje bij beetje haar zelfvertrouwen terug te la-
tenn winnen lukt het Varró uiteindelijk de onzekerheid van haar leerling bijna 
helemaall  te overmeesteren.22 



Hoofdstukk 7 Het podium als schavot 107 7 

Varróó was ervan overtuigd dat met een goede psychische begeleiding van haar 
leerlingenn de externe (publieks)beoordeling op een succesvolle manier werd 
verinnerlijkt.. Ze richtte zich dan ook op het elimineren van stoornissen die ont-
stondenn op het breukvlak tussen het oordeel dat de leerling zelf over zijn spel-
prestatiess had, en het oordeel dat de buitenwereld daarover velde. Dat laatste 
oordeell  kon reëel zijn, dat wil zeggen dat het feitelijk door iemand werd uitge-
sproken,, of het kon een extern oordeel zijn dat de leerling in zijn gedachten 
construeerde.23 3 

Dee psychologische verklaring van spelproblemen werd verder uitgewerkt door 
dee Britse pianopedagoogjames Ching (1900-1962). In 1947 publiceerde hij een 
boekjee waarin Freuds theorie over het onderbewuste werd gebruikt als verkla-
ringg voor het optreden van hardnekkige spelproblemen. Waar Varró het reële 
oordeell  tegenover het geconstrueerde plaatste, maakte Ching een onderscheid 
tussenn 'echte' en 'onechte' oorzaken van angst voor pianistisch optreden. De 
echtee angst had een technische achtergrond. Zij vloeide voort uit de aard van 
hett pianospelen zelf. Dat was een zwaar métier dat een beroep deed op de hoog-
stee vorm van coördinatie waartoe mensen in staat zijn. Als de omstandigheden 
niett optimaal waren moest dat bij beroepsbeoefenaren wel leiden tot gevoelens 
vann onvermogen — en die gevoelens genereerden onmiddellijk angst. Onaange-
naam,, maar niet direct verontrustend was ook het optreden van bepaalde ge-
voelenss van minderwaardigheid. Elke pianist had nu eenmaal een vastomlijnd 
ideee over hoe een stuk idealiter zou moeten klinken. Daardoor ontstond keer op 
keerr de angst dat zijn spel tekort zou schieten ten opzichte van zijn eigen hoog-
stee standaard van muzikale zeggingskracht en technische precisie. Daarom was 
gebrekk aan voldoende oefen tijd al een factor die pianisten zenuwachtig maakte. 
Ditt klemde temeer omdat spelzekerheïd nodig was om ook nog andere proble-
menn de baas te kunnen blijven: het spelen op een onbekende piano, een vreem-
dee omgeving, een andere akoestiek, enzovoorts. En dan werden stemming, ge-
voel,, emotie en gedrag ook nog sterk beïnvloed door het aanwezige publiek. In-
derdaadd kon de speler door het publiek worden afgeleid, maar dat bleef meestal 
beperktt tot kleine concentratiestoornissen. Al deze vormen van echte angst 
warenn volgens Ching gemakkelijk te behandelen door goede oefening in spel en 
concentratie.24 4 

Moeilijkerr was het gesteld met de onechte angst die de pianist parten kon spe-
len.. Ching wijdde er het leeuwedeel van zijn boek aan. Onbewuste haatgevoe-
lenss jegens ouders vormen een constante in Chings gevalsbeschrijvingen. Hij 
achttee ze de belangrijkste oorzaak van weerstand tegen en mislukken van open-
baarr optreden. Te hoge verwachtingen van het eigen spel vonden hun oor-
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sprongg in de chronische behoefte van kinderen hun ouders te behagen om zich 
zoo van hun liefde te verzekeren. Door deze in het onbewuste gesitueerde drijf-
verenn van het Ueber-Ich naar de oppervlakte te halen kon de pianist zich bewust 
wordenn van zijn psychische gesteldheid en daarmee zijn verwachtingen beter 
afstemmenn op zijn eigen mogelijkheden. Evenals Varró beschreef Ching geval-
lenn uit de praktijk om zijn behandelmethode uiteen te zetten. Zo beschrijft hij 
hett geval van 'meneer E', die een overdreven gevoeligheid voor foute aanslagen 
heeftt ontwikkeld. Het aanslaan van verkeerde noten, zo meldt Ching, brengt 
hemm onmiddellijk in een diepe depressie. De therapie bestaat in het terug-
schroevenn van de perfectionistische ambities en de aanvaarding van het mense-
lij kk tekort. Na beëindiging van de therapie stelt meneer E zijn verwachtingen in 
neerwaartsee richting bij en speelt hij naar het oordeel van Ching veel sponta-
ner.25 5 

Dee psychologische analyse van Ching leidde grosso modo tot de conclusie dat 
dee uitvoerend musicus zijn eigen spelstandaard hoger stelde dan wat hij in wer-
kelijkheidd aankon. Ching ontried zijn leerlingen daarom zich heimelijk te ver-
gelijkenn met de pianisten van de wereldtop. Het voortdurend prestatiegericht 
bezigg zijn was gevaarlijk en riep maar angsten op. Wie het opbracht te leven met 
zijnn beperkingen kon zijn plankenkoorts overwinnen omdat hij zijn ambities 
niett hoger afstemde dan hij kon waarmaken. De gespannen situatie achter het 
klavierr moest van tijd tot tijd overigens eens flink worden onderbroken door 
stiekemm lekker slecht te spelen. Doe dat van tijd tot tijd en dan ook met overga-
ve,, adviseerde Ching: 'geniet van je slechtheid'.26 

Zowell  Ching als Varró waren er zeker van dat spelstoornissen bij openbare op-
tredenss voortvloeiden uit de angst niet te kunnen voldoen aan de kritische wen-
senn van het publiek. Het was een verschijnsel dat meer aandacht verdiende dan 
hett in het verleden had gekregen. Ching en Varró voegden aan de traditionele 
klavierr methoden een sociaal-psychologische dimensie toe in de hoop beroeps-
pianistenn te kunnen helpen met de problemen die zij in de loop van hun carriè-
ree ondervonden. In hun analyse en behandelmethode waren de twee peda-
gogenn sterk beïnvloed door de destijds spraakmakende ontwikkelingen in de 
psychoanalysee en veel van hun pionierswerk is terug te vinden in de heden-
daagsee psychotherapieën waarmee beroepspianisten niet zozeer door klavier-
pedagogenn als wel door professionele hulpverleners wordt geleerd zich met 
hunn podiumangst te verzoenen. 
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Podiumangstt in de praktijk 

Angstgevoelenss van optredende pianisten spelen zich meestendeels in het ziele-
levenn van de desbetreffende musici af en zijn uiterlijk niet of nauwelijks waar-
neembaar.. Toch is er in de loop der tijd veel over deze angstgevoelens aan de 
oppervlaktee gekomen. Zo laten de interviews die Elyse Mach maakte met suc-
cesvollee beroepspianisten uit Rusland, Amerika, Cuba, Spanje, Frankrijk en 
Engelandd zien dat de angst voor openbaar optreden door de betrokken musici 
overall  ter wereld op ongeveer dezelfde wijze wordt geleden en bestreden.27 

Dee interviews maken duidelijk dat plankenkoorts hoog kan oplopen. Zij hoeft 
evenwell  niet altijd tot onoverkomelijke problemen te leiden. Integendeel: bij 
elkk optreden zorgt spanning voor het vasthouden van de concentratie, voor een 
effectievee werking van de 'zelfsturingsmechanismen'. Podiumangst wordt pas 
eenn probleem als de natuurlijke defensiesystemen niet meer werken.28 Dan kan 
totalee ontreddering intreden. Er zijn beroepspianisten die zo onder planken-
koortss te lijden hebben dat zij hun publieke optredens staken. Dat deed bij-
voorbeeldd Pierre-Alain Volondat, winnaar van het Belgische Koningin Elisabeth 
ConcoursConcours in 1983. Hij kon de sterren van de hemel spelen, maar raakte van 
openbaarr optreden dermate in het ongerede dat hij zijn carrière voortijdig 
beëindigde.299 In de meeste gevallen maakt excessieve podiumangst echter al 
veell  eerder een einde aan de ambities van aspirant-solisten, en heeft als zodanig 
eenn selectieve werking op de toestroom van nieuw talent naar de grote podia. 

Uitt de beschikbare literatuur is op te maken dat beroepspianisten de bij hen 
opkomendee plankenkoorts tegenwoordig op verschillende manieren de baas 
trachtenn te blijven. De Tsjechische pianist Rudolf Firkusny fantaseert dat hij 
zonderr publiek zit te spelen zodat hij zich geheel op de muziek kan concentre-
ren;300 anderen prenten zich in dat het alleen om het spel gaat, niet om de be-
oordeling;; velen zoeken zoals gezegd ook professionele hulp of nemen hun toe-
vluchtt tot bètablokkers.31 Dergelijke praktijkervaringen worden verwerkt in de 
opleidingsprogamma'ss voor musici. Musici in spe leren tegenwoordig al tijdens 
hunn conservatoriumopleiding hoe zij zich moeten pantseren tegen de risico's 
diee publiek optreden meebrengt. Bij het afronden van hun studie hebben ze 
zichh niet alleen de instrumentele en fysieke vaardigheden eigen gemaakt die te-
genwoordigg bij de beroepsopleiding en de beroepsuitoefening van belang wor-
denn geacht, maar ook de psychische. 

Tegenwoordigg wordt podiumangst in vakkringen druk besproken. Pedagogen 
enn psychologen weten te vertellen dat het een zeer wijd verspreide beroeps-
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ziektee is. Pianisten melden dat het geen incidentele aandoening is, maar een 
probleemm dat menig optredend musicus zijn leven lang achtervolgt. Zij beves-
tigenn desgevraagd dat de podiumangst in de loop van hun carrière eerder toe-
dann afneemt.32 Een recent wereldwijd gehouden onderzoek van de internatio-
nalee federatie van musici laat zien dat 73 procent van de ondervraagde musici 
steedss opnieuw in een hevige stress komt te verkeren als er een solo moet wor-
denn gespeeld.33 

Dee psychologe Jacqueline Nubé vond in 1995 dat 24 procent van de musici die 
inn orkesten werkzaam zijn chronisch aan podiumangst lijdt. Ze verklaart het 
verschijnsell  geheel in de 'antropofobische' traditie. Podiumangst vloeit volgens 
haarr voort uit de zeer hoge beoordelingsstandaard die in het huidige concertle-
venn van kracht is, met de daarbij horende controlemacht van het publiek, van 
dee recensenten, van de media. 'Zelfs het geringste gebrek aan concentratie of 
onvolkomenheidd in kwaliteit wordt gewoonlijk meteen opgemerkt door het pu-
bliek.11 De gevolgen daarvan omschrijft zij als zeer ingrijpend voor de betrokke-
nen:: 'een black-out kan fataal zijn voor een carrière, vooral voor solisten.'34 

Dee pianiste, psychoanalytica en schrijfster Christa Widlund somt in een con-
servatoriumleerboekk een reeks praktische hulpmiddelen op om de podium-
angstt onder controle te krijgen. Widlund geeft optredende musici bijvoorbeeld 
inn overweging het publiek weg te denken. Dat er daarmee volgens haar wel iets 
aann artistieke zeggingskracht verloren kan gaan neemt ze voor lief. Want de 
winstt aan zekerheid compenseert het eventuele verlies aan zeggingskracht 
ruimschoots.355 Musici kunnen ook fantaseren dat het publiek de muziek so-
wiesoo mooi vindt - dat eindoordeel wordt dan bij voorbaat door de executant 
zelff  vastgesteld. Maar de effectiefste spanningsreductie wordt volgens Widlund 
bereiktt als de betrokkene het belang van de situatie naar de feitelijke betekenis 
weett te schatten. Het is nu eenmaal zo dat er een moeilijke prestatie moet wor-
denn geleverd, een prestatie waar ook nog eens veel van afhangt. De musicus moet 
accepterenn dat dit spanning en nervositeit oproept. Met dat gegeven en met een 
realistischee taxatie van de eigen artistieke prestaties moet hij het naderend op-
tredenn met vertrouwen tegemoet zien.36 Met die opvatting sluit Widlund feite-
lij kk aan op de behandelmethoden die Varró en Ching eerder aanbevolen. 

Waaromm is realistisch denken over de eigen artistieke prestaties zo moeilijk? 
Volgenss Widlund omdat een naderend optreden nog geen reëel, situatiegebon-
denn gevoel geeft en bij wijze van spreken valt te vergelijken met het betreden 
vann een slagveld vanwaar geen weg terug bestaat. Pianisten ervaren de gang 
naarr het podium maar al te vaak als een gang naar het schavot.37 Ook volgens 
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Nubéé is plankenkoorts vrijwel nooit gebaseerd op ervaringsfeiten in de zin dat 
voorgaandee optredens mislukt zouden zijn. Daarom karakteriseert zij de ziekte 
alss 'een ongemotiveerde, irrationele en onredelijke situatieangst, leidend tot 
disfunctiee of ongecontroleerd gedrag'.38 

Besluit t 

Hoee irrationeel angstgevoelens rondom openbaar optreden ook mogen zijn, ze 
wordenn onmiskenbaar opgewekt door de duidelijk voor te stellen ambiance van 
dee concertzaal die is gevuld met luisteraars. Podiumangst wordt niet opgeroe-
penn door een bepaald concert of een bepaalde concertzaal, maar door de uni-
verselee setting van de concertzaal en door het concertritueel dat zich overal op 
dezelfdee wijze voltrekt. Podiumangst is daarmee een psychische reactie op de 
spanningenn die binnen de sociale figuratie van optredenden en luisteraars wor-
denn opgeroepen. Ze is een ongewenst bijproduct van de indringende confron-
tatiee die plaatsvindt tussen de twee teams welke Goffman in zijn model van so-
cialee interactie heeft geschetst. Het is een interactie binnen een sterk geregu-
leerdee omgeving, en naarmate de regulering van het concert een vaster patroon 
krijgtt wordt een groter beroep gedaan op de zelfsturingsmechanismen van de 
optredenden.. Waar desalniettemin angstgevoelens bij de musici opspelen wor-
denn ze gegenereerd door het besef van feilbaarheid van de bewaking van het 
consistentee rolgedrag. Bij een falende bewaking valt het pantser tegen eventu-
elee storingen in de sociale interactie immers weg. 

Naarmatee de uitvoeringspraktijk van de klassieke muziekpraktijk meer is ge-
richtt op in alle opzichten betrouwbare vertolkingen krijgt de relatie tussen op-
tredendenn en luisteraars meer en meer de karaktertrekken die Max Weber al 
ontwaardee bij priesters en gelovigen: rationeel en routinematig. Geheel in over-
eenstemmingg met de praktijk van exacte heruitvoeringen zijn solerende musici 
niett alleen doorlopend bezig muziekstukken noot voor noot in te studeren, maar 
ookk hun rolgedrag van dag tot dag consistenter te maken. Alleen dan verhogen 
zijj  de kans dat zij elk individueel recital opnieuw kunnen inpassen in de rij van 
'volmaaktt homogene voorstellingen' waarop conservatoriumdocenten, muziek-
studenten,, journalisten, platenmaatschappijen en betalend publiek overal en al-
tijdd rekenen. 


