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Inleiding 
 

Het wachtwoord der beschaafde wereld is “Pianoforte’’ geworden, welke uit het 
hakkebord zich kan hebben ontwikkeld. Het Hamerklavier, dat nu als een Proteus in de 
verschillende gestalten en vormen als Piano monstre à huit octaves, Piano àQueue, Piano 
ovale, Piano table, Piano console, Piano vertical, Piano sans cordes, Piano stenographe, 
verschijnt, regeert met almagt; overal heeft het burgerregt gekregen. Het is het 
lievelingsinstrument en schootkind der elegante wereld, de bonne societé en ook van de 
bourgeoisie honnête geworden.1 

Caecilia, Algemeen Muzikaal Tijdschrift, 1846   
 

De komst in de negentiende eeuw van een nieuw klavierinstrument, de pianoforte, waarbij de 
snaren via een hamermechanisme tot klinken werden gebracht, voorzag in de behoefte aan een 
expressief instrument dat de romantische muziek kon verklanken. De pianobouw legde zich 
volledig toe in het vervolmakingproces van het instrument en de piano gaf al snel de toon aan in 
de muziekindustrie. De opperheerschappij van de piano over de andere instrumenten werd van 
alle kanten erkend. In de onstuitbare opmars van de piano werd niet alleen een vooraanstaande 
plaats op het concertpodium veroverd maar werd de piano bovenal het meest geliefde 
muziekinstrument voor gebruik in de huiselijke sfeer.  

De zegetocht van de piano als muziekinstrument in de negentiende eeuw is welbekend en 
laat zich gemakkelijk vertellen. De triomf van de piano kan echter pas worden verklaard wanneer 
we in het verhaal de sociaal-culturele factoren meenemen die verbonden zijn geweest aan de 
opkomst en verspreiding van het muziekinstrument. In 1954 publiceerde de Amerikaanse 
schrijver en pianist Arthur Loesser zijn Men, Women and Piano’s. Hiermee werd een nieuwe weg 
ingeslagen op het gebied van de geschiedschrijving van de piano. In zijn boek legt hij zich niet 
uitsluitend toe op de technologische ontwikkeling van de pianobouw maar beoogt hij veeleer een 
sociale geschiedenis van de piano te schrijven. Helaas wordt de geschiedenis van de pianoforte in 
Nederland in zijn gedegen onderzoek slechts kort en vluchtig aangeroerd, te weten:  

 
… Holland and Belgium … also believed in the piano as a household idol, bought pianos 
in large quantities proportional to theirs populations, and even supported a few smaller 
piano factories of their own.2 

 
In Nederland is er op het gebied van de piano slechts in geringe mate onderzoek gedaan. Zo 
omvat het werk van Dr. Cl. Vom Gleich Pianofortes uit de Lage Landen en A checklist of Piano’s naast 
een inventarisatie van bewaard gebleven pianofortes, een korte geschiedenis van de 
pianofortebouw in Nederland met de daaraan verbonden namen van pianobouwers. In het werk 
van Dr. A.J. Gierveld die handelt over de geschiedenis van het Nederlandse huisorgel, vinden we 
gegevens terug over de opkomst van de pianoforte in Nederland. In de bestaande pianoliteratuur 
wordt er echter vrijwel geen aandacht besteedt aan de sociale en culturele aspecten die aan de 
piano gekleefd zaten. De geschiedschrijving van de negentiende eeuw blijkt ook ontoereikend. 
Alhoewel we tal van voorbeelden tegenkomen, die aanwijzingen bevatten wat betreft de 
aanwezigheid en betekenis van de piano - in de trant van ‘in de salon hoorde een piano te staan’ 
of ‘pianoles was een onontbeerlijk element in de opvoeding voor meisjes van stand’ -, blijven 
deze opmerkingen terloops van aard. Een uitzondering vormt het werk van H.H. Metzelaar  From 
private to public spheres: exploring women’s role in Dutch musical life from c. 1700 to c. 1880. In deze studie 
waarin de verhoudingen binnen het Hollandse muziekleven worden besproken, gezien vanuit een 
klasse- en genderperspectief, komt de bijzondere plek die de piano innam in het negentiende-

                                                 
1 Caecilia: algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland II (1846), ‘De kunst van het pianospel’, 181 

2 Arthur Loesser, Men, women and pianos, a social history (New York, 1954), 591. 
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eeuwse muziekleven duidelijk naar voren. De notie dat de geschiedschrijving van de piano in 
Nederland nog een braakliggende terrein is, deed bij mij de wens ontstaan om een aanzet te 
geven voor de ontginning van dit gebied.  
 

Mijn studie zal zich in de eerste plaats niet richten op de 'geschiedenis van de piano'. Zij beoogt 
veeleer de sociale en culturele dimensie van het muziekinstrument historisch te duiden. Om de 
piano als cultuurverschijnsel te onderzoeken moet de cultuur waarin de piano werd opgenomen 
als uitgangspunt worden genomen. Ten grondslag aan deze studie ligt de cultuuropvatting van 
Peter Burke:  

 
Culture is a system of shared meanings, attitudes and values, and the symbolic forms 
(performances, artefacts) in which they are expressed or embodied.3  

 
In deze cultuurdefinitie, waarin cultuur in een brede maatschappelijke zin wordt opgevat met een 
nadrukkelijk accent op het groepskarakter van cultuur, wordt het belang van symbolen en 
representaties binnen een cultuur onderstreept. Voor mijn onderzoek waarin ik tracht de piano 
als cultuurverschijnsel te duiden, betekent dit dat de cultuurdragers en die aspecten die wezenlijk 
waren voor de cultuur centraal staan. In zekere mate sluit het citaat uit de muziekperiodiek 
Caecilia, waarin de pianoforte zinnebeeldig wordt voorgesteld als “het wachtwoord der beschaafde 
wereld”, bij dit uitgangspunt aan. Deze voorstelling van de piano bevat zowel een contemporaine 
als een methodische betekenis. De contemporaine betekenis zal later in de studie duidelijk 
worden, de methodische betekenis is hier van belang. In mijn studie is de piano niet alleen het 
onderzoeksobject maar verleent de piano ons daarbij ook ‘toegang’ (wachtwoord) naar die 
‘beschaafde wereld’ waar het muziekinstrument ingeburgerd raakte. De keuze van de piano als 
object van onderzoek maakt het kortom mogelijk ons inzicht te vergroten in de Nederlandse 
burgerlijke cultuur die we in de negentiende eeuw hebben gekend. Voorbeelden van soortgelijk 
onderzoek zijn gering. Naast Loesser  is het van belang om het werk te noemen van R. Leppert  
Music and Image: Domesticity, Ideology and Socio-Cultural Formation in Eighteenth-Century England. In deze 
studie wordt beoogd om het inzicht in de Engelse cultuur te vergroten door onderzoek te doen 
naar het Engelse muziekleven en de visuele representatie daarvan.  
 
De negentiende-eeuwse burgercultuur   
De geschiedschrijving kenmerkt zich de laatste decennia door een toenemende aandacht voor  
het thema burgerlijkheid en cultuur in de negentiende eeuw. De preoccupatie hierin met de 
sociale en culturele connotaties van de ‘burger’ en ‘burgerlijkheid’ in de negentiende eeuw heeft  
ertoe geleid dat deze eeuw wordt bestempeld als ‘de burgerlijke eeuw’. Als het onderzoek naar de 
burgerlijke cultuur in Nederland één zaak duidelijk maakt, dan is het dat deze geen werkelijk 
vastomlijnde betekenis heeft. Het adjectief burgerlijk laat zich niet herleiden tot een homogene 
bevolkingsgroep. De burgerstand was zeer breed en divers van samenstelling en was in sociaal-
economische opzicht zeer heterogeen. Een gemeenschappelijke burgerlijke cultuur van gedeelde 
normen en waarden en een burgerlijke levenswijze, waarvan de ‘huiselijkheid’ de belangrijkste 
peiler was, zou de cohesie van de burgerij hebben bevorderd. Het burgerlijke cultuurmodel bood 
de burgerij een middel om zich met elkaar te identificeren en zich tegelijkertijd van anderen te 
onderscheiden. De wijze waarop de piano deel uitmaakte van het burgerlijke cultuurmodel en 
werd opgenomen in het distinctiestreven en groepsvormingsproces van de burgerij, moeten een 
bijdrage leveren aan het onderzoek naar de sociaal-culturele identiteit van de burgerij waar de 
aandacht uitgaat naar mentaal-culturele aspecten als levensstijl, betekenistoekenning en 
representatie. 

                                                 
3 Peter Burke, Popular culture in early modern Europe (Londen/New York 1978), xi 
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Vraagstelling 
De piano en de sociale en culturele betekenis die het muziekinstrument in de negentiende-eeuwse 
burgerlijke cultuur in Nederland heeft gekend, zijn het onderwerp van deze studie. Tegen de 
achtergrond van het negentiende-eeuwse kader, vormt het Nederlandse burgerlijke cultuurmodel 
met zijn beschavingsideaal, standbewustzijn, sekseonderscheid, huiselijkheid en het gezins- en 
muziekleven het onderzoeksgebied. In deze studie ligt de nadruk in de analyse bij de culturele 
burger en bij de binnenzijde van het burgerlijk leven. Verder vormt in deze studie het nationale 
kader de geografische afbakening   
 
De leidraad van mijn vertoog vormt de vraagstelling:  

 
Op welke wijze en in hoeverre gold de piano als icoon van de negentiende-eeuwse 
burgerlijke cultuur die we in Nederland hebben gekend?   

 
Willen we ons een overzichtelijk en helder beeld vormen van het inburgeringproces van de piano 
in de negentiende eeuw dan moeten er antwoorden gevonden worden op de vragen: 
 

Welke voorwaarden en factoren lagen ten grondslag aan de opkomst en cultivering van de 
piano?  

 
In hoeverre en op welke wijze maakte de piano onderdeel uit van de burgerlijke      
levenswijze? 

 
Welke sociale rol en functie vervulde de piano binnen de burgerlijke samenleving? 

  
Omdat het onderzoek nog inventariserend en verkennend van aard is, kunnen de antwoorden op 
de vragen in deze studie slechts in grote lijnen worden geschetst 

Bronnenkritiek        

In deze studie is er gebruik gemaakt van verschillende soorten bronnen. Voor de omtrekken van 
de studie heb ik beroep gedaan op publicaties die de negentiende eeuw en negentiende-eeuwse 
burgerlijke cultuur als onderwerp hebben. Om zicht te krijgen op de geschiedenis van de piano 
heb ik gebruik kunnen maken van publicaties die zich richten op de pianobouw, pianomuziek, de 
opkomst en ontwikkeling van de piano. De bestaande literatuur is echter niet toereikend voor de 
opgave van deze studie. In deze studie is er om die reden veelvuldig beroep gedaan op bronnen 
die uit de negentiende eeuw voor ons bewaard zijn gebleven. Dit bronnenmateriaal is voor het 
grootste deel afkomstig uit de romanliteratuur, maatschappelijke verhandelingen, 
tijdschriftartikelen, prescriptieve literatuur, boedelinventarissen en de beeldende kunst. Omdat 
deze bronnen voor het merendeel werden geschreven of geschilderd door en voor leden van de 
burgerij, kunnen ze gezien worden als exemplarisch voor de denk- en leefwijze van deze groep. 
Constateringen uit deze bronnen hebben dan geldigheid voor deze sociale bevolkingsgroep. 

De muzikale publieke opinie werd in de negentiende eeuw beheerst door dilettanten met 
burgerlijke opvattingen over muziek en maatschappij. Een belangrijke bron voor dit onderzoek is 
de muziekperiodiek Caecilia. Dit muziektijdschrift was een zeer populair tijdschrift en één van de 
meest continue muziektijdschriften in Europa. De gebruikte tijdschriftartikelen geven mooie 
doorkijkjes van het negentiende-eeuwse muziekleven en laten zich interpreteren als de dominante 
muziekopvattingen van die periode. 

Een andere bron in deze studie vormen de negentiende-eeuwse schilderijen, tekeningen, 
prenten en gravures. De ontelbare genrestukken en (familie)portretten getuigen van een 
extensieve muziekpraktijk waarin de piano centraal staat. De muziekiconografie, de geschiedenis 
en symboliek van de muziek in de kunst, is een studierichting die de laatste twintig jaar sterk naar 
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voren is gekomen. Namen als De Mirimonde, Salmen, Ripin, Lessure en Leppert nemen in deze 
ontwikkeling een belangrijke plaats in. Deze bronnen zijn voor deze studie interessant omdat 
onderzoek aangetoond heeft dat visuele referenties naar de muziekpraktijk zelden waardevrij zijn. 
Muziekreferenties in de beeldende kunst zijn er ‘not because musical sound exists but because 
musical sound has meaning’.4 Sterker nog, muziek in de schilderkunst dient volgens R. Leppert 
een bepaald doel:  

 
Representation is necessarily always highly selective. That which is asserted visually was 
not intended only as the mirror of that which is, but as the indicator of that which is and 
is to be. That is, visual representation is the product of an act whose conscious or 
unconscious purpose was to perpetuate a particular way of life.5 

 
De achterliggende gedachte bij de visuele representatie van de piano zal in deze studie bij het 
gebruik van dit soort bronnen centraal staan.  

De burgerij verenigde zich destijds ondermeer in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en 
de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. In de vorm van een pleidooi werd vanuit deze 
verenigingen de burgerlijke ideologie in belerende en opvoedende (prijs)verhandelingen en 
geschriften aan de burgerij zelf en aan het volk verkondigd. Deze verhandelingen geven duidelijk 
en helder het burgerlijke gedachtegoed weer. In deze studie zijn deze geschriften meerdere malen 
geraadpleegd. 

In de negentiende-eeuwse romans komt de piano veelvuldig voor, je kunt bijna geen boek 
openslaan of er wordt wel pianogespeeld. De Fransman Danièle Pistone wijdde er zelfs een hele 
studie aan. Voor zijn La Piano dans la littérature française des origines jusque vers 1900  werden er 
tweeduizend scènes uit de Franse romanliteratuur gevonden waarin de piano een betekenisvolle 
rol speelt.6 In de geschiedschrijving schromen cultuurhistorici niet om literatuur als historische 
bron te gebruiken, zoals Peter Gay in het tweede deel van zijn magnum opus The bourgeois 
experience deze handelswijze expliciet verantwoordt.7 De historicus Jan Romein rekent de sociale 
en familieromans zelfs tot de directe bronnen:  

 
De meeste Nederlandsche sociale en familieromans bijvoorbeeld zullen misschien op den 
duur blijken alleen als geschiedbron voor de kennis van zeden en gewoonten nog waarde 
te hebben, ook al zijn ze op een enkele uitzondering na niet bedoeld […] om 
maatschappelijke ontwikkelingen vast te leggen.8  

 
Pieter Stokvis heeft in zijn bijdrage aan het debat over de negentiende-eeuwse sociale structuur 
eveneens gepleit voor het gebruik van dergelijke bronnen. Recent heeft hij samen met Marita 
Mathijsen de burgerlijke levensstijl beschreven op basis van negentiende-eeuwse literaire uitingen. 
De negentiende-eeuwse romanliteratuur komt in deze studie ook terug. Voorbeelden uit de 
romanliteratuur waarin de piano voorkomt zijn gebruikt wanneer ze attitudes, gevoelens, 
denkwijzen en sociale verhoudingen van de burgerlijke cultuur blootleggen. 

Naast de romanliteratuur vormen physiologiën ook een bron. Bij het gebruik van 
physiologiën is het evident dat de auteurs geen waarheidsgetrouwe beschrijving van de 
samenleving beoogden. Zij beogen een satire te schrijven en volgden hierbij de sjablonen van een 
genre dat al enkele decennia in Frankrijk in zwang was voordat deze in Nederland in de jaren 
1840 een kortstondige populariteit beleefde. Het gebruik van bekende stijlmiddelen, effectbejag 

                                                 
4 Richard D. Leppert, Music and image: domesticity, ideology ans socio-cultural formation in eighteenth-century England (Cambridge 
1988), xvii 
5 Ibidem 

6 Daniel Pistone, La Piano dans la littérature française des origines jusque vers 1900 (Paris: Champion, 1975) 

7 P. Gay, The bourgeois experience. Victoria to Freud Volume 2. The tender passion (New York 1986) 433-434 
8 J. Romein, De Lage landen bij de zee (Utrecht 1937) 1-3 
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en de rancuneuze gevoelens die de waarnemingen van de auteurs beïnvloedden, nopen tot 
voorzichtigheid bij de interpretatie maar maken deze bronnen daarom niet minder interessant. 
Juist waar zij overdreven en zaken komisch of absurd voorstelden, legden zij de vinger op de 
plekken die door tijdgenoten wel degelijk werden herkend.  

Een bron waarin gegevens over het wonen en leven van alle groepen van de samenleving 
teruggevonden kunnen worden, is de boedelinventaris. Een boedelinventaris is een lijst van alle 
roerende en onroerende goederen van een huishouden. Boedelinventarissen bieden de 
mogelijkheid, zij het een beperkte, inzicht te krijgen in de aanwezigheid van gezochte objecten. 
Om een idee te krijgen van het bezit en de verspreiding van de pianoforte in de negentiende eeuw 
en de samenstelling van de groep van bezitters heb ik gebruik gemaakt van dergelijk kwantitatief 
bronnenmateriaal.  

De negentiende-eeuwse prescriptieve literatuur zoals etiquette- en gedragboekjes, vormen 
een belangrijke en interessante bron voor het onderzoek naar normen en waarden, burgerlijke 
conventies en sekseverantwoordelijkheden in de negentiende eeuw.9 Ze geven een beeld van hoe 
de vrouw of man zich idealiter in allerlei situaties, in huis en daarbuiten, geacht werd te gedragen 
en bevatten verder morele en opvoedkundige lessen. Vooral voor de vrouw waren deze boekjes 
van belang. De vrouw ontleende haar identiteit aan haar sociale positie en die ging gepaard met 
het handhaven en in acht nemen van de gedragscodes, fatsoensnormen en burgerplichten die 
haar in de burgerlijke cultuur werden voorgeschreven. Men moet bij het gebruik van deze 
boekjes, net zoals bij de maatschappelijke verhandelingen, wel op de hoede zijn. Dat tijdgenoten 
zich in etiquetteboeken, handleidingen en moralistische literatuur in een bepaalde richting 
uitlieten, geeft nog niet direct aan of dit in de praktijk ook werd nagevolgd. 
 
Opbouw 
Deze studie heeft niet een specifieke thematische of chronologische opbouw. Om de sociale en 
culturele betekenis van de piano af te kunnen leiden worden de burgerlijke ideologie en levensstijl 
als leidraad genomen en volgt de studie verder de ontwikkeling die de piano in Nederland in de 
negentiende eeuw heeft gekend. Voordat we de plek die de piano innam in de burgerlijke cultuur 
echter kunnen onderzoeken, rijst de vraag naar de achtergronden en de kenmerken van het 
burgerlijke cultuurmodel. In het eerste hoofdstuk wordt er een schets gegeven van de burgerlijke 
samenleving en van de sociale bevolkingsgroep, de burgerij. In de burgerlijke samenleving 
speelden het standsbesef en de sociale conventies van de burgerij een belangrijke rol. Verder 
wordt het burgerlijke denken ten opzichte van gezin, sekse en huiselijkheid onder de loep 
genomen. Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk bestaat uit de beschrijving van het negentiende-
eeuwse muziekleven. In de negentiende eeuw valt er een duidelijke opwaardering ten aanzien van 
de muziek te bespeuren en werd de beschavende en verheffende werking van muziek benadrukt. 
Deze ontwikkeling maakt deel uit van het  proces van ‘de verburgerlijking van de kunsten’ en was 
van grote betekenis voor de cultivering van de piano. 

In hoofdstuk twee zal er een schets worden gegeven van de ontwikkeling en opkomst van 
de piano. De cultivering van de pianoforte kan niet begrepen worden zonder de achtergronden 
hiervan in ogenschouw te hebben genomen. De opkomst en verspreiding van de pianoforte 
hingen samen met technologische, muzikale, commerciële en maatschappelijke ontwikkelingen. 
De piano was een voortbrengsel van de negentiende eeuw die gekenmerkt werd door een 
romantische muziekesthetiek, de industriële revolutie, commercialisering en de opkomst van de 
burgerij en haar egalitair cultuurspreidingideaal. 

Hoofdstuk drie beschrijft de plek die de piano bij de burgers thuis verwierf. Het huis 
werd gezien als burcht en centrum van beschaving en het huiselijk geluk werd in de negentiende 
eeuw in alle toonaarden bezongen. Het huis was het domein waar de piano de ziel van de 

                                                 
9 B.P.M. Dongelmans, 'Comme il faut. Etiquetteboeken in de negentiende eeuw' in: De Negentiende Eeuw 23 (1999) 2, 
89-105 
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huiselijke harmonie verklankte. Daarnaast zorgde de burgerlijke muziekopvatting, waarin de 
verheffende werking van muziek werd benadrukt, ervoor dat muziek een geïntegreerd onderdeel 
werd in een beschaafde opvoeding. In het huiselijk leven herkende de leden van de burgerij elkaar 
als behorend tot dezelfde stand en onderscheidde de burgerij zich met de bevolkingsgroepen 
onder haar. In dit huiselijk leven behoorde het tot de ‘goede toon’ om in het bezit te zijn van een 
piano. De piano getuigde van een beschaafde opvoeding en van verfijnde vormen en werkte 
zodoende statusbevestigend en was daarnaast door zijn kostbaarheid sociaal begeerbaar. In dit 
hoofdstuk nemen we ook de verspreiding van de piano onder de loep door gebruik te maken van 
boedelinventarissen en een casestudie.  

In het vierde hoofdstuk wordt de betekenis van de piano vanuit een genderperspectief 
geduid. De negentiende-eeuwse burgerij zou zich ondermeer van andere sociale groepen 
onderscheiden door een seksespecifieke rolverdeling tussen man en vrouw. In het burgerlijk 
vertoog lag de uiteindelijke bestemming van de vrouw in het huiselijk leven. En het was het 
huiselijk leven die de vrouw en de piano, die tevens was ingelijfd in de huiselijke sfeer, 
samenbracht. De harmonieuze associatie die er in de negentiende eeuw bestond van de piano met 
het vrouwelijk deel van de burgerij, staat in dit hoofdstuk centraal 

In het volgende hoofdstuk gaan we de gevolgen van de verspreiding en cultivering van de 
piano na. De popularisering van het muziekinstrument kwam namelijk tot het punt dat er werd 
gesproken van een heuse ‘pianoplaag’. Er waren veel zorgelijke geluiden te horen die de 
populariteit van muziek en van de piano afwezen omdat deze zouden leiden tot de trivialisering 
van muziek. Daarnaast werden er kwalijke gevolgen gezien in het hoog opgevoerde pianospel 
waar de nadruk steeds meer bij de techniek was komen te liggen. De piano was als 
muziekinstrument en als cultuurverschijnsel een voorwerp van kritiek geworden. 

In het laatste hoofdstuk volgen we de cultuurvernieuwing die er aan het einde van de 
negentiende eeuw optrad. In de maatschappij kwamen er allerlei waarheden op losse schroeven te 
staan met als gevolg dat het burgerlijke gezinsmodel aan het wankelen werd gebracht. Het debat 
over de positie van de vrouw in het gezin en in de samenleving en de opkomst van het openbare 
cultuurleven waren hier duidelijke uitingsvormen van. Daarnaast professionaliseerde het 
muziekleven zich en werd de piano als voornaamste bron van muziek verdreven met de komst 
van muziekalternatieven zoals de pianola, de 'fonograaf' en vervolgens de grammofoon. De 
herziening van opvattingen ten aanzien van de kunsten, gezin en vrouw maakte vervolgens een 

einde aan de pianocultuur, zoals we die in de negentiende eeuw hebben gekend.  
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De burgercultuur 
 
In de negentiende eeuw was het de burgerij die als de dominante cultuurdragende laag de toon 
aan gaf voor de rest van de samenleving. Nederland kende niet een duidelijke hofcultuur, de adel 
betekende weinig en de invloed van de hoge geestelijkheid was door de zege van het 
protestantisme tenietgedaan. De historicus Huizinga schetst in Nederland’s beschaving in de 
zeventiende eeuw hoe de burgerlijke cultuur zich in Nederland wist te manifesteren:  
 

… er waren geen paleizen, en het leven op de kastelen was noch maatschappelijk, noch 
intellectueel bijzonder stimulerend of geestelijk vruchtbaar. De plaatsen, waar de 
beschaving te vuur stond, dat waren de koopmanshuizen in de steden, en de buitenhuizen 
overal in de bereikbare nabijheid der steden …10 

 
In de negentiende eeuw verstevigde de burgerij haar positie in de maatschappij. Ze ging zich 
profileren als leidende maatschappelijke formatie, als ‘kern der natie’, door een geheel van 
waarden en een bepaalde levensstijl te propageren. Terwijl de hoofse, adellijke klasse zich afsloot 
van andere sociale klassen en aanspraak maakte op exclusiviteit, pretendeerde de burgerlijke 
cultuur juist algemene geldigheid te bezitten en om die reden voor iedereen nastrevenswaardig te 
zijn.  

De burgercultuur was verbonden met een beschavingsideaal dat terugging tot de 
Verlichting. Een ideaal dat aan het menselijke streven zoveel mogelijk tegemoet wilde komen en 
waarbij alles draaide om karaktervorming. Deze karaktervorming had zowel een cognitieve als 
een morele component. Kennis van wetenschap en literatuur leverde de noodzakelijke kennis op 
om een deugdzaam burgerlijk leven te leiden. Echter, kennis alleen was niet voldoende, ook 
gemoedsverfijning behoorde daartoe. Versterkt door de verspreiding van de verlichtingsidealen 
waarbinnen de mogelijkheid werd benadrukt dat de geest en het gedrag van de mensen valt te 
schaven en polijsten, zou deze overtuiging gedurende de negentiende eeuw stand houden. In deze 
overtuiging lag van meet af aan het motief opgesloten voor een actieve verspreiding van de 
burgerlijke cultuur. Dit streven kwam in de negentiende eeuw echter wel op gespannen voet te 
staan met de distinctiedrang van de burgerij. 
 

Beschavingsoffensief 
In het laatste kwart van de achttiende eeuw had er in de Republiek een sterke achteruitgang in de 
nijverheid plaatsgevonden. Dit had een structurele werkloosheid tot gevolg, voornamelijk in de 
steden. De stijgende prijzen van de eerste levensbehoeften, de bevolkingstoename en de hoge 
accijnzen, leidden tot massale verpaupering.  Toen er aan het einde van de eeuw sprake was van 
een steeds sterker wordend besef dat de republiek internationaal had afgedaan en in een staat van 
verval verkeerde, leidde dit tot een preoccupatie met de redenen van de neergang.  

De oorzaak voor de economische problemen in de Republiek werd hoofdzakelijk in 
zedelijke factoren gezocht, zoals de aard, aanleg en scholing van de bevolking. Dat in deze 
redenering oorzaak en gevolg werden verwisseld ontging hun. De gedachtegang was dat door 
toenemend onzedelijk gedrag van het volk de basis van een welvarend economisch leven werd 
uitgehold. 11 Door verband te leggen tussen economische achteruitgang en zedelijk verval 
ontstond in burgerlijke kringen de behoefte om het burgerlijke beschavingsideaal onder het volk 
te verspreiden. De gedachtegang was dat een regeneratie van de Nederlandse staat en 
samenleving pas mogelijk werd wanneer de gehele bevolking een bepaald beschavingsniveau had 

                                                 
10 J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw; een schets. Verz. Werken deel II (Haarlem 1948), 440, 441. 
11 Anke Pouw, ‘‘De waare verlichting van de vrouw” Vrouwen en gezin binnen het burgerlijk beschavingsideaal van   
de Maatschappij tot ‘t Nut ’t van het Algemeen, 1784 – ca. 1840’ in: Comenius 6 (1986) 292-317, 295-296  
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bereikt. Deze blikverruiming werd belichaamd door de in 1784 te Edam opgerichte Maatschappij 
tot ‘t Nut van ’t Algemeen, kortweg ’t Nut genoemd. Het ideaal van deze beweging was de 
samenleving deugdzamer en beschaafder te maken, en daarmee leefbaarder voor allen.12 Om het 
gewenste beschavingsniveau te bereiken dienden volgens ’t Nut burgerlijke normen en waarden 
als fatsoen, respect, deugd, ijver en vlijt, gehoorzaamheid en spaarzaamheid geïnternaliseerd te 
worden door het volk: het burgerlijke beschavingsoffensief. De revolutionaire implicatie van het 
Nutsideaal was dat het gehele volk tot burgers van de natie werden geproclameerd die allen, 
zonder uitzondering verantwoording droegen voor het herstel van de Republiek. 
 
Huiselijkheidcultus 
Propageerde de late achttiende eeuw vooral de morele en politieke burger in zijn openbare 
sociabiliteit, nu viel de nadruk op de naar binnen gerichte burger. De beste leerschool voor 
deugdzaam gedrag werd de kleine kring van gezin, gezelschap en genootschap. Huiselijk geluk 
werd de belangrijkste noemer waarin de burgerdeugden werden vervat. Braafheid, eerlijkheid, 
oppassendheid in het werk, matigheid, zuinigheid, alles wat aan burgerlijke deugden te bedenken 
viel, werd door de huiselijkheid bevorderd. De lofzang op de huiselijkheid stond centraal in de 
talloze geschriften en prijsverhandelingen van het ’t Nut. Deze publicatiedrift nam een dermate 
grote vlucht dat zij in de historiografie de benaming ‘huiselijkheidcultus’ of 
‘huiselijkheidideologie’ heeft gekregen.13    

In de huiselijkheidideologie bestond er een nauwe relatie tussen het harmonieuze gezin en 
de maatschappelijke voorspoed. Iedere man en vrouw was verplicht aan het huiselijk geluk bij te 
dragen. De vrouw diende voor huis en kinderen te zorgen en haar man te behagen, de man 
diende haar met zachte hand leiding te geven en zich nuttig te maken voor maatschappij en gezin. 

De ideale samenleving kon alleen worden verwezenlijkt als iedereen zijn plichten op de juiste 
manier vervulde. Het burgerlijke beschavingsideaal ‘zich nuttig te maken’ kreeg nu een duidelijk 
kader. Indien de gezinsleden zich onttrokken aan de taken die binnen het gezinsleven van hen 
werden verwacht, betekende dit een bedreiging van de maatschappelijke orde. De huiselijke 
deugden werden dus niet alleen in gezinsverband van de privé-sfeer gecultiveerd maar 
huiselijkheid diende in een veel bredere zin opgevat te worden. Het gezin fungeerde als de meest 
elementaire vorm van een burgerlijke samenleving. De natie werd gezien als één groot gezin 
waarin alle burgers een bepaalde rol hadden te vervullen en zich deugdzaam dienden te gedragen. 
Aan het hoofd van de natie stond de koning, die in deze periode niet geheel toevallig ‘Vader 
Willem’ werd genoemd. Zo was er sprake van een opklimmende hiërarchie, met boven alles God 
de Vader, die waakt over zijn kroost. Dit nationale perspectief klinkt mooi door in één van de 
Nutsredevoeringen De invloed van het huisselijke leven op des menschen deugd en geluk die in Tiel in 1813 
werd uitgesproken:  

 
Het enige middel om deugd en geluk te brengen “ in ons midden” is het herstel van het 
huiselijk leven: de “heilrijke gevolgen” zullen zich niet alleen beperken tot de schoot van 
het gezin, maar op de “gansche maatschappij” hun uitwerking hebben. 14 

 
De verwerkelijking van het burgerlijke gezinsideaal werd volledig gezocht in de huiselijke taak van 
de vrouw. De vrouw kreeg een uiterst belangrijke taak opgelegd bij de bevordering van de 
deugdzaamheid van de samenleving, namelijk het opvoeden van een jong geslacht en het waken 

                                                 
12 W.W. Mijnhardt & A.J. Wichers (red.), Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief 1784-1984. 
Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot ‘t Nut van ’t Algemeen (Edam, 1984) 

13 Bernard Kruithof, ‘De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen tussen 1784 en 1860.’ In: Bernard Kruithof, Jan Noordman en Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding 
en onderwijs. Inleiding; bronnen; onderzoek. (SUN, Nijmegen 1983) 371-385, 379  

14 Geciteerd in Ellen Krol, De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poëzie van 1800 tot 1840 
(Hilversum 1997), 67 
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over het morele gehalte van de mannen. Deze gedachte was op zich niet nieuw, maar ze kreeg 
aan het eind van de achttiende eeuw een ideologisch gehalte en werd ook door vooruitstrevende 
intellectuelen met verve verdedigd: het behoorde tot ‘de natuurlijke orde der maatschappij’ dat de 
vrouw vooral opvoedster en huishoudster was. In de bestemming van de vrouw lag de 
verankering van de heilzame ‘huiselijkheid.’15  
  
De burgerij 
Het geloof in de morele juistheid van de burgerlijke cultuur werd gevoed door de overtuiging dat 
deze de beschaving van de mensheid bespoedigde. De overeenstemming over de deugdzaamheid 
van de burgerlijke cultuur droeg vervolgens bij aan het groepsvormingsproces en zelfbewustzijn 
van de burgerij. Het pleidooi voor een burgerlijke deugdzame levenswijze diende zodoende niet 
alleen voor de zedelijke verheffing van het volk maar fungeerde daarnaast ook als integratiekader 
voor de burgerij als sociale groep.16 

In de eerste plaats zag de burgerij in de gepropageerde burgerdeugd hun eigen morele 
superioriteit bevestigt. Hun levenswijze diende in het burgerlijke beschavingsoffensief immers als 
voorbeeld voor de lagere standen. De impliciete boodschap was dat de lagere standen hun 
armoede juist te wijten hadden aan onzedelijk gedrag, een gebrekkige opvoeding en een gebrek 
aan huiselijkheid, terwijl de burgerij haar bevoorrechte positie door een burgerlijke levenswijze 
verdiende. Op de tweede plaats functioneerde het burgerlijk waarden- en normenpatroon als 
richtsnoer voor beschaafd gedrag. Aan de hand hiervan kon het individu zich via het eigen 
standsbesef identificeren met het collectieve zelfbewustzijn van de burgerij.  

De burgerij was zeer breed en divers van samenstelling en liet zich niet herleiden tot een 
homogene bevolkingsgroep. De omvang en sociale samenstelling van dit publiek verschoven 
constant door de verstedelijking en de spreiding van welvaart en alfabetisme over de 
verschillende bevolkingslagen. De negentiende-eeuwse burgerij kan dan ook niet tot één sociaal-
economische stand of klasse worden herleid. Het was de gemeenschappelijke burgerlijke cultuur 
die ook wel met ‘burgerlijkheid’ wordt aangeduid, die de cohesie van de burgerij zou hebben 
bevorderd. De burgerlijk cultuur werd gekenmerkt door gedeelde normen en waarden en een 
gedeelde levensstijl. Zo stelt Josine Blok in haar betoog over de Nederlandse burgerij:  

 
De heer des huizes kon het benodigde inkomen verwerven in een vrij beroep, als 
ondernemer, in het hoger onderwijs, in de handel, de journalistiek of zelfs als rentenier. 
Zijn politieke visie kon tot het verlichte liberalisme behoren, in een Nederlands 
Hervormde moraal zijn ijkpunt vinden of zich richten naar een katholieke 
levensopvatting. Maar in het huiselijk leven herkende men elkaar als behorend tot 
dezelfde stand en onderscheidde de burgerij zich nadrukkelijk van de groepen boven en 
beneden haar. 17 

 
Het voeren van een gedeelde levensstijl leidde tot een gevoel van verbondenheid dat men weer 
tot uitdrukking bracht in de dagelijkse omgang en in bijvoorbeeld het aangaan van 
huwelijksrelaties. Het feest der herkenning leidde tot de erkenning van gemeenschappelijkheid, 
tot insluiting. De burgerlijke levenswijze die werd gekenmerkt door huiselijkheid en ‘beschaafd 
gedrag’, zouden kortom de sociale identiteit hebben versterkt van een in sociaal-economische 
opzicht heterogene groep. 

                                                 
15 Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland sinds 1813. Mets & Schilt, Amsterdam 2005 (2e druk), 40 

16 B. Kruithof, ´De deugdzame natie´, 382 

17 Josine Blok, ‘Hemelse rozen door ‘t wereldse leven. Sekse en de Nederlandse burgerij in de negentiende eeuw.’ In: 
R. Aerts en H. te Velde (red.) De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen (Kampen, Kok 
Agora, 1998) 123-156,140 
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Beschavingsstand  
De negentiende-eeuwse burger sprak niet van een burgerstand maar omschreef zichzelf eerder als 
behorend tot de ‘beschavingsstand’.18 Die beschaving omvatte een bepaald niveau van scholing, 
een fonds van conventionele kennis en smaak, vroomheid, en vooral een geheel van 
gedragsnormen en conventionele omgangsvormen. Volgens een negentiende-eeuws 
woordenboek openbaarde beschaving zich: 

  
in eigenaardige karaktertrekken, kundigheden, in den inhoud en omvang der 
wetenschappen en de wijze harer beoefening en toepassing op het leven, in de 
gemeenschappelijke en gezellige genietingen, in den smaak voor het schoone en 
verhevene, in de beoefening der schoone kunsten, in de vaardigheid om hetgeen de aarde 
oplevert aan de belangen des levens dienstbaar te maken, maar vooral ook in de meer 
verlichte en op waarheid berustende denkbeelden, die bij het godsdienstig geloof ten 
grondslag liggen, en op de wijze van godsvereering, die, naarmate zij schooner, 
eenvoudiger en geestelijker is, ook van eene hoogere beschaving getuigenis aflegt.19 

 
De verworven beschaving was de trots van de burgerij en daar liet ze zich dan ook openlijk op 
voorstaan. In Het wetboek van Mevrouw Etiquette kunnen we lezen hoe ‘beschaafdheid’ fungeerde als 
standsconform gedrag waar strikte vormen en regels mee gemoeid waren. De schrijfster neemt 
hier het standpunt in dat ieder beschaafd mens de regels der etiquette behoort te kennen: 

 
En door ze zoo stipt mogelijk na te komen onderscheidt de beschaafde mensch zich van 
den onbeschaafden. Een straatjongen heeft geene vormen; hij heeft die niet noodig; hij is 
het ruwe natuurkind, dat in onkunde voortleeft en nooit geleerd heeft zijne lompe 
manieren te verfijnen. Maar wij hebben wel degelijk vormen in acht te nemen, zoowel 
tegenover onze meerderen als tegenover minderen. Wij moeten onze minderen toonen 
dat wij beschaafder zijn dan zij, vooral, door toegevend te zijn voor hun kleine 
gebreken.20   

 
De maatschappij was opgedeeld in de ‘beschaafde menschen’ en de ‘onbeschaafden’. Zo hield de 
aristocratie er een levensstijl op na die nauwelijks afweek van die van de gegoede burgerij en deze 
twee groepen leken met een gevoel van een soortgelijke identiteit in elkaar op te gaan. Maar 
terwijl de afgrenzing tussen de burgerij en de hogere standen steeds verder vervaagde, werd de 
scheidslijn aan de onderkant scherper getrokken. Zoals in het gedragsboekje Comme il faut valt te 
lezen: 

Een groote kloof ligt tusschen de levenswijze der “gewone luidjes’’ zoals het volk zich 
zelf noemt, en de bescheiden, goed ingerichte huishouding van den middelstand; 
onbeduidend is daarentegen het verschil tusschen dezen en hen, die op de hoogste sport 
der maatschappelijke ladder staan. 21 

 
Het concept van burgerschap in economische en culturele zin fungeerde niet alleen als 
onderscheidend criterium maar ook als rechtvaardiging voor de politieke uitsluiting van grote 
delen van de bevolking. Het burgerschap werd politiek gedefinieerd toen de Staatsregeling van 
1798 het opperste gezag in handen had gelegd van de gemeenschap van alle burgers. Hoewel het 

                                                 
18 Over ‘beschaafde stand’ en de burgerstand als beschavingsstand, zie: R. Aerts, W.E. Krul, ‘Van hoge beschaving 
naar brede cultuur, 1780-1940’, in P. den Boer, ed., Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen  heid, heusheid, beschving en 
cultuur (Amsterdam 2001) 213-254, vooral 216-218 
19 Algemeene Nederlandsche encyclopedie voor den beschaafden stand: woordenboek van kunst, wetenschap, nijverheid, landbouw en 
handel (Zutphen 1864) s.v. ‘Beschaving’ 
20 Egbertina van der Mandele , Het wetboek van Mevrouw Etiquette (1893), 2 

21 Natalie Bruck-Auffenberg De vrouw Comme il faut, (Leiden 1897) 20 
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staatsburgerschap principieel inclusief was bleef een volledige vervulling hiervan uit toen in 1848 
met de invoering van het meritocratisch kiesstelsel, het staatsburgerschap gekoppeld werd aan 
sociaal-culturele criteria. Waar de burgers in de staat allen aan elkaar gelijk waren, daar was het 
burgerschap in de burgerlijke samenleving bij uitstek distinctief. Deze tweeslachtigheid zien we 
ook terug in opvattingen over het beschavingsideaal. Hoewel het beschavingsideaal in principe 
een inclusief karakter kende, stond dit op gespannen voet met de distinctiedrang van de burgerij: 
enerzijds is er het streven om de gehele maatschappij te doordrenken met burgerlijke deugden, 
anderzijds is het resultaat van een succesvol beschavingsoffensief voor veel burgers geen 
aanlokkelijk vooruitzicht: als iedereen burgerlijk wordt, waar blijft dan het onderscheid? De 
nuttigheid en de noodzakelijkheid van de standensamenleving hoorden voor zich te spreken. De 
maatschappelijke orde was door God gewild en werd als een harmonisch geheel ervaren. Men 
sprak zelfs van ‘de weldadigheid van de standensamenleving.’22 In het burgerlijk vertoog moest 
het volk verheven worden uit zijn erbarmelijke staat, maar dat mocht niet leiden tot een laakbare 
zucht tot standsverwisseling: wel vooruit, maar niet omhoog.23 

 
De emancipatie van de burgerij voltrok zich niet alleen op politiek en sociaal gebied. De 
invloedssfeer van de burgerij reikte ook tot de beeldende kunst, literatuur en het muziekleven. 
Nog nooit was de plaats van de muziek in de samenleving zo hoog ingeschat als toen in de 
negentiende-eeuwse burgerlijke cultuur. In Nederland kwam de ‘verburgerlijking van het 
muziekleven’ tot uiting in de opkomst van een burgerlijke muziekesthetiek, in de muziekopinie,  
in burgerlijke muziekinitiatieven die de verspreiding van muziek onder het volk ter hand namen, 
en in een burgerlijk muziekleven waarin de dilettant de eerste viool speelde.  
 
Romantische muziekesthetiek 
Aan het einde van de achttiende eeuw ontstond een nieuwe type muziekesthetiek die in de 
negentiende eeuw gemeengoed zou worden. In deze muziekesthetiek stond muziek niet meer 
direct in verband met een maatschappelijke functie. Deze ontkoppeling had ertoe geleid dat 
componisten meer vanuit een eigen scheppingsdrang te werk konden gaan. Composities werden 
de persoonlijke impressies van de componist. De nieuwe opvattingen over muziek zijn te vatten 
onder de bredere term “Romantiek”, een geestesstroming die zijn vertakkingen had in alle 
gebieden van het cultuurleven (literatuur, plastische kunsten, filosofie), maar in de muziek 
wellicht zijn sterkste uitdrukking vond. In het Ancien Régime was de vraag naar de esthetische 
waarde van afzonderlijke muziekwerken niet van primair belang, hun waarde viel samen met hun 
onmiddellijke gebruiksfunctie in een welbepaalde context. Muziek bezat voornamelijk een status 
representerende functie en werd in opdracht daarvoor geschreven. De muziek was nooit een doel 
op zich en zelden werd het anders dan in sociaal verband beoefend. In de kerkelijke cultuur had 
de muziek slechts een ondersteunende functie bij de eredienst en liturgie. De dienstbaarheid van 
de kunst in de burgerlijke cultuur was van een meer verheven aard.  

Naar aanleiding van de muziek van de ‘Weense klassieken’, de componisten Haydn, 
Mozart en Beethoven, kwam de Romantische muziekesthetiek tot stand. In Nederland werd deze 
muziekesthetiek bijna geheel geformuleerd door burgerlijke dilettanten en de inhoud ervan toont 
de sporen van die herkomst. Het was vooral een discussie over de uitwerking van muziek, en 
over de reikwijdte van haar expressieve vermogens. Deze leerde dat instrumentale muziek de 
hoogste kunstvorm was, omdat zij als enige rechtstreeks tot het gemoed kon spreken. Tot dan 
toe had zij onderaan gestaan in de hiërarchie der kunsten om haar gebrek aan duidelijkheid, 
vergeleken met de dicht- en schilderkunst. Alleen door toevoeging van tekst kon muziek 
artistieke waarde hebben. In de romantische muziekesthetiek werden de zaken omgedraaid. 
Instrumentale muziek gold nu als het hoogste, omdat zij tot de ziel kon spreken zonder een 

                                                 
22 Zie hiervoor: Boudien de Vries, ‘Een weldadig verschil? Standsbesef en het onbehagen van de burgerij’, in: De 
negentiende eeuw 22 (1998), pp. 25-35. 
23 Kruithof, ‘De deugdzame natie’, 375.  
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beroep te hoeven doen op stoffelijke elementen. Deze zienswijze lezen we terug in het 
muziektijdschrift Caecilia:   

 
Welke kunst nu heeft de geschiktheid, om het niet uitgesproken inwendige leven te 
schilderen, om den stroom van geestelijke, zalige beweging, welk de woorden vreest, 
omdat zij de als onmagtig beschouwt, terug te geven?  
De instrumentaalmuzijk. 24 

 
Het opgeven van een expliciete betekenis werd ruimschoots gecompenseerd door een nieuwe 
metafysische lading, die oneindig rijker en diepzinniger was, juist omdat zij zich van al het aardse 
had losgemaakt. De muziek bood toegang tot het Zijn, terwijl de rationaliteit van het woord juist 
de toegang tot het Zijn, tot de Eenheid van de Geest versperde. Een prijsverhandeling uit 1825 
van de Rotterdams kunstschilder Job Bakker voor de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en 
wetenschappen, beschrijft deze verheffende werking van muziek:  

 
De toonkunst is geheel de uitdrukking des gevoels; doch het is een gevoel, dat verheven is 
boven den kring van het zinnelijk, en het geheel van het onzienlijke, en het onzinnelijke, 
dat in den mensch is, uitgaat. Daarom oefent ook de Toonkunst een zoo groot vermogen 
op den mensch uit, […] Zij doet ons het zinnelijke vergeten, om ons in het onzinnelijke 
te verplaatsen, door toonen, dus, door middelen, die algemeen en bijna onstoffelijk zijn.25 

 
Het burgerlijke cultuurideaal 
Er had in de loop van de achttiende eeuw naar de negentiende eeuw een ontwikkeling bij de 
benadering van muziek plaatsgevonden waarbij de nadruk steeds meer was komen te liggen bij 
het ‘gevoel’. Deze verschuiving komen we ook terug bij de negentiende-eeuwse burgerlijke 
cultuur, die weliswaar geworteld was in het rationele Verlichtingsgedachtegoed maar  die tevens 
gebaseerd was op godsdienstige openbaring, op de Romantiek en op het Humanisme. In het 
burgerlijke cultuurideaal stonden naast de cultivering van de intellectuele en morele ontwikkeling 
ook een waarachtig gevoelsleven en een cultivering van het innerlijke centraal.  

Het burgerlijke cultuurideaal pleitte nadrukkelijk voor een opwaardering van de artistieke 
dimensie binnen het menselijk bestaan. De kunst bezat de mogelijkheid om aan specifiek 
menselijke waarden vorm te geven en om het ‘hogere in de mens ’ te cultiveren. 
Muziekbeoefening werd in het burgerlijke cultuurideaal benaderd als een der machtigste factoren 
tot veredeling, tot veraangenaming en tot verheffing: 

 
Muziek veredelt, waar het de zachte snaren in het menselijk gemoed doet trillen; muziek 
veraangenaamt het leven, waar het zoovelen eenigen tijd afleidt van de zorgen en 
moeiten, waarmede zij in het leven hebben te kampen; muziek verheft menigeen tot 
edeler, reiner gedachten. 26 

 
In het burgerlijke cultuurideaal kwam de nadruk bij de vormende betekenis van muziek te liggen. 
Het ging daarbij niet alleen om het consumeren van kunst, literatuur of muziek maar ook het zelf 
tekenen, dichten of musiceren. In dit ideaal was het echter een zinnelijke gedachte om de muziek 
in zichzelf als het hoogste doel te beschouwen. Ze beoordeelde de relevantie ervan naar de mate 
waarin ze kon bijdragen tot de bevordering van ‘Smaak en Kunde’ van de burger. 27 In het 

                                                 
24 Caecilia XVIII(1862), ‘De muzijk in hare verhouding tot de overige kunsten’, 13 
25 J.Bakker, Verhandeling over het ideaal […]; Werken der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen VII 
(Leiden: Du Mortier, 1825), 76 

26 Geciteerd in: J.I.A. Helsloot, Vermaak tussen beschaving en kerstening (Amsterdam 1995) 122. 
27 W.W. Mijnhardt, ‘De Akademie in het culturele landschap rond 1900’, in: K. van Berkel (red.) De Akademie en de 
Tweede Gouden Eeuw (Amsterdam 2004), 19 
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openbare muziekleven had de nadruk op de vormende betekenis van de muziek ertoe geleid dat 
er op de professional werd neergekeken De musicus was slechts van belang voor zover ze de 
‘oefenende’ burger de helpende hand kon bieden bij het verwerven van beschaving. In 1828 werd 
er geconstateerd: ‘dat men hier te lande op de toonkunstenaars met een zekere minachting neder 
ziet, en dat de burgerstand bijna ijst op het denkbeeld, dat hun kinderen muzijkanten zullen 
worden’. 28  

Deze burgerlijke cultivering van muziek zien we ook terug bij de andere kunsten. Zo 
stond de beeldende kunst een realisme voor waarin het burgerlijke leven en de burgerdeugden 
centraal stonden. En in de literatuur was de overheersende stijl die van het ethisch realisme. 
Literatuur moest geschreven worden vanuit maatschappelijke betrokkenheid die de lezer zou 
stimuleren tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het tijdschrift De Gids werd er openlijk 
gepleit voor een direct werkzame, ideologisch bepaalde, overtuigd-burgerlijke kunst. Geen kunst 
om de kunst dus, maar kunst met een opdracht. 29 

Collegia Musica 

Met het ontbreken van een hofcultuur en een kerkmuzikale traditie had het muziekleven in 
Nederland geen duidelijk zichtbare plek in de maatschappij ingenomen waar mensen in aanraking 
konden komen met muziek. Het muziekleven had zich in Nederland daarentegen in de huiselijke 
kring en in het genootschapleven ontplooid.  

De buitenhuiselijke muziekbeoefening bestond uit verschillende genootschappen die 
waren opgericht in de vorm van een Collegia Musica. Dit waren burgerlijke muziekinitiatieven die 
vanaf eind zestiende eeuw verspreid over het land tot stand waren gekomen. Deze 
dilettantengenootschappen waren gericht op zelfverheffing door vermeerdering van kennis van 
wetenschappen, van literatuur, muziek en kunst.30 Een Collegia Musica had een besloten karakter 
waar het genoeglijk samenzijn van een net zo groot belang was als het muzikaal genot. Concerten 
waren destijds in principe genootschappelijke bijeenkomsten waar plaats werd gemaakt voor wat 
de eigen achterban aan muzikale vaardigheden te bieden had. Juist die publieke inbreng, 
waaronder ook het meespelen van amateurs in het orkest viel, onderscheidde het toenmalige 
concert van het later, geprofessionaliseerde type met zijn strenge onderscheid tussen de artiest en 
het publiek. In de negentiende eeuw ontwikkelde deze Collegia Musica zich van een besloten 
instelling die alleen toegankelijk was voor haar eigen leden, tot een openbare concertinstelling en 
groeiden de dilettante ‘muziekkransjes’ uit tot beroepsorkesten. Deze overgang liep heel 
geleidelijk, gedurende het grootste gedeelte van de negentiende eeuw bleven concerten het 
karakter behouden van een sociale bijeenkomst.  
 
Het nut van kunst 
Het burgerlijke cultuurideaal was een egalitair opvoedingsideaal dat er van uitging dat het 
vermogen van cultuur en beschaving bij ieder ‘in principe’ aanwezig is, en het beruste op de 
gedachte dat de samenleving als geheel beter af was en op een hoger plan van beschaving kwam, 
als zoveel mogelijk mensen deel hadden aan kunst en cultuur. Vanuit dit uitgangspunt ontstond 
er de behoefte om het volk deelachtig te maken met de beschavende uitwerking van muziek. In 
de verhandeling Muzikale ontwikkeling op grondslag van het pianoforte-onderwijs wordt deze wens 
uitgesproken: 

 

                                                 
28 Geciteerd in: J.D.C. van Dokkum, Honderd jaar muziekleven in Nederland: een geschiedenis van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst bij haar eeuwfeest 1829-1929 (Amsterdam, 1929) 4-6. 
29 Remieg Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 1997), Hfdst. 9 

30 W.W. Mijnhardt, Tot Heil van het Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland 1750-1815 (Amsterdam 1988) 
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Niemand, als men ten minste zich niet geheel en onbekwaam en lusteloos gevoelt, moet 
men het leeren eener zoo verheven schoone kunst afraden, men is als gevoelig mensch 
zelfs verplicht een ieder aan te sporen zich met ijver op die kunst toe te leggen. […] 
De muzijk is helaas nog niet zoo diep in het volk gedrongen als men wel zoude 
wenschen, want slechts bij onze patriciërs, bij onze welgestelde en gegoede burgers, vindt 
men instrumenten, zaken die voor den armen onbereikbaar en meestal nog vreemd zijn. 
En toch is de muzijk als kunst geen artikel van luxe, dat men kan koopen, maar een 
werkelijk en waarachtig deel van eenen onze onsterfelijke ziel bezielenden cultus.31 

 
Het probleem en de bezorgdheid over dat het volk te veel uitgesloten was van de invloed en 
werking van muziek, waren geluiden die steeds vaker te horen waren in het negentiende-eeuwse 
burgerlijke vertoog. De kern van dit vertoog bestond uit de overtuiging dat men zich bij deze 
verschillen niet neer diende te leggen: ‘Het volk moest worden opgevoed; en meent men, dat het 
niet vatbaar is voor hoogere genoegens, welnu men make het vatbaar daarvoor’. 32  

Aan het begin van de negentiende eeuw was er sprake van een groeiend bewustzijn onder 
de leden van de gegoede burgerij dat de kunsten ingezet konden worden bij hun 
beschavingsoffensief waarbij het morele gehalte van het volk ter hand werd genomen. De 
gedachte was dat de kunsten de behoefte aan vermaak zouden bevredigen en deze tegelijkertijd 
zouden veredelen.33 Het belang van het inzetten van muziek en de kunsten in het algemeen voor 
het overbrengen van de Nutsboodschap, werd verwoord tijdens een bijeenkomst van ’t Nut in 
1817. Maurits Corelis van Hall nam hier in een lezing stelling tegen de gangbare Nutsopinie dat 
alleen kennis en ‘werktuigelijke’ kunsten het doel van de volksopvoeding dienden te zijn en hij 
pleitte ervoor om de kunsten zoals muziek en poëzie onder het volk te brengen. Van Hall’s 
redevoering was geen geïsoleerde oproep van het Nut, want op de strekking van dit betoog was al 
gepreludeerd met een in 1815 uitgeschreven prijsvraag. Men vroeg een bewijs voor de stelling ‘dat 
de uitbreiding der Wetenschappen en de verbetering der Kunsten, en hetgene daartoe behoort, 
eenen wezenlijk voordeeligen invloed heeft op de Burgerlijke Maatschappij, en alle tegenwerking 
hier aan, derhalve voor dezelve schadelijk is.’ Uit de zes ontvangen inzendingen viel de keus op 
het betoog van de Franeker hoogleraar Gabinus de Wal. Diens antwoord had als titel: ‘De 
uitbreiding der wetenschappen en de verbetering der kunsten, heilrijk voor de burgerlijke 
maatschappij’.Uitbreiding betekende voor De Wal niet het verdiepen of vergroten van kennis, 
maar het verspreiden van het reeds bestaande, en dat was geheel conform de Nutsideologie. De 
Wal zag ondermeer een relatie tussen de verspreiding van de toonkunst en de vooruitgang van de 
beschaving. Verder gaat De Wal in op de heilzame uitwerking van de schone kunsten op de 
smaak, het gevoel voor het schone, het verstand, de zedelijkheid en de deugd. En concludeert: 

 
ik vertrouw, dat gij wel overtuigd zult zijn, dat de beoefening der Schoone Kunsten ons 
wel de deugd zelve niet leert, maar dat zij onze harten meer geopend, en vatbaarder maakt 
voor de indrukken van het goede, meer gewillig en gezind tot het volbrengen van onze 
pligten.34  

 
Een nationaal burgerlijk initiatief in 1829 zette deze ontwikkeling voort met de oprichting van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. De structurele aanpak van het muziekleven was niet een 
initiatief van de regering. De kunst werd niet gezien als zaak van overheidsbemoeienis, de 
regering was, in de woorden van de staatsman J.R. Thorbecke, ‘geen oordeelaar van wetenschap 

                                                 
31 Caecilia XVIII (1862), ‘Muzikale ontwikkeling op grondslag van het pianoforte-onderwijs’, 163 
32 Geciteerd in: Vermaak en Kerstening,  24.  
33 Vermaak en kerstening,  38 
34 G. de Wal, De uitbreiding der wetenschappen en verbetering der kunsten, heilrijk voor de burgerlijke maatschappij (Amsterdam: 
De Vries, 1817)186, 187 
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en kunst’.35 Voor een opleving van het muziekleven moest er beroep worden gedaan op de 
georganiseerde burgerij, op den ‘zoogenaamden fatsoenlijken man’, omdat van de liefhebbers uit 
‘den fatsoenlijken stand […] gewis den meesten ijver voor de zaak’ kon worden verwacht. 

De taken die deze Maatschappij Tot bevordering der Toonkunst voor zichzelf had gesteld, 
zouden bestaan uit: het uitschrijven van prijsvragen over onderwerpen die de belangstelling voor 
muziek zouden versterken, het uitschrijven van compositieprijsvragen, het houden van 
muziekfeesten en de aanpak van het muziekonderwijs.36 Hoewel de maatschappij haar 
doelstellingen niet altijd wist te halen is haar betekenis voor het Nederlandse muziekleven groot 
geweest. Zoals in een Toonkunst-verslag uit 1889 valt te lezen: 

 
Slaat men een blik op de geschiedenis der toonkunst der laatste 60 jaren, dan kan men 
zien, hoe zij langzamerhand, van een nietig, bijna onbeduidend vermaak, opgegroeid is tot 
één der machtigste hefboomen voor de innerlijke beschaving van geheel het volk.37 
 

De uitkomst van het burgerlijke pleidooi waarin de edele en nuttige strekking van de muziek 
meer gewaardeerd werd, was dat muziekbeoefening onderdeel ging uitmaken van de burgerlijke 
beschaving. Kennis en beoefening van muziek werden nastrevenswaardige culturele vaardigheden 
van de burgerij en stonden voor culturele verfijndheid en beschaafdheid. Doordat de burgerij in 
Nederland huis en gezin gecentreerd was, speelde het muziekleven zich in de negentiende eeuw 
voor het grote deel af in de huiselijke sfeer en wel rondom het meest huisgebonden instrument 
van de negentiende eeuw, de pianoforte.  
 

 
 

                                                 
35 Handelingen II, 1862 - 1863, 36. In: Roel Pots. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland 
(Amsterdam: SUN, 2000) 81 
36 Geciteerd in: Jeroen van Gessel, Een vaderland van goede muziek (Utrecht : Koninklĳke Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis, 2004) 118-119. 
37 Geciteerd in: W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandsche muziek (Rijswijk 1949) 232,233. 
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De opkomst van de pianoforte 
 
De cultivering en popularisering van de pianoforte kunnen niet begrepen worden zonder de 
achtergronden hiervan in ogenschouw te hebben genomen. De opkomst en verspreiding van de 
pianoforte hingen samen met technologische, muzikale, commerciële en maatschappelijke 
ontwikkelingen. De pianoforte was het gezamenlijke product van tal van belanghebbenden, een 
speelterrein voor experimenten, uitvinders en componisten, voor technici en musici en voor 
handelaren en virtuozen.  
 
Het hamerklavier    
Begin achttiende eeuw was het klavecimbel samen met het klavechord het meest populaire en 
bespeelde muziekinstrument. Met zijn heldere en zuivere geluid en de lichte vingertechniek 
kenmerkte het klavecimbel de muziekstijl van de zestiende en zeventiende eeuw. In het 
klavecimbel zag men echter een ernstige tekortkoming: het was niet in staat crescendi en diminuendi 
voort te brengen en dit was onontbeerlijk bij het maken van gevoelvolle muziek. Toen de 
Barokmuziek langzaamaan overging in een muziekstijl waarbij de nadruk in de muziek meer 
kwam te leggen bij expressie en gevoel, ontstond de behoefte aan de ontwikkeling van een nieuw 
muziekinstrument. In 1713 werd de wens voor een instrument met meer expressiemogelijkheden 
verwoord door de Franse componist en klavecimbelpedagoog François Couperin:  

 
Le Clavecin est parfait quant à son etendue, et brillant par luy même; mais comme on ne 
peut enfler, ny diminuer ses sons, je sçauray toûjours gré à ceux qui par un art infini, 
soutenu par le goût, pourons ariver à rendre cet instrument susceptible d’expression. 38 

 
Met de komst en ontwikkeling van een nieuw klavierinstrument, de pianoforte, werd er 
ingespeeld op de behoefte aan een muziekinstrument met meer expressiemogelijkheden. In 1709 
publiceerde de Italiaanse klavecimbelbouwer Bartollomeo Cristofori te Florence een 
bouwtekening plus beschrijving van een nieuw klavierinstrument, waar hij veertien jaar aan had 
gewerkt. Het nieuwe instrument was een ‘hamerklavier’. Via een ontwikkelde hamermechaniek 
werden de snaren van dit klavier tot klinken gebracht. Door dit hamermechanisme was het 
mogelijk om, door middel van het touché, het volume en timbre te regelen, iets wat met de 
tokkeltechniek van het klavecimbel onmogelijk was. Cristofori noemde het nieuwe 
klavierinstrument gravicimbalo col piano e forte, klavecimbel met zacht en sterk. In de publicatie 
waarin het instrument werd geïntroduceerd en gepresenteerd, werd de revolutionaire implicatie 
van Cristofori’s hamerklavier uitgelicht: 

 
Elke kenner weet dat zwak en sterk in de muziek, net als licht en schaduw in de 
schilderkunst, de voornaamste bron is waaruit zij die in die kunstvorm thuis zijn de 
geheimen putten om hun toehoorders in verrukking te brengen. […] Iedereen die er zijn 
zinnen op zou zetten een instrument te vervaardigen dat elke gewenste verandering of 
variatie in toon aan zou kunnen, zou men tot een ijdele dromer willen bestempelen; en 
toch is in Florence Mijnheer Bartolomeo Christofori, een klavierbouwer in dienst van de 
groothertog en afkomstig uit Padua, deze uiterst gedurfde uitvinding niet alleen 
uitstekend gelukt, maar heeft hij deze ook op een prijzenswaardige manier in praktijk 
gebracht.39 

 

                                                 
38 François Couperin , Pièces de Clavecin Premier Livre : (paris: Durand, 1905 [oorspr. uitgave 1713]), 2.  
39 Geciteerd in Hildebrandt, Dieter; vert. [uit het Duits] door Dik Linthout, Pianoforte: de zegetocht van een 
muziekinstrument (1991 Amsterdam), 51 
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Een speelterrein voor experimenten 

De mogelijkheid tot crescendo en diminuendo, hetgeen onontbeerlijk is bij het maken van gevoelvolle 
muziek, werd met Cristofori’s hamerklavier verwezenlijkt. De toon was hier echter niet direct 
mee gezet. Het instrument kon zacht en luid spelen maar subtiele gradaties bleven mechanisch 
nog niet haalbaar. Zowel het hamermechanisme als de klankvolheid, die niet veel sterker was dan 
die van het klavecimbel, behoefde optimalisering. Alvorens de pianoforte ingeburgerd kon raken 
moest het instrument eerst een reeks technische ingrepen ondergaan en verkeerde daardoor een 
tijdlang in staat van permanente ontwikkeling.40 

Een eerste reeks vernieuwingen betrof de perfectionering van de aanslaggevoelige ‘actie’, 
dat wil zeggen van de wijze waarop de vingerdruk op de toets werd omgezet in klank. In 
Duitsland en Engeland werden achtereenvolgend de Prellmechanik en Stossmechanik ontwikkeld. 
Hiermee werd het mechanische transport van de op een toets uitgeoefende kracht via de 
hamerkop naar de snaar bedrijfszekerder en tegelijk van een zodanige kwaliteit dat een verdere 
nuancering van de klanksterkte binnen bereik kwam. De Duitse en Engelse mechaniek werden 
uiteindelijk in 1822 omgevormd tot de repetitiemechaniek (méchanique à double échappement), te 
Parijs ontworpen door Sébastien Érard. Bij dit mechaniek valt het hamertje, nadat het door het 
indrukken van de toets de snaren heeft geraakt, niet helemaal terug: dit maakte dus snel 
repeterende aanslagen mogelijk.  

De technische ontwikkelingen die de pianoforte verder onderging, waren er vooral op 
gericht de klanksterkte op te voeren en gingen hand in hand met ontwikkelingen in de muziek. 
Toen de romantische muziek om een grotere toon en expressie van de instrumenten ging vragen, 
werd die ondermeer gevonden in een zwaardere besnaring en het opvoeren van de spanning van 
de snaren. Om de opgevoerde snaarspanning op te kunnen vangen moest de kastconstructie van 
het instrument worden aangepast. Door het toepassen van een ijzeren raam in de constructie 
werd het mogelijk de snaarspanning en dus de klanksterkte op te voeren. Doordat de uitersten 
van pianissimo en fortissimo verder uit elkaar kwamen te liggen,  kregen dynamische verschillen 
ruim baan. Gelijktijdig werd het klankspectrum opgerekt door uitbreiding van het aantal toetsen 
naar zowel de hoge als de lage klankregionen. Had een groot klavecimbel per register ongeveer 
zestig toetsen, bij de pianoforte werden het er negentig. Met behulp van pedaaltechniek kon 
bovendien een groot aantal snaren tegelijk klinken. Al deze toepassingen hadden invloed op de 
klankkleur. Maar de grootste verandering in toon was te danken aan het gebruik van vilt in plaats 
van leer als bekleding van de hamerkoppen. Frankrijk heeft in deze ontwikkeling een grote rol 
gespeeld en het is Jean Henri Pape (1789-1875) geweest die door experimenten tot een goed 
resultaat kwam. Met deze vernieuwing werd het ‘zangerige’ timbre van onze hedendaagse 
pianoforte al nagenoeg bereikt.  

Ook met de vorm van de pianoforte is veelvuldig geëxperimenteerd. Aanvankelijk had de 
pianoforte een vleugelvorm met een systeem van liggende snaren. De ontwikkeling van een 
systeem van rechtopstaande snaren betekende de komst van de rechtopstaande piano’s. Begin 
negentiende eeuw werd de pianino op de markt werd gebracht. Dit model, dat het uiterlijk 
vertoont van het ons bekende model piano, werd meteen zeer populair en kon na 1830 in grote 
getale op een industriële wijze vervaardigd worden. De pianino was goedkoop in productie en 
dankte zijn populariteit verder aan een verbeterde klank en geringe afmetingen. 
  

                                                 
40 Informatie over de pianobouw en de constructie van piano’s vond ik in Loesser (1954); Parakilas (1999); Ehrlich 
(1990); Hildebrandt (1991); Lelie (1995); Todd (1990). 
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Pianoproductie     
In de eerste helft van de achttiende eeuw vond de productie van de pianoforte nog zeer 
incidenteel plaats, pas na 1760 kan men spreken van een enigszins regelmatige productie. Toen 
ontstonden er in verschillende Europese landen centra van pianofortebouw en nam de afname 
van de pianoforte toe. De ontwikkeling van de pianobouw vond plaats in een periode waar de 
overgang van een ambachtelijk naar een industrieel proces gestalte kreeg. Toen in de loop van de 
negentiende eeuw de vraag naar de instrumenten dermate snel toenam veranderde de 
werkplaatsen steeds meer in fabrieken waar het handwerk werd vervangen door machinale 
bewerkingen. Het productieproces van de pianoforte bleek uiterst geschikt om te mechaniseren 
en te standaardiseren. Grote firma’s als Broadwood, Erard , Pleyel en Steinway waren in dit 
opzicht toonaangevend. De mechanisering kon niet volledig vat krijgen op het productieproces, 
het bleef een arbeidsintensief werk. Zoals blijkt uit een uitspraak van een tijdgenoot: “the most 
complicated machine in the Steinway factory is the finished grand piano”.41 

Wanneer we de introductie van de pianoforte in Nederland vergelijken met die in landen 
als Engeland en Frankrijk, dan zien we dat de pianoforte omstreeks dezelfde tijd in Nederland 
arriveerde als in Engeland en Frankrijk. Uit krantenberichten blijkt dat in ieder geval sinds het 
midden van de achttiende eeuw de pianoforte in de hoofdstad bekend was. Zo adverteerde de 
Amsterdamse orgelmaker Hendrik Blötz in 1758 met twee Fortepianos: 

 
zynde Hamerwerk, en zo genaamt om dat men hart en geheel zagt, zonder af of aanzetten 
van register, daar op kan speelen, met nog verscheyde veranderingen, gemaklyk te 
onderhouden in het stellen, en die in het geluyt verre een clavecingel overtreffen, het Houtwerk is 
Nooteboom met Paarlemoere Clavieren.42 

 
Terwijl de piano-industrie al in de achttiende eeuw van de grond was gekomen in steden als 
Parijs, Wenen en London, kwam de pianobouw in Nederland pas na 1800 goed op gang. Het 
behoeft niet te verbazen dat hier, evenals in Denemarken, Zwitserland en andere kleine landen 
temidden van de grootste centra in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk, de 
pianofortebouw een betrekkelijk bescheiden plaats innam.43  

In de eerste helft van de negentiende eeuw waren in Nederland, verspreid over de grotere 
steden, minstens vijfentwintig pianobouwers werkzaam. Deze produceerden in hoofdzaak voor 
Nederlandse gebruikers; aan export kwamen zij, gezien de zware concurrentie van de Duitse 
landen, Frankrijk en Engeland nauwelijks toe. Mede dankzij de protectionistische handelspolitiek 
van koning Willem I, die zware belasting hief op de import van buitenlandse pianofortes, konden 
zij zich handhaven. De pianobouw in Nederland legde zich toe op het ontwerp en de bouw van 
piano’s waarvan de kasten naar Hollandse smaak werden afgewerkt. De nieuwe manieren van 
productie en bedrijfsvoering gingen niet aan Nederland voorbij. Ook hier kwamen de eerste 
pianofabrieken van de grond. Over de organisatie in Nederland van de bedrijven en bedrijfjes en 
de omvang van hun productie, zijn er vrijwel geen gegevens bekend, maar in een krantenartikel 
uit 1883 kunnen we de geweldige groei aflezen die de firma Cuypers uit Den Haag had 
doorgemaakt. Van een productie van gemiddeld 40 stuks per jaar in de eerste helft van de 
negentiende eeuw naar een gemiddelde van 500 per jaar in 1883.44  

 

                                                 
41 James Parakilas, E. Douglas Bomberger, Piano roles: three hundred years of life with the piano (New Haven 1999), 56 
42 Arend Jan Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de zeventiende en achttiende eeuw, 1977 (Utrecht), p. 46 
43 Voor informatie Nederlandse pianobouw zie: Clemens von Gleich, Pianofortes uit de Lage Landen, 1980 Den Haag: 
Haags Gemeentemuseum), H. Rijken, Neder landse fortepiano’s: een onderzoek naar de ontwikkeling van de pianobouw in 
Nederland in de negentiende eeuw. 1992 doctoraalscriptie leiden.  
44 H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant, 1770-1850, (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact,1981)  



 23

Het romantische muziekinstrument 
De ontwikkeling van de pianoforte was voortgekomen uit de behoefte aan een expressief 
instrument. Deze behoefte was ingegeven door een nieuwe muziekesthetiek waarin de nadruk bij 
het gevoel kwam te liggen. Toonaangevende componisten als Haydn, Mozart, Schubert, 
Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Liszt en Chopin brachten met hun romantische 
klavierrepertoire de artistieke en technische mogelijkheden van de pianoforte in versnelling. Er 
trad een wisselwerking op tussen de componisten en de pianobouw die de pianoforte deed 
evolueren tot een muziekinstrument met steeds meer mogelijkheden tot expressie en 
klankvolheid.  

Met de ontwikkelde muzikale mogelijkheden leende de piano zich uitstekend voor de 
nieuwe gevoelvolle muziek en werd het instrument waarop de romantische muziek haar 
uitdrukking vond. Met zekerheid kan er gezegd worden dat er in de westerse muziekgeschiedenis 
geen andere periode is geweest waar één instrument zo een overwicht had in de muziek van de 
toonaangevende componisten. De overvloed die er aan pianomuziek werd geschreven blijkt ook 
uit de opmerking die componist Robert Schumann in 1835 maakte toen hij schreef dat pianisten 
zouden instorten onder het louter gewicht van bladmuziek van etudes alleen.45 De pianoforte was 
onder de handen van ondermeer Beethoven uitgegroeid tot het ‘ware’ instrument van de nieuwe 
muziek. Het gedicht Het Klavier uit 1836 van de dichter Karel Lodewijk Ledeganck is een 
toonbeeld van de wijze waarop de romantiek en de pianoforte leken samen te gaan in de 
negentiende eeuw. Het eerste couplet van dit gedicht luidt als volgt: 
 

Kunstenaer! Wanneer uw vingeren 
Zwevende over ’t glad klavier, 
Toonen door elkandren slingeren, 
In verwisselden zwier; 
Weet ge, dat in uwe akkoorden, 
Als in wondre tooverwoorden, 
Dan een tael zich hooren laet, 
Die ons hevig kan ontroeren 
En den geest aen de aerde ontvoeren, 
Maer die ’t  hart alleen verstaet?46 

 
De expressiemogelijkheden van de pianoforte maakten het instrument niet alleen geschikt voor 
de romantische muziek, de pianoforte werd daarnaast het instrument waarmee het intieme 
gevoelsleven verklankt kon worden. De pianoforte verenigde zowel de mogelijkheid van 
harmonie als melodie in zich en dit maakte het instrument uitermate geschikt om alleen bespeeld 
te worden. Het gevolg hiervan was dat de piano, als het verlengstuk van het menselijke 
gevoelsleven, zelf ook werd geromantiseerd. Het sentimentele aanhechtsel die aan de piano 
kleefde en de genegenheid die de piano kon oproepen was daarnaast nauw verbonden met de 
burgerlijke huiselijke sfeer waar de piano in de negentiende eeuw werd ingelijfd.  
 
De concertvleugel 
De pianoforte had zich in haar ontwikkeling niet alleen geëvolueerd tot het romantische 
muziekinstrument bij uitstek maar was daarnaast uitgegroeid tot een vooraanstaand publiek 
instrument. De pianobouw had niet alleen de eisen gevolgd die gesteld werden door het 
repertoire van de toonaangevende componisten, maar ook de speelstijl van de virtuozen had de 
lat voor de pianobouw steeds hoger gelegd. De wisselwerking tussen de virtuozen en de 

                                                 
45 Geciteerd in: R. Larry Todd ed. , Nineteenth-century piano music (New York, 1990), x 
46 Karel Ledeganck, Gedichten van Karel Ledeganck (Amsterdam: van Kesteren 1856), 34 
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pianobouw had geresulteerd in een instrument dat zich gaandeweg beter was gaan lenen voor 
solistische virtuositeit. 

Tegen het midden van de negentiende eeuw had het instrument de klankeigenschappen 
gekregen van een concertvleugel en werd het enige muziekinstrument dat in de negentiende eeuw 
regelmatig enkel en alleen voor publiek in grote zalen werd bespeeld. 47 De ontwikkeling van de 
concertvleugel betekende de komst van de pianovirtuoos, die op de vleugel kon imponeren met 
dramatische volume- en kleurschakeringen en die halsbrekende toeren met de piano wist uit te 
halen. Deze samenlopende ontwikkeling van pianospel en pianobouw kunnen we teruglezen in 
het voorwoord van een klaviermethode uit 1825:  

 
Alleen al de fortepiano’s worden elk jaar door uitvindingen en nieuwigheden 
geperfectioneerd en voorlopig valt niet te overzien wanneer dit gecompliceerde 
instrument eindelijk volmaakt zal zijn. Verhoudingsgewijs hebben de virtuozen van onze 
tijd door hun spel en door hun composities eenzelfde bijdrage geleverd, de uitvoering aan 
de fortepiano vervolmaakt en aan de voordracht een veelzijdigheid ontlokt die men 
vroeger zelfs niet kon bevroeden.48 

 
Samengaand met de ontwikkeling van de pianoforte als een solistisch instrument had de piano 
zich technisch ontwikkeld als een van de meest complexe en veelzijdige instrumenten van het 
Europese muziekbestel. Naar mate de bouwers de techniek verder hadden geperfectioneerd, had 
ook de speeltechniek van het instrument zich verder ontwikkeld:  

 
Naarmate met den tijd de toon van het klavier schooner werd, zijn ook de 
moeijelijkheden in de behandeling er van grooter geworden; naarmate de eischen 
vermeerderden, werd ook de techniek volmaakter. In welke mate zich deze tak der 
muziek nog ontwikkelen zal – wie kan het voorzeggen? Wenschen wij ons geluk met het 
goede, dat de menschelijke geest op dit gebied heeft voortgebracht, en hopen wij, dat, 
gelijk alles, ook deze kunst aan de algemeene natuurwet eener trapsgewijze volmaking 
onderworpen zij.49 

 
Bij de wisselwerking die plaatsvond tussen de ontwikkelingen in de pianobouw, het 
pianorepertoire van de componisten en de speeltechniek en -stijl, is het vaak moeilijk te zeggen 
welke van de drie factoren op een bepaald moment als eerste een wijziging onderging die ook de 
andere (twee) factor(en) zou beïnvloeden; vast staat in elk geval dat ze elkaar in de loop van de 
geschiedenis voortdurend afwisselden.  
 
De piano als machine 
De permanente staat van ontwikkeling waarin de pianoforte zich in de achttiende en voor het 
grootste gedeelte van de negentiende eeuw verkeerde, maakte de pianoforte tot een ‘instrument 
van het laatste uur’. De ontwikkelingsgang van de pianoforte werd gezien als de perfectionering 
van het instrument, de piano was onderworpen aan de ‘natuurwet eener trapsgewijze 
volmaking’.50 Deze woorden spraken duidelijk de taal van die tijd. Er is namelijk nauwelijks een 
generatie geweest in de Nederlandse geschiedenis die zich met zo veel genoegen ‘modern’ 
noemde als de negentiende-eeuwse burgerij. Met geestdrift bezong zij de verworvenheden van de 
moderne beschaving en keek zij uit naar de toekomst die nog mooier zou zijn.51  

                                                 
47 Nineteenth Century piano music, 4 
48 Carl Czerny in zijn voorwoord bij de klaviermethode van August Eberhard Muller (1825) geciteerd in: Zegetocht, 98 
49 Caecilia XXII(1866) ‘De pianoforte’, 160 
50 Ibidem 

51 Een goed voorbeeld hiervan is C.W. Opzoomer, De waarbogen van onzen vooruitgang,  (Amsterdam, 1863) 
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De pianoforte hoorde bij die verworvenheden van de burgerij. Onder de indruk van het 
nieuwe muziekinstrument werden waarden van prestatie en vooruitgang in de pianoforte 
geprojecteerd en zag men in het instrument een bevestiging van het geloof in de vooruitgang van 
de beschaving. Het instrument bestond voor een groot gedeelte uit mechaniek en ijzer. 
Mechaniek en ijzer rijmden met de tijd en de honderden bewegende onderdeeltjes behoorden tot 
de bewondering voor de technologische vernieuwingen die de eeuw karakteriseren. De pianoforte 
was met haar mechaniek en haar ijzeren constructie naast een muziekinstrument dus ook een 
machine, een soort miniatuurfabriek van klank.  

De pianoforte was daarnaast een voortbrengsel van de industriële revolutie, deelnemend 
aan het proces waarin individuele werkmannen vervangen werden door gespecialiseerde arbeid 
met behulp van machines en stoomkracht in een fabriek. In Caecilia is er een artikel terug te 
vinden dat geschreven was naar aanleiding van een afgelegd bezoek aan de pianofabriek van 
Broadwood in London. In dit artikel steekt de auteur zijn bewondering voor wat hij daar heeft 
gezien niet onder stoelen of banken: ‘het geheel geeft een schitterend gezicht[…] en alles is zo 
volmaakt als men bij mogelijkheid verbeelden kan.’ 52  
 

De piano als handelswaar 
De ontwikkeling van de pianoforte liep niet alleen parallel met die van de muziek en technologie. 
De opkomst van de pianoforte kan ook niet los worden gezien van de maatschappelijke en 
commerciële ontwikkelingen die plaatsvonden in de negentiende eeuw. De opkomst van de 
burgerij en de nadruk op het openbare toegankelijke karakter van de burgercultuur en de 
deugdzaamheid van de kunsten waren van groot belang voor de toenemende belangstelling voor 
de kunsten. Waar kunsten voorheen het exclusieve eigendom waren geweest van kleine elites, 
raakte in de negentiende eeuw een groeiend burgerpubliek betrokken bij het culturele leven.53  

Met het burgerpubliek als afzetmarkt steeg de vraag naar cultuurgoederen, zoals de piano, 
enorm. De stijgende vraag stimuleerde en verbeterde weer op haar beurt de productie en 
verspreiding van het muziekinstrument. Het burgerlijk liberalisme met het geloof in handel en 
zaken, dat de burgerij toeliet om ook muziek op te vatten als een handelswaar, zorgde ervoor dat 
de piano op een grote schaal geproduceerd werd en naar een prijs die de aankoop voor een groot 
deel van de bevolking mogelijk maakte. Zo adverteerde een pianobouwer in 1830 in de Bredasche 
Courant met: ‘De beste forte-piano’s voor de civielste prijzen’.54 De pianoforte, die meer en meer 
vervaardigd werd in fabrieken en aan de man gebracht op een zakelijke manier, was een 
handelswaar geworden.  

De piano ging een huwelijk aan met de commercie waarbij productie- en 
marketingsystemen werden gecoördineerd zodat ze elkaar konden bevorderen en expanderen. Bij 
deze commercialisering van de piano deden nieuwe methoden van verkoop hun intrede, zoals de 
promotie van piano’s op de wereldtentoonstellingen. Dit fenomeen van midden negentiende 
eeuw bood een podium aan pianobouwers uit de hele wereld om hun pianofortes te presenteren. 
In Nederland presenteerden pianobouwers hun pianofortes met name op 
nijverheidstentoonstellingen. In de beschrijvingen van deze tentoonstellingen ging er veel 
aandacht uit naar het uiterlijk van de kasten van de muziekinstrumenten.55 Met mahoniehouten 
gepolitoerde kasten versierd met inlegwerk waar koper, messing, fijne houtsoorten als 
palissander-, satijn- en ebbenhout voor werden gebruikt, werden de pianofortes als fraaie en 
kostbare meubelstukken verkocht. De grens tussen muziekinstrument en meubelstuk vervaagde 

                                                 
52 Caecilia XV (1859), ‘Pianofabriek van de Heeren Broadwood te London’, 13,14 
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soms expliciet wanneer verschillende functies in één constructie gecombineerd werden: een piano 
kon eveneens als kast, tafel of bureau dienst doen. De pianoforte deed naast muziekinstrument 
dus tevens dienst als attractief meubelstuk. 

Pianobouwers en handelaren schenen er alles aan gelegen te hebben om hun 
instrumenten onder de aandacht te brengen en een goede naam te bezorgen. Zoals heden ten 
dage voetbalhelden als David Beckham in een tv-commercial de sportschoenen van een 
sportmerk aanprijzen gebeurde dit op een voorlopende maar soortgelijke manier in de 
negentiende eeuw. Het prestige van virtuozen werd door pianohandelaren geleend om hun 
product aan te prijzen. Ook in Nederland kwam dit voor. Toen de pianist Alexander Dreyschock 
begin maart 1845 in de schouwburg te Breda een concert had gegeven op een concertvleugel 
afkomstig uit de fabriek van De Ruyter, bleek de pianovirtuoos de dag na het concert bereid te 
zijn een zeer lovende testimonium over de instrumenten van De Ruyter af te geven. De gelukkige 
fabrikant liet het testimonium prompt in zijn geheel als reclame in de Bredasche courant afdrukken.56 

Er vond tevens een commerciële bestuiving plaats tussen de pianohandel en de 
muziekuitgeverij. De pianohandel en muziekuitgeverij waren twee totaal verschillende manieren 
van productie, maar de gedachte was dat ieder product de koop van de ander zou kunnen 
aanprijzen. Nieuwe machines zoals de stoomsnelpers hadden het mogelijk gemaakt snel, 
goedkoop en met een omvangrijke oplage bladmuziek te drukken en de burgerij zorgde voor een 
alsmaar groeiende afzetmarkt. De muziekuitgeverij hing in de negentiende eeuw volledig af van 
de pianoforte. Op wat voor buitengewone manier de bladmuziek werd gedomineerd door de 
pianoforte kan worden afgelezen uit de datagegevens van muziekuitgeverijen. Zo valt uit het 
Plattner fonds op te maken dat bij de Rotterdamse muziekuitgever Lodewijk Plattner meer dan 
driekwart van alle door hem uitgegeven muziekdrukken bedoeld was voor de pianoforte.57 
Originele muziek voor de pianoforte was slechts de top van de ijsberg. De pianoforte maakte 
bijna in alle categorieën de hoofdmoot uit van de bladmuziek. De overvloed aan pianomuziek in 
de negentiende eeuw kunnen we teruglezen in een Caecila uit 1866: 

 
Hand in hand gaande met het fabrikaat, moest zich natuurlijkerwijze ook de compositie 
ontwikkelen, en inderdaad levert deze zoo ontzaggelijk veel op, dat men, een derde 
gedeelte als het betere afzonderende, met de overige twee derden vloeipapier de eerste de 
beste zee droog en betrouwbaar zou kunnen maken. Van deze vele voor het klavier is 
verreweg het kleinste gedeelte werkelijk voor dit instrument gecomponeerd.58 

 
De opperheerschappij van de piano 
Hoewel er in de loop van de negentiende eeuw nog technische verfijningen toegepast zouden 
worden, kwam er tussen 1860 en 1870 een eind aan de ‘trapsgewijze volmaking’ van de 
pianoforte en had ze haar uiteindelijke vorm bereikt:  

 
Thans echter heeft het klavier een vorm verkregen, waarbij men aan verdere verbetering 
met uitzigt op goed gevolg naauwelijks denken kan. Wien kan het bevreemden, dat het 
klavier zich nu allerwege voor oog en oor opdoet? Geen instrument bezit zulk eene 
populariteit en zoo gunstige voorteekenen van een langen levensduur.59 

 
In de achttiende eeuw werd de pianoforte nog aanvankelijk gezien als een variant van het 
klavecimbel maar langzaam maar zeker had ze een eind gemaakt aan de populariteit van het 
klavechord en klavecimbel en had ze een leidende positie in het muziekleven van de negentiende 
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eeuw verworven. De pianoforte kon haar concurrenten achter zich laten omdat zij in staat was de 
veranderende wensen van de componisten en het burgerpubliek te vertolken. De pianobouw had 
een instrument geschapen dat tegelijk twee behoeftes van het moderne muziekleven bevredigden: 
er werd gezorgd voor een ‘burgerlijk huisinstrument’ en voor de concertvleugel voor grote zalen. 
Het instrument veroverde dankzij haar veelzijdig karakter niet alleen een vooraanstaande plaats in 
het professionele muziekleven, maar ook in de amateur-muziek en als – niet zelden onbespeeld – 
meubelstuk in de huiskamer. Daarnaast ontwikkelde de pianoforte zich in de negentiende eeuw 
tot het geëigende universele instrument. Ze kan de lijnen van een strijkkwartet op dezelfde 
specifieke wijze volgen als omgekeerd de structuren van een symfonie doorlichten. De piano was 
‘een orchest geworden’ en ‘als geen ander instrument bij magte, melodie zoowel als harmonie, 
zoo gelijkelijk schoon weder te geven.’ 60 Op die manier werd de piano niet alleen het universele 
instrument maar ook het individuele instrument bij uitstek, wat meer betekent dan dat iemand het 
alleen kan bespelen. Het houdt in dat iemand zich alleen kan handhaven, maar zich ook kan 
blameren, kan schitteren of vervelen en betoveren en emotioneren:  

 
Obviously the pianoforte. Without it, no harmony, no interweaving of rhytms and 
motives, no musical structure, and consequently no opera and Music-drama. […] But on 
the other hand, with it nothing else was needed, except the printed score and a 
foreknowledge of the power of music to bring romance and poetry to an enchanting 
intimacy of realization.61 

 
Door de pianoforte kon men in aanraking komen met al hetgeen er op het gebied van muziek 
geproduceerd was. Zo waren muziektranscripties voor die tijd wat muziekopnames zijn voor de 
huidige tijd. Ze transporteerden de muziek de concertzaal, operagebouw of kerk uit en bracht het 
de huiskamer binnen: 
 

Om Raphaël in al zijne grootheid te bewonderen, moet men naar Rome en Florence, om 
zich in Brahms’ scheppingen te verdiepen, behoeft men slechts den eersten den besten 
muziekhandel binnen te treden. Dáár vindt de dilettant-pianist kust en keur, en waarom 
zou hij daar niet naar het allerbeste grijpen, als hij zonder dieper in zijn beurs te tasten, 
even goed het werk van den hoogstuitverkoren als dat van den middelmatigen componist 
verkrijgen kan.62 

  
Al deze eigenschappen die de pianoforte in zich verenigde, zorgde ervoor dat de piano in de 
negentiende eeuw het voornaamste medium werd waarmee de muziekcultuur haar uitdrukking 
gaf en werd verspreid. In de negentiende eeuw leken ‘muziek’ en ‘muziek bespeeld op de 
pianoforte’ synoniemen van elkaar te worden. Waar muziek ook werd gemaakt in de westerse 
wereld in het midden van de negentiende eeuw, de pianoforte maakte de toon uit. 
 

Toen Guido d’Arezzo omstreeks het jaar 1028 het spinet uitvond, kon hij wel naauwelijks 
vermoeden, dat dit jongste kind zijner mechanische vinding na achthonderd jaren in de 
volmaaktere gedaante van de pianoforte eene onbeperkte opperheerschappij over de 
instrumenten der geheele beschaafde wereld zou behalen. Het is een feit, dat het klavier 
tegenwoordig overal gevonden wordt, waar men slechts muziek verwachten kan en dat 
het in den loop der eeuwen zoo onontbeerlijk is geworden, dat elk ander instrument het 
in den regel bijna alleen onder zijne bescherming wagen kan, zich te laten hooren. De 
verkregen magt van het klavier is dus in waarheid absoluut.63 
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De piano in huis 
 
Huiselijk geluk  

 
Gier’ de storm dan vrij daar buiten, 
’k Zal hem uit mijn wanden sluiten, 
Waar de rust mij binnen wacht; 
Laat dan Vlaag en noodweêr huilen, 
’k  Zal me in mijn gezin verschuilen, 
Waar de zon mij tegenlacht. 64 

 
De gedichten van de populaire volksdichter Hendrik Tollens, waarin de genoegens van het 
huiselijk leven op een uitbundige wijze werden bezongen, dienen als een fraaie illustratie van de 
cultivering van de huiselijkheid in de negentiende eeuw. In het eerste hoofdstuk hebben we 
kunnen lezen op welke wijze de burgerlijke huiselijkheidideologie in de vorm van een 
beschavingsoffensief werd uitgedragen en tot norm werd geheven. Het gezin werd, in dit pleidooi 
van de burgerij voor de huiselijkheid, gezien als de broedplaats voor de traditionele deugden zoals 
godsvrucht, ijver en zelfbeheersing en stond daarmee aan de basis van de deugdzame 
maatschappij. In het burgerlijke vertoog werd het gezinsleven niet alleen de belangrijkste noemer 
waaronder de burgerlijke deugden werden vervat, maar men ging tevens hogere eisen stellen aan 
de kwaliteit van het gezinsleven. Deze kon zich niet langer beperken tot wederzijdse zorgplicht 
gegrondvest in fatsoen en deugd, maar zou pas zijn vervulling vinden in een affectieve 
huiselijkheid. Een aangenaam en gezellig tehuis werd gezien als de meest zekere waarborg voor 
duurzaam echtelijk geluk en genoeglijk samenzijn met opgroeiende kinderen. 65 Een 
woordenboekonderzoek naar de term ‘huiselijk’ is indicatief voor de aanzienlijke 
betekenisverandering die ‘huiselijk’ in de negentiende eeuw heeft ondergaan. Van ‘degelijk’ en 
‘spaarzaam’ in 1574 naar ‘het gezellige familieleven betreffend’, ‘knusheid rond de huiselijke 
haard’ in 1850.66 Het streven naar een knus gezinsleven was niet zozeer een noviteit in de 
negentiende eeuw maar de intensiteit ervan was dat wél: het gezin werd van artefact tot ideologie 
omgesmeed.67  

Ten grondslag aan de idealisering van het gezinsleven lag de gedachte dat de mens het 
best kon functioneren in een gezinsverband waarbinnen ondeugden en hartstochten beheersbaar 
zouden zijn en waarbinnen cultivering van zachte deugden kon leiden tot innige tevredenheid in 
een onderlinge saamhorigheid.68 Het openbare leven werd als riskant beschouwd, daar lokten de 
verleidingen van allerlei ondeugdzaamheid. De huiselijke sfeer werd het onaantastbare toevluchtsoord 
van het gewoel der wereld waar familieleden zich als emotionele eenheid veilig konden wanen en die 
beschutting kon bieden tegen de harde buitenwereld.69 Net zoals de openbare sfeer steeds meer 
gescheiden raakte van de huiselijke sfeer, werden mannelijkheid en vrouwelijkheid ook steeds 
meer als wezenlijk van elkaar verschillend geconstrueerd. De natuur had man en vrouw 
verschillend geschapen en hun functies binnen het gezin en samenleving moesten 
overeenkomstig deze natuur gestalte krijgen. Man en vrouw waren naar de natuur en hun 
bestemming tot wederzijdse aanvulling voorbeschikt. Het was de liefde die de tegenstellingen 
tussen man en vrouw ophief en hen tot eenheid maakte:  
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De man zoekt liefde tot afleiding; de vrouw gevoelt dat liefde haar levenssteun is. De man 
keert huiswaarts als naar eene plaats der ruste; de vrouw woont er, en gevoelt dat het hare 
wereld, haar akker is, waar zij, voor ieders oog behalve voor dat der liefde verborgen, al 
hare vermogens kan oefenen, al hare begeerten als in één brandpunt te vereenigen. 70  

 
In het burgerlijke huiselijkheidideaal werd het gezin opgevat als een harmonische eenheid waarin 
ieder individu zijn plaats en zijn verantwoordelijkheden kende. In een Caecilia uit 1870 lezen we 
hoe dit harmonieuze samenzijn geassocieerd werd met een muzikale harmonie: 

 
Maat en harmonie doordringen en verheerlijken de gansche schepping; - zoo zij dan ook 
het huisselijk leven een welgeordend concert, waarin maat en harmonie den 
onveranderlijken grondtoon uitmaken. 

 
In deze voorstelling was de grondtoon de vader die het gezin in de maat hield en de melodielijn 
was bedoeld voor de vrouw des huizes, die bij het forte goed kon doordringen, maar omgekeerd ook 
bij het piano de ‘noodige zachtheid en teederheid’ bezat.71 Deze associatie komt eveneens duidelijk 
naar voren in de achttiende en negentiende-eeuwse schilderkunst waar muziekinstrumenten en de 
muziekbeoefening de onderlinge harmonie die binnen het gezin lag, moesten uitdrukken.72 
 
Toen in 1854 Mr. Cornelis Anne den Tex , hoogleraar in de Rechten en voormalig Tweede 
Kamerlid, kwam te overlijden, werd er in dat jaar een levensbericht van de overledene 
opgenomen in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In dit levensbericht 
wordt er een impressie gegeven van het huiselijke en genoegzame bestaan van wijlen Mr. den 
Tex. Dit bericht verdient hier speciale vermelding omdat het op een aanschouwelijke wijze 
spreekt van het negentiende-eeuwse burgerlijke huiselijkheidideaal: 

 
Hij vond in deze vrouw eene levensgezellinne […] en deed hem, bij zijne boeken of aan 
zijne piano, zooveel huisselijk geluk vinden, dat hij zich aan het leven in de 
Amsterdamsche wereld geheel onttrok […]. 73 

 
Het burgerlijke huisinstrument  
Het gezin als harmonische eenheid en de huiselijkheid als bron van geluk werden in alle 
toonaarden bezongen, niet alleen in de poëzie, literatuur, in gedrags- en handboekjes of in 
burgerlijke verhandelingen, deze lofzang  kende ook haar muzikale equivalent. In de negentiende 
eeuw ging muziek een centrale plek innemen in het huiselijk leven en dat speelde zich voor het 
grote deel af rondom het burgerlijke huisinstrument bij uitstek, de pianoforte. Dit 
muziekinstrument was net zoals de huiselijkheid een klankbord waar de burgerij niet doof voor 
kon blijven. De piano werd in de negentiende eeuw het muziekinstrument die de huiselijke 
harmonie verklankte en accompagneerde. De Engelse dominee H.R. Haweis schreef in 1888: 

 
That domestic and longsuffering instrument, the cottage piano, has probably done more 
to sweeten existence and bring peace and happiness to families in general, and to young 
women in particular, than all the homilies on the domestic virtue ever yet penned. 74 

                                                 
70 Barbara H. Farquhar, De opvoeding der vrouw, haar gewicht, doel en aard (Amsterdam 1851), 13 
71 Caecilia XXVI (1870), ‘Orchest en huisgezin’, 121-122 
72 V. Denis, De muziek in de schilderkunst (Amsterdam 1950), 12 
73 ‘Levensberigt van Mr. Cornelis Anne den Tex’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1854),101 

74 Geciteerd in: Sophie Fuller, Nicky Losseff, The idea of music in Victorian fiction reeks Music in nineteenth-century Britain 
(Aldershot:Ashgate 2004), 109  
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In de negentiende eeuw ging de opwaardering van het huiselijke leven gepaard met de 
opwaardering van de muziek. De muziek zou een der machtigste factoren zijn tot veredeling, tot 
veraangenaming en tot verheffing van de mens. In het verlengde hiervan en met betrekking tot de 
huiselijkheid was de gedachte dat muziek in staat was om de genoegens van het huiselijk leven te 
vergroten. Muziek bood de mogelijkheid om uiting te geven aan het ‘huiselijk geluk’ en het was 
een activiteit waar alle familieleden samen harmonieus in konden deelnemen. Zo zouden muziek 
en ook poëzie ‘den geest der liefde en des huiselijken vredes kunnen aankweken’ en ze zouden 
‘den echten toon aan de vreugdefeesten des huisgezins en de uitdrukkingen des dankbaren en 
godsdienstigen gevoels kunnen geven’.75  In de praktijk betekende dit dat er in huis veelvuldig in 
gezinsverband werd gemusiceerd: 

 
Zonder twijfel is het een groot en rein genot, wanneer men onder elkander in huis goede 
muziek kan maken, en het is een benijdenswaardig voorrecht, als de musiceerenden en 
genietenden in volle harmonie zijn. Er is misschien niets ter wereld, wat zoo duurzaam en 
vast een familie verbindt, als gemeenschappelijke beoefening van de muziek met haar 
altijd nieuwe opwekking en steeds hoogere eischen.76 
 

Het meest populaire en beoefende muziekinstrument voor de huiselijke muziekbeoefening was 
de pianoforte. Het was niet alleen de ‘zangerige stem’ die de pianoforte uitermate geschikt maakte 
voor huiselijke expressies van affectiviteit en saamhorigheid. De piano werd het volstandige 
‘huisorkest’, die de mogelijkheid tot zowel maat, harmonie als melodie in zich verenigde. Niet 
alleen de specifieke pianomuziek, maar ook grote werken als opera’s, symfonieën en dergelijke 
konden ten gehore worden gebracht. Buiten de concertzaal om werd de piano het medium 
waarmee men op de hoogte kon geraken van de belangrijke en geliefde muziekliteratuur. 
Liederen en gezangen, quatre-mains (vierhandig pianospel), de piano-uittreksels en 
vereenvoudigde zettingen van marsen en dansen, zowel als de geliefde operamelodieën, vormden 
grotendeels het repertoire. Om aan de vraag uit de huiselijke kring naar niet te veeleisende 
pianomuziek te voldoen werd er tevens een heel repertoire aan ‘salonmuziek’ gecomponeerd. 
Daarnaast kende Nederland een duidelijke liedcultuur.77 Het zingen werd in huiselijke kring op 
grote schaal gepraktiseerd en uit de vele zangboeken die destijds in omloop waren, was de 
begeleidende partij in het algemeen bedoeld voor de piano. Er werd dus vanuit gegaan dat 
families die aan zang deden, ook in het bezit waren van een piano. 

De piano was in de meeste huizen, zeker tot de komst van grammofoon, de voornaamste 
bron van muziek. De piano verankerde, letterlijk door haar gewicht, de muziek en harmonie 
stevig binnen de familiekring. De huisgebondenheid van de piano werd daarnaast geassocieerd 
met de huiselijkheid van het burgerlijke gezinsleven. De piano was in de woorden van de 
socioloog Max Weber ‘in heel zijn muzikale wezen’ een ‘burgerlijk huisinstrument’. In de uitleg 
van Weber waren het de Noord-Europese landen, die door klimaat en cultuur huisgecentreerd 
waren, waar de piano gecultiveerd raakte en als huisinstrument ingang vond in de huizen van de 
burgerij.78 De aantrekkingskracht en populariteit van de pianoforte als burgerlijk huisinstrument 
en het huiselijke leven van de burgerij waren in de negentiende eeuw onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.  

                                                 
75 P.H Tydeman, Verhandeling ter beantwoording van de vraag: welke is de invloed van het gevoel voor het schoone, op de zedelijke 
volmaking des menschen? (Utrecht : Joh. Altheer; 1837), 39-43. 
76 De vrouw ‘comme il faut’, 251. 

77 Mijnhardt, W.W., "Van vrijmetselaarsloge tot Maatschappij Toonkunst: de emancipatie van de muziek in 
Nederland rond 1800" in: P. van Reyen, ed., Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in Nederland 
omstreeks 1795 (Alphen aan de Rijn, 1997) 11-32, 14-17, 22 
78 M. Weber,. Wirtschaft und Gesellschaft (Tübingen, 1925, hier gecit. naar de uitgave 1956), 928 
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In de negentiende-eeuwse schilderkunst werd het huiselijkheidideaal van de burgerij en de 
plek die de piano hierin innam, veelvuldig verbeeld. Het waren de zogeheten familiestukken, 
groepsportretten van de toenmalige burgerfamilies, waarmee de burgerij haar huiselijkheid, 
gewichtigheid en burgerdeugden en familieverhoudingen, vaak op een genreachtige wijze 
opgesteld in hun eigen interieur, naar de buitenwereld toonde. Zoals in het portret van de familie 
Hendrichs (Afb.II). Op dit schilderij uit 1847 wordt de vader des huize, die na zijn 
werkzaamheden buitenshuis wederkeert in de schoot van zijn gezin, door zijn vrouw en kinderen 
thuis verwelkomd. De piano versterkt als symbool van de huiselijkheid de lading van het 
huiselijke tafereel. De huiselijke vrouw, die in de negentiende eeuw op een voetstuk werd 
geplaatst als draagster van de familiale en huiselijke waarden, kreeg in het familieportret van de 
familie Jordens uit 1801 (Afb. III) gestalte in de persoon van vrouw Jordens, die als een lichtend 
middelpunt van het schilderij deze waarden uitstraalt. Haar centrale positie in het gezin blijkt 
eveneens uit de opstelling van haar echtgenoot en kind in het familieportret. Vrouw Jordens is als 
liefhebbende echtgenote en moeder degene die het gezin tezamen hield en waar iedereen in de 
voorstelling aan refereert. Het kind uitreikend naar de moederliefde die van de vrouw Jordens 
uitgaat en de echtgenoot kijkt met een eerbiedige en liefdevolle blik op naar zijn vrouw. De piano 
en de viool symboliseren de onderlinge harmonie, hun welstand, beschaafdheid en de huwelijkse 
liefde.  

 
Een kas voor het jonge gewas 
In de lofzang op het huiselijke leven was het niet alleen het huiselijke leven als de bron van geluk 
en openbare orde dat geprezen werd. De voordelen van het huis als opvoedingsinstelling werden 
eveneens geïdealiseerd. Het doorwerken van opvattingen uit de Verlichting over de maakbaarheid 
van de mens had ertoe geleid dat brede kringen binnen de gegoede burgerij ervan overtuigd 
waren dat opvoeding van cruciale betekenis was voor de vorming van de persoonlijkheid en het 
karakter. Het huiselijk gezinsleven werd gezien als een essentiële voorwaarde voor een goede 
opvoeding van de toekomstige generaties. Het huis was als het ‘kas voor het jonge gewas’, de plek 
voor kinderen om onder de hoede van hun vader en moeder tot volle wasdom te komen.79   

Er werd in het opvoedingsideaal een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de beide seksen. 
Evenals de jongen voor een vak, behoorde het meisje voor het beroep van huisvrouw te worden 
opgeleid. Om deze reden moest een meisje tot ‘stillere en zachtere bezigheden dan jonge knapen 
gewend en voor haar aanstaande levensbetrekking voorbereid worden’.80 De moeder kreeg in de 
opvoeding van de kinderen een centrale rol toebedeeld als hoedster en overdraagster van de 
deugdzame en burgerlijke normen en waarden. Van de vader werd echter ook een belangrijke 
bijdrage verwacht. Zo kon hij de uren die hij vrij was van zijn werk buitenshuis, nuttig besteden 
door zijn kinderen onderricht te geven. Het burgerlijke opvoedingsideaal, waarin het huis als 
opvoedinstelling centraal staat, wordt op de gravure Den Avond (Afb.IV) weergegeven. We zien 
hier hoe het ‘avondlijk samenzijn’ van ouders met hun kinderen in het teken stond van de 
opvoeding van de kinderen. De vader, die na zijn bezigheden buitenshuis, die door de jas en hoed 
op de stoel worden verraden, zijn zoon onderwijst in de sterrenkunde, een verwijzing naar de 
wereld die buiten het huis lag, een wereld waar de jongen op voorbereid diende te worden, terwijl 
de dochter zich toelegt op een huiselijke bezigheid, haar pianospel. 

Het burgerlijke opvoedingsideaal pleitte voor een opvoeding die ervoor zorgde dat kinderen 
hun in aanleg aanwezige geestelijke vermogens ten volle konden ontwikkelen. Bij deze 
zelfontplooiing stond naast een rationele en morele ontwikkeling ook de cultivering van het 
innerlijke centraal. Muziek kreeg een beschavende werking toegeschreven omdat het als één der 
machtigste hefboomen voor de innerlijke beschaving de mogelijkheid bood om het ‘hogere in zichzelf ’ te 
cultiveren.81 

                                                 
79 Krol, Smaak der natie, 43 

80 Pouw, 311 

81 Geciteerd in: W.H. Thijsse, Zeven eeuwen Nederlandsche muziek (Rijswijk 1949) 232,233 



 32

 

Door de nadruk op de vormende betekenis ging muziek deel uitmaken van een burgerlijke en 
beschaafde opvoeding en het was vooral de piano die hiervoor als meest geschikt werd geacht. 
De piano was voor het muziekonderwijs het meest toegankelijke en uitnodigende instrument: hij 
biedt niet alleen het beste overzicht over de muzikale mogelijkheden die hij in zich draagt, hij 
reikt deze ook zonder enige reserve en vlot aan. Een pleidooi voor het piano- en 
muziekonderwijs treffen we aan in een Caecilia uit 1862:   

 
Geen kunst is in staat in den beginne der studie zoo snelle vorming van geest te weeg te 
brengen, geen kunst is daarom in staat zoo vroegtijdig werkzaam op de veredeling te zijn, 
dan de muzijk. Een ieder moest zich op de muzijk toeleggen en wel door eene grondige 
studie van een instrument, - voornamelijk de pianoforte, een instrument waarop alle muzijk 
volledig uitgevoerd kan worden. 82 

 
Het was naast de vormende betekenis en de veredeling ook de disciplinerende werking die 
muziek het predikaat van ‘beschaafd’ verschafte. Discipline was een wachtwoord van de burgerij 
uit die tijd, en muzikale oefening zorgde ervoor dat deze jonge mensen werd bijgebracht. De 
discipline die bij het bespelen van het instrument was vereist, zorgde er eveneens voor dat de 
passies en gevoelens werden gecontroleerd en dat er vorm aan werd gegeven. 
 

Pianospel als ‘sociaal correct’ 
De vormende betekenis was niet de enige of voornaamste beweegreden die de ouders aanzetten 
om hun kinderen te laten onderrichten in de muziek. Standsbesef en conventionaliteit speelden, 
met name bij de pianolessen, een belangrijke rol: 

 
Alle ouders die het kunnen doen, laten muziek leeren, en vooral de piano is zeer 
algemeen geworden; er zijn slechts weinig huisgezinnen waar die niet wordt 
aangetroffen.[…] Vele ouders geven aan hunne kinderen, als die op zekeren leeftijd zijn 
gekomen, een muziekonderwijzer omdat het nu eenmaal zoo hoort. Daartoe gevoelen zij 
zich in de eerste plaats geroepen door de algemeene gewoonte, en ten tweede omdat een 
onbestemd gevoel en bewustzijn hen beheerscht dat bij een beschaafde opvoeding ook 
muziek een vereischte is; helder is het hun evenwel niet wat zij daarmede eigenlijk wel 
wenschen; veeleer bedoelen zij daarmede hoogstens een aangenaam tijdverdrijf voor zich 
en hunne kinderen te bereiken en zijn dus al zeer tevreden als zij maar spoedig een dans- 
of operamelodie te hooren krijgen. 83 

 
Muziek was, wat eveneens uit het bovenstaande citaat blijkt, sociaal correct. Ouders werden in 
hun handelen om kinderen op muziekles te zetten, geleid door de opvatting dat het 
muziekonderwijs nu eenmaal bij de opvoeding van hun kinderen hoorde. Deze ‘algemeene 
gewoonte’ van ouders om hun kinderen muziekonderwijs te laten volgen, was niet zo algemeen 
als het woord impliceert. Het muziekonderwijs maakte weliswaar onderdeel uit van een gedegen 
burgerlijke opvoeding maar door de hoge kosten van het muziekonderwijs was het voor lang niet 
iedereen een vanzelfsprekendheid. In het negentiende-eeuwse reisverslag van F.W. Dethmar 
wordt er stilgestaan bij het muziekonderwijs als grote kostenpost voor ouders:   

 

                                                 
82 Caecilia,XVIII (1862),  ‘Muzikale ontwikkeling op grondslag van het pianoforte-onderwijs’, 163 
83 Caecilia XXXVII(1881) ‘De piano-school van dr. S. Lebbert en Dr. L. Stark’, 185 
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De opvoeding der kinderen kost den rijken veel geld. … Bij deze kosten komen nog de 
uitgaven voor muzijk- en dansmeesters, die gedurende vele jaren aan huis les geven, 
zonder dikwijls veel tot stand te brengen. Ik ken jonge lieden die gedurende tien jaren een 
pianoleraar [hebben] gehad, en toch weinig geleerd hebben, omdat het hun aan talent of 
aan vlijt ontbreekt, of omdat de leermethode niet deugde.84 

 
Het is de vraag of ouders destijds de dure muzieklessen, zonder dat daarmee door de kinderen 
opzienbarende resultaten werden geboekt, waard hadden gevonden wanneer het 
muziekonderricht niet een statusbevestigende functie had gehad. Verlangens en mogelijkheden 
om zich met muziek bezig te houden vergde scholing, niveau, tijd en kapitaal en bestonden er 
derhalve gedurende het grootste gedeelte van de negentiende eeuw bij de gegoede burgerij. De 
bevestiging dat muziekonderricht was voorbehouden aan en bestemd was voor kinderen uit de 
gegoede burgerij blijkt ook uit de nadruk die er werd gelegd op het belang dat het kind werd 
opgevoed in overeenstemming met de stand waarbinnen het opgroeide. De opvatting was dat bij 
kinderen uit de lagere klassen een opvoeding zoals dat in de hogere stand gebeurde zou leiden tot 
hoogmoed en luiheid. Het kind zou geen deugdelijk beroep leren en vervolgens in armoede 
vervallen.85 Waarom zouden ambachtslieden hun kinderen leren tekenen en pianospelen, vroeg 
men zich af, geluk en eer hingen immers van hele andere dingen af? 

 
Iedereen moet niet alles leeren. Men kan een zeer bruikbaar en achtenswaardig man zijn, 
zonder op de piano te kunnen spelen. Men kan een braaf burger en gelukkig huisvader 
zijn, zonder te kunnen teekenen.86 
 
In de distinctietheorie van de socioloog Pierre Bourdieu wordt het belang van 

muziekonderricht tijdens de opvoedingsjaren voor de afbakening van de sociale positie van de 
ene groep ten opzichte van de andere, uitgelicht. Gerichte investeringen in actieve 
muziekbeoefening waren niet alleen een manier om culturele vaardigheden aan te kweken, het 
bood tevens een mogelijkheid om sociaal onderscheid te creëren en te bestendigen. Een 
muziekinstrument bespelen getuigde immers van beschaafdheid en was een teken dat men veel 
tijd kon besteden aan economisch onnutte zaken zoals het maken van muziek. 87 
Statusoverwegingen speelden bij het muziekonderricht niet alleen een rol omdat het een 
statusbevestigende functie had waarmee de solvabiliteit of beschaafdheid werd aangetoond, 
muziekonderricht droeg tevens bij aan de socialisering van de kinderen. Het kind kon zijn 
voorsprong op de sociale omgeving vergroten door op prille leeftijd te beginnen met het 
bespelen van een muziekinstrument. Deelname aan de burgerlijke cultuur veronderstelde een 
gedragspatroon waar het onderlegd zijn in de muziek, als een nastrevenswaardige culturele 
vaardigheid, deel van uitmaakte. Muziekonderricht droeg bij aan de socialisering van de kinderen 
omdat daarmee het veronderstelde gedragspatroon werd geïnternaliseerd. Kinderen die 
muziekonderwijs hadden genoten waren thuis in de muziek en zodoende thuis in de burgerlijke 
levensstijl. De centrale plek die muziek innam in het negentiende-eeuwse kinderleven blijkt ook 
uit de negentiende-eeuwse schilderkunst, waar het muziekonderwijs bij kinderen een 
veelvoorkomend thema is. De schilderijen De eerste pianoles en Drie kinderen rondom de piano (Afb. V, 
VI) zijn hier voorbeelden van. 
 

 

                                                 
84 F.W. Dethmar, Aangename herinneringen van Holland en zijne inwoners (Doesborgh 1848), 63-64 
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Afb.III Nicolaes Muys  ,Portret van Erdwin de Jongh met zijn vrouw Theodora 
Jordens en hun kind, 1801 

Afb.II Reinier Craeyvanger,Familie 
Hendrichs, 1847, RKD 
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Afb.IV  J. Pieterse, Den Avond, 1823-1827, Atlas van Stolk 

Afb.V, Jozef Hoevenaar , De eerste pianoles, ca. 1868 
 

Afb.VI Willem Bartel van der Kooi , Drie kinderen rond een piano, ca. 1813  
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Huisconcerten 
De hoge kosten die werden gemaakt met het muziekonderwijs, werden gezien als een investering 
door de familie die zou worden terugbetaald met het verwerven van cultureel en sociaal kapitaal. 
Het belang van deze investering kan worden afgeleid uit de aanzienlijke rol die muziek speelde in 
het sociale verkeer van de burgerij. Zoals het gedragsboekje Comme il faut laat lezen: 

 
Ofschoon paedogogische vragen eigenlijk niet in dit boek behooren, willen wij ten 
opzichte van de muziek ons eene uitzondering veroorloven, omdat de muziek later zulk 
eene groote rol speelt in betrekking tot de buitenwereld. Wij gelooven dat iedere moeder 
moest trachten te bewerken, dat hare kinderen een instrument konden bespelen.88 

 
Met de rol die muziek zou spelen ‘in betrekking tot de buitenwereld’ werd er door de schrijfster 
gezinspeeld op de salon- en huisconcerten. Het houden van muziekavondjes was in brede 
kringen van de burgerij een geliefd tijdverdrijf en maakte deel uit van het negentiende-eeuwse 
gezelschapsleven. Het onderlegd zijn in de muziek zou voor de burgerij niet van zo een grote 
waarde zijn geweest, ware het niet voor deze muziekavondjes:  

 
Hebben [de kinderen] het zoover gebracht, dat zij toehoorders om zich kunnen 
verzamelen, dan kan de vrouw des huizes met meer gerustheid de toekomst inzien; want 
haar man zal zich steeds behaaglijk gevoelen in zijne woning, bezoekers zullen gaarne 
komen, en – the last but not least- den dochters zal het nooit ontbreken aan 
beminnenswaardige vereerders.89 

 
Deze muziekavondjes, waar er onderling en na elkaar gemusiceerd werd, zorgden voor een 
sociale setting waar muzikale vaardigheden getoond konden worden. Zo boden de huis- en 
salonconcerten families de mogelijkheid om hun kinderen te laten schitteren en te presenteren in 
vooraanstaande gezelschappen: 

 
Weer anderen worden door eerzucht gedreven: de kinderen zijn hun trots; hun hoogste 
streven is om hun dochtertje zoo spoedig mogelijk te zien schitteren in het een of ander 
gezelschap.90 

 
Deze salonconcerten maken duidelijk dat muziekbeoefening voor de negentiende-eeuwse burgerij 
een sociaal attribuut was geworden. De muziek was dan niet het doel maar eerder een middel in 
het verwerven van aanzien. Daarnaast kon men met het pianospelen of zingen zich in het 
gezelligheidsleven van de burgerij onschatbaar verdienstelijk maken:  

 
Het zijn meestal de rijken, die zonder moeite instrumenten en muzijk kiezen en 
gemakkelijk betalen kunnen die de muzijk beoefenen. De meesten van hen leeren echter 
slechts zoo veel om in hunne gezelschapskringen hunne gasten aangenaam en vrolijk 
bezig te kunnen houden. De muzijk is voor deze lieden slechts een hulpmiddel hunne 
waarde persoon als bijzonder gezelschapsmensch te doen kennen.91 

 

                                                 
88 De vrouw ‘Comme il faut’, 252 
89 Ibidem 
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In de negentiende-eeuwse literatuur treffen we meerdere beschrijvingen aan van het verloop van 
muziekavondjes. Deze avondjes maakten deel uit van het uitgaansleven van de fictieve helden 
van ondermeer Couperus, Hildebrand, Emants en Van Deyssel. De meest uitspringende 
beschrijving moet die wel van W.J.A. Jonckbloet zijn, die in zijn Physiologie van Den Haag een 
muziekavondje op een satirische en humoristische wijze belachelijk maakt: 

 
Er werd muzijk gemaakt, dat wil zeggen, dat de langste dochter des huizes zich aan de 
piano plaatste en ons een sonate voortimmerde, die noch genoeg nieuw was, noch goed 
genoeg uitgevoerd werd om ons uit ons gesprek op te jagen. […] Noch was mijn lijden 
niet geëindigd en was ik gedoemd door de tweede dochter van den huize den potpourri 
uit de Huguenots zoo jammerlijk te hooren martelen, dat ik op het punt stond om genade 
te roepen of het huis te ontvluchten, […] Allerliefste stemmetjes! – Lieve avond. – Flinke 
piano. Dit waren zoo wat de eenige woorden die men kon onderscheiden en waarbij ik 
zeer ernstig voegde: - Eene hele lieve Soirée, en ik dacht aan Klikspaan.92 

 
Hoewel deze muziekavond in het teken stond van de muziek, was het eerder de welvoeglijkheid 
die de boventoon voerde. Bij de vermoeiende opeenvolging van de optredens van de dochters 
des huize, die niet van een grote muzikaliteit getuigden, moet men dan ook bedenken dat deze 
optredens niet zozeer voortkwamen uit een onweerstaanbare drang van de vrouwelijke 
dilettanten om zich te laten horen. Een muzikaal optreden bij een gelegenheid als een 
salonconcert was iets wat van je verwacht werd. Dit voorschrift lezen we in de negentiende-
eeuwse etiquetteboekjes terug: ‘Zoo men u vraagt om wat ten beste te geven, laat u dan niet 
bidden, maar doe eenvoudig wat men van u verlangd.’93 

Het huiselijk musiceren was voor de negentiende-eeuwse burger dus niet alleen een 
aangelegenheid die zich naar binnen richtte. De huisconcerten maken duidelijk dat er subtiele 
gradaties bestonden tussen het huiselijke leven, de huisconcerten en het sociale verkeer van de 
burgerij, deze waren zo klein dat het moeilijk te zien is waar de huiselijke sfeer stopte en waar de 
maatschappij begon. Deze scheidslijn was ook moeilijk te trekken wanneer het aankwam op de 
woning van de negentiende-eeuwse burgerij. 

De salon 

In de negentiende eeuw droeg de woning veel bij aan de identiteitsvorming van de burgerij. De 
plaats, het uiterlijk, de inrichting en het gebruik van een huis vertelden iets over de bewoners, 
over hun waardepatronen, hun smaak en hun sociale positie.94 Het burgerlijke gezinsleven en de 
woning werden in de negentiende eeuw sterk met elkaar geïdentificeerd: 

 
Niet het verhevene gevoel alleen, dat wij door eigen inspanning, door onze ophoudelijke 
vlijt ons een eigen huis hebben gebouwd, is het wat ons huis tot onzen burg maakt, tot 
een toevluchtsoord uit het gewoel der wereld, maar vooral is het de wijze, waarop de 
voorwerpen in onze woning om ons heen onhoorbaar en toch zo duidelijk tot ons 
spreken, waarop zij zich tot een harmonisch accoord vereenigen.95 

 
 

                                                 
92 Willem Jozef Andries Jonckbloet, Physiologie van Den Haag, door een ‘Hagenaar’, (’s-Gravenhage, 1843), 137,141,142 
93 Derck Herman Engelberts, De goede toon: een wegwijzer om zich in alle omstandigheden van het leven en den gezelligen omgang 
door bescheiden en wellevende manieren, aangenaam en bemind te maken. (Amsterdam, 1881), 214 
94 Niels L. Prak, Het Nederlandse woonhuis van 1800 tot 1940 (Delft, 1991) 
95 Engelberts, De goede toon (Amsterdam, 1881), 11 
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Het huis was niet alleen een toevluchtsoord, het privé-domein bij uitstek waar het huiselijke 
familieleven zich afspeelde, maar het huis was ook een standpunt. Niets bepaalde zo zeer – 
letterlijk, zou je haast zeggen – iemands positie als wáár en hoe hij woonde. Met de woning, die 
aan de buitenwereld de plaats van het gezin op de sociale ladder duidelijk moest maken, gaf de 
burgerij haar visitekaartje af.  

Gezien de betekenis van de woning en de zorg en aandacht die uitging naar het interieur, 
met weelde en ‘goede smaak’ als de kernbegrippen, sprak men in de negentiende eeuw ook wel 
van een ‘renaissance der behaaglijkheid en degelijke pracht’.96 De salon, ook wel ‘ de mooie 
kamer’ genoemd, stond in beschermend contrast tot de harde buitenwereld. Hier stonden de 
mooiste meubels en hingen de schilderijen aan de muur. De salon had veelal een open haard, 
terwijl de huiskamer – zuinig en effectief – werd warm gehouden door een kachel. Hoewel hij dus 
minder werd gebruikt dan de huiskamer, was de salon voor een leven op stand onmisbaar.  

De salon was het heiligdom van de burgerij, de plek waar zij haar verworven schatten 
uitstalde en waar het gezinsleven zich afspeelde. 97 De weelderig ingerichte salon van de familie 
Enthoven (Afb.I)) is hier een toonbeeld van. Als eigenaar van de Haagse metaalpletterij en 
ijzergieterij behoorde Karel Enthoven tot de liberale bourgeoisie, de welgestelde burgerij die 
kapitaal had gemaakt met commerciële en industriële ondernemingen. Op een schilderij rechts 
aan de wand pronkt een afbeelding van de fabriek en bij de heer Enthoven senior staat een 
gietijzeren etagèremeubeltje afkomstig uit de pletterij. Het familieportret laat niet alleen de 
welstand van de familie zien, het geeft tevens een beeld van het gezinsleven waar de kinderen alle 
ruimte krijgen voor hun spel en waar de moeder en echtgenote, groots en centraal afgebeeld 
gezeten achter een kostbare concertvleugel, haar belangrijke positie binnen het gezin toont. Wat 
in een salon, zoals die van de familie Enthoven, niet mocht ontbreken was een piano. De piano 
was niet alleen onmisbaar voor het geven van salon- en huisconcerten maar de piano werd ook 
wel ‘de ziel van de salon’ genoemd.98 Het was aan de piano om de ‘mooie kamer’ de status van 
een heuse salon te verlenen. Omgekeerd was het de ‘mooie kamer’ die nauw verbonden was met 
het sentimentele aanhechtsel van de piano en de genegenheid die de piano kon oproepen: 

 
Een beschaafd huis waarin geen piano staat, wordt als een onmogelijkheid beschouwd. 
Muziekliefhebbers en muziekhaters die voor hun ontspanning een salon betreden, reageren 
even overgevoelig op de aanblik van een geopende piano met twee kaarsen erop.99 

De goede toon 

In de negentiende eeuw behoorde het tot ‘den goeden toon’ dat men een ‘vleugel-piano zoo al 
niet bespeelt, dan ten minste bezit’.100 Het was meer dan alleen een trend om een piano in huis te 
halen, daar was het instrument ook te kostbaar en te substantieel voor. Van alle voorwerpen in de 
woning van de burgerij werd de piano in de loop van de negentiende eeuw het zinnebeeld van de 
burgerlijke levensstijl en werd het bezit van een pianoforte in de negentiende eeuw voor de 
burgerij een heuse aspiratie. Deze aspiratie hing voor een belangrijk deel af van een geheel niet 
muzikale factor.  

In de eerste plaats stond de piano, als burgerlijk huisinstrument bij uitstek, symbool voor 
de huiselijkheid van de burgerij. Daarnaast werd de piano gezien als een fraai uitziend meubelstuk 
waarvoor de burgerij in hun weelderig interieur graag plaats maakte. Er werd veel aandacht 
besteed aan het uiterlijk en de afwerking van de kasten van de piano, die volgens de laatste mode 
op het gebied van het interieur werden vervaardigd. Het was niet alleen het uiterlijk van de piano 

                                                 
96 De vrouw ‘Comme il faut’, 189 
97 Ileen Montijn, Leven op stand: 1890-1940 (Amsterdam: Rap 2003), 77 

98 Caecilia I (1844) ‘Iets over het pianospel van onzen tijd’, 53 
99 Nederlandsch muzikaal tijdschrift IV (1842), ‘De wijze waarop de muzijk in ons vaderland somtijds wordt uitgeoefend. 
Een zogenaamde soiree musicale, ten huize van de heer Montvolant’, 138 

100 Caecilia XXII (1866), ‘De pianoforte’, 158 
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maar ook de verheffende en veredelende werking die het instrument kreeg toegeschreven, wat 
ervoor zorgde dat een ‘piano in huis’ gold als een kenteken van ‘goede smaak’ en ‘beschaafdheid’. 
Een pianoforte in huis was daarnaast, als het ‘instrument van het laatste uur’, een toonbeeld van 
succes, vooruitgang en moderniteit waar de burgerij de verworven beschaving en positie aan aflas.  
De representatieve functie van de piano had tevens een sociaalonderscheidende werking. Zo was 
de pianoforte gedurende het grootste gedeelte van de negentiende eeuw kostbaar genoeg om ver 
buiten het bereik te liggen van de lagere klassen en gold daarmee als een teken van burgerlijke 
voorspoed. Bovendien werden piano’s en vleugels in vele maten en soorten gebouwd die 
onderling weer gradaties van kostbaarheid aangaven. Muziekbeoefening zelf was eveneens een 
teken van een overvloedig en rijk leven, een verwijzing naar een vervulling van iemands verfijnde 
vaardigheden. Kortom, een piano in huis getuigde van huiselijkheid, beschaving, welstand en 
opvoeding en fungeerde in die zin als cultureel statussymbool van de burgerij.  
 
Verspreiding van de piano 
Om een idee te krijgen van de verspreiding en bezit van de piano biedt een inboedelstudie 
uitkomst. Gebruikt zijn ca. 3500 inventarissen uit de eerste helft van de negentiende eeuw, 
redelijk verspreid over 85 grotere en kleinere plaatsen in Nederland. Het totale bestand is niet 
zozeer representatief voor de toenmalige Nederlandse bevolking als wel voor de sociale 
groeperingen naar welke het is ingedeeld. 

Aan de hand van deze inboedelstudie kunnen we opmaken dat de pianoforte het meest 
voorkomende muziekinstrument was in de negentiende eeuw. De meeste piano’s werden 
gevonden in de twee hoogste vermogensgroepen, waarvan met een stijging van circa 20% in de 
tweede helft van de negentiende eeuw, 34,2% in het bezit was van een piano. De gegevens uit de 
boedelinventarissen bevestigen dat hoe hoger de sociale status en het daarmee gepaard gaande 
veronderstelde ontwikkelingsniveau en, los daarvan of eraan gekoppeld, hoe hoger het 
inkomensniveau of hoe groter vermogen, des te eerder en des te meer de piano aanwezig was.101 
Het was dus nog lang niet zover dat ‘in elk huis ten minste één piano is en ééne jonge dame die 
ze bespeelt’, zoals Johan Gram ons deed voorkomen aan het eind van de eeuw in zijn,’s 
Gravenhage in onzen tijd, maar het aantal huisgezinnen waarin een piano stond was, aan de hand van 
deze inboedelstudie,  zowel bij de gegoede burgerij als bij de middengroepen opvallend hoog te 
noemen.  

Muziekbeoefening in de negentiende eeuw vereiste een bepaald ontwikkelingsniveau en 
het bezit van de piano hing in veel gevallen samen met de mate waarin over tijd en geld beschikt 
kon worden. Bij het merendeel van de boeren, arbeiders en kleine zelfstandigen in de negentiende 
eeuw ontbraken één of meer van deze vereisten alhoewel daar in de loop van de eeuw echter wel 
verandering in kwam. Het gedeelte van de samenleving voor wie het mogelijk was om een piano 
aan te schaffen en deze te leren bespelen bleef zich gedurende de negentiende eeuw uitbreiden, 
van de meest bevoorrechte en gegoede burgerij naar de middenklasse en uiteindelijk ook naar de 
arbeidersklasse.  
 
De boeren 
Aan de verspreiding van de pianoforte waren verschillende factoren debet. De piano’s werden 
meer en meer op een industriële schaal vervaardigd waardoor de piano algemeen verbreid kon 
raken. De bereikbaarheid van de piano werd eveneens vergroot door de toename en verspreiding 
van de welstand en de komst van de meer betaalbare piano’s zoals de pianino. De meest 
bepalende factor voor de populariteit van het muziekinstrument moet wel de cultivering van de 
piano zijn geweest. Zoals we hierboven hebben afgeleid werd de piano een cultureel 
statussymbool van de burgerij. Het gevolg hiervan was dat de verspreiding van de burgerlijke 

                                                 
101 Marie van Dijk, ‘Spel- en speelcultuur in de negentiende eeuw Een onderzoek naar vrijetijdsrelicten in 
boedelinventarissen’In: Volkskundig Bulletin 9,1 (1983), 52-79 
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cultuur onder steeds meer lagen van de bevolking gepaard ging met de verspreiding van de piano. 
Dat de verspreiding van de piano nauw verbonden was aan die van de burgercultuur, kunnen we 
bestuderen aan de hand van een casestudie.  

In Boer en Heer, waar IJ. Botke  een studie doet naar de Groningse boeren in de periode 
1760-1960, kunnen we lezen hoe deze boeren in de periode 1790-1820 een ontwikkeling van 
grote groei doormaakten die de welvaart van deze groep tot een ongekende hoogte deed stijgen. 
Met de groei van het aantal grote boeren op de klei nam eveneens de trots op de eigen 
maatschappelijke betekenis en positie toe. De culturele emancipatie van deze boeren kreeg een 
krachtige impuls toen na 1800 een reeks van Nutdepartementen en leesgezelschappen werd 
opgericht. Deze burgerlijke ‘nederzettingen’ zouden een belangrijke bijdrage leveren tot de 
verdere ontwikkeling en bewustwording van de boeren. Het burgerlijke cultuurmodel bood de 
boeren een coherente ideologie op grond waarvan ze hun leven gingen inrichten. Zo werden 
burgerlijke normen en waarden verinnerlijkt op het gebied van omgangsvormen, seksualiteit en 
zedelijkheid. Niet alleen ‘het doen en laten’ van de Groninger boer maar ook van de inrichting 
van woningen tot aan de kleding en eetgewoonten, werd door de culturele emancipatie geraakt. 
Als bovenlaag hadden de boeren geen behoefte zich af te zetten tegen de burgerij, zij zetten zich 
af tegen landarbeiders en zagen zichzelf als vertegenwoordigers der beschaving. 102  

Dat de piano deel uitmaakte van de verworven beschaving van de Groningse boer 
kunnen we afleiden uit allerlei commentaren en anekdotes van tijdgenoten.103 Rond het midden 
van de negentiende eeuw speelde het proces zich af waarin de boeren zich steeds meer de 
levensstijl van de burgerij gingen aanmeten. Geuchien Zijlma vermeldde in zijn beschrijving van 
het Groningse plaatsje Zuurdijk rond 1850 dat de boerinnen en boerendochters het hier nog te 
druk hadden in het bedrijf. ‘’s Mörgens om vyer uur ryp heur de karn. Pianospeulen konden ze 
niks, botermoaken best, borduren zag ie ze nooit, hoozenstoppen voak’. Maar dat veranderde 
snel. Na het midden van de negentiende eeuw mocht de pianoforte in geen ‘boerenbehuizige van 
eenig aanzien’ meer ontbreken, schreef Marten Douwes Teenstra in 1862. De piano was in menig 
geval echter eerder een statusobject en een luxetijdverdrijf dan de uiting van de hoge culturele 
verfijning. Zo schreef de Belg Emile de Laveleye in 1860 dat de piano samen met ‘de 
geborduurde gordijnen, de meubels van mahonijhout, (…) de boeken der bibiotheek (…) de 
welvaart en de leefwijze van een hoogeren stand toonde. En in 1876 merkte de Fransman Henry 
Harvard op dat de Groninger landman dikwijls twee of drie salons had en ‘even zoovele piano’s’. 

De bevindingen van Botke sluiten aan bij de studie van A.J. Schuurman naar de 
Nederlandse boeren. In deze studie wordt de piano naast het boekenmeubel als het voorwerp 
genoemd dat zowel de huiselijkheid symboliseerde van de boeren als de aangemeten burgerlijke 
levensstijl. 104  Niet alleen in Nederland maar ook de Nederlandse boeren in Zuid-Afrika maakten 
zich de burgerlijke levensstijl eigen. Zoals een negentiende-eeuws versje uit de Afrikaanse almanak 
te kennen geeft: 

 
Vanselewe, 1778  Te’enswoordig,1878                                              
 
Boer ploe hom moe;  Boer is op swier; 
Dogter melk die koe;  Dogter speul klavier; 
Vrou is an’t spinne;  Vrou sit in satijn; 
Seun rij gerwe binne;  Seuntjie leer latijn; 
Geld in die Kas!   Plaas is belas! 105 

                                                 
102 Ijnte Botke Boer en heer: ‘de Groninger boer’ 1760-1960 (Assen 2002) 4-12. 
103 Ibidem, 418-421.  
104 Anton Schuurman, ‘Evolutie en Involutie – De ontwikkeling van de materiele cultuur op het Nederlandse 
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Het wachtwoord der beschaafde wereld 
De behoefte die vanuit de nieuwe middengroepen ontstond, om te delen in de cultuur van de 
gegoede burgerij, kende een achterliggende gedachte. Toen met de opkomst van de middenklasse 
de burgerlijke levensstijl rond het midden van de negentiende eeuw voor steeds meer mensen 
haalbaar werd, trachtte deze groep, die zich tussen de arbeiders en de gegoede burgerij in bevond, 
aansluiting te zoeken bij de burgerij. In dit verband wordt ook wel gesproken over de imitatie van 
gedragsmodellen. Het imiteren van de gedragsstandaarden van de succesvollere groepen was voor 
leden uit de lagere sociale groepen een manier om hun eigen maatschappelijke status te 
verhogen.106  

Om de burgerlijke levensstijl te kunnen voeren moest er over voldoende economisch, 
cultureel en sociaal kapitaal worden beschikt. Er moest over geld worden beschikt om zich een 
zeker consumptiepatroon te kunnen veroorloven (het aanschaffen van een piano) en dankzij een 
(muzikale) opvoeding waren de smaak en omgangsvormen beschaafd. Vereiste het voeren van 
een burgerlijke levensstijl enerzijds een investering van economisch en cultureel kapitaal, deze 
investering kon anderzijds ‘lonend’ zijn door het sociale kapitaal dat men als geaccepteerd 
groepslid verkreeg. Deze ‘beloning’ in sociaal kapitaal kon echter niet gegarandeerd worden. Men 
kon zich de burgerlijke levensstijl namelijk wel materieel verwerven, maar niet direct in habitus. 
Een nouveau riche bleef herkenbaar. Standen waren immers niet alleen gebaseerd  op ‘objectieve’ 
uiterlijke criteria, maar vooral ook op afkomst en de naleving van de regels ten aanzien van 
fatsoen en goede smaak.107  

In beginsel juichte het liberale systeem sociale mobiliteit toe en beloonde economisch 
succes met politieke rechten. Echter met de toename van de sociale mobiliteit verdichtte met 
gelijke tred het bestaande sociale bestel zich tot een steeds fijnmaziger stelsel van standen en 
coterieën. Deze tegenstrijdigheid zien we terug in de dubbelzinnigheid van de piano als symbool. 
In het geval van de Groninger boer stond het instrument namelijk zowel symbool voor de 
verworven rijkdom en beschaving van de landbouwers als voor hun parvenuachtige mentaliteit in 
hun streven naar status. Zo werd er op een geamuseerde en hooghartige manier de spot gedreven 
met de boeren. Marten Douwes Teenstra noteerde in 1862 het oordeel van een jonge predikant. 
De boeren mochten dan wel mooie en kostbare muziekinstrumenten bezitten, ‘gepolijst en 
gepolitoerd, doch heel poliet, zijn zij gewoonlijk zelve niet.’ Dat gold ook zeker voor het 
‘sprookje’ dat er boeren waren die de pianino gebruikten om appels in te bewaren. 

  In de Inleiding lazen we het citaat waar de piano ‘het wachtwoord der beschaafde 
wereld’ werd genoemd. Deze zinnebeeldige voorstelling kwam overeen met de wijze waarop de 
piano door velen bij hun beklimming van de maatschappelijke ladder werd gebruikt. De toename 
van de welstand onder de burgers had de piano, die als teken gold van burgerlijke voorspoed, 
beschaving en gezeten burgerdom, tot een begerenswaardig object gemaakt. De kostbaarheid van 
de piano net zoals het leren van enkele deuntjes werd gezien als een gemakkelijke en gunstige 
implementatie van vertoon en gecultiveerdheid. De trotse eigenaren konden naar het instrument 
wijzen als symbool voor de pas verworven positie en beschaving. Het ‘in het bezit zijn van een 
piano’ representeerde een aspiratie maar werd meteen ook een voorwendsel, die twee leken in de 
negentiende eeuw in elkaar op te gaan. 

                                                 
106 Zie voor nadere uitleg de cultuursociologische theorieën van Norbert Elias en Pierre Bourdieu. 
107 Zie voor het belang van ‘stand’ Jos Leenders, Benauwde verdraagzaamheid, hacheljk fatsoen. Families, standen en kerken te 
Hoorn in het midden van de negentiende eeuw (Den Haag, 1992) 
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De piano is vrouwelijk 
 
Als de piano voor de burgerij het muziekinstrument was dat in huis niet mocht ontbreken, dan 
was het de vrouw die er bestemd voor was om er achter te zitten. ‘De vrouw aan de piano’ zou in 
de negentiende eeuw deel uit gaan maken van het dominante vrouwbeeld bij de burgerij. Zo 
stelde Arthur Loesser in zijn Men, women and piano’s: ‘The history of the Pianoforte and the history 
of the social status of women can be interpreted in terms of one another.’108 De harmonieuze 
associatie die er bestond van de piano met het vrouwelijk deel van de burgerij was geen toeval of 
een modetrend. Het was een affiniteit die voortkwam uit de essentie van beiden. De piano en de 
vrouw leken in de negentiende-eeuwse burgercultuur voor elkaar gemaakt. 
 
In de Gouden Eeuw maakte het bespelen van virginaal, spinet en klavecimbel onderdeel uit van 
de opvoeding van welgestelde meisjes. Deze ‘rustige instrumenten’ werden beschouwd als gepast 
voor vrouwen en als instrumenten die goede manieren representeerden. Een instrument zoals de 
cello werd niet geschikt geacht omdat deze, zoals de Musikalischer Almanach für 1784 nogal 
suggestief vermeldde, ‘beelden oproept die hij niet zou moeten oproepen’. De viool en 
blaasinstrumenten waren eveneens onwelvoeglijk en zouden het uiterlijk bederven.109 De 
verschillende kritieken op het bespelen van de muziekinstrumenten door een vrouw, konden 
worden vermeden bij het klavier, waarachter gemakkelijk een zedige houding kon worden 
aangenomen.  

De harmonieuze associatie van klavierinstrumenten met vrouwen kan eveneens worden 
afgeleid uit de schilderkunst. In het onderzoek van L. van Dijck en T. Koopman naar de 
Nederlandse schilderkunst komt naar voren dat 97% van de afgebeelde klavierspelers in de 
Gouden Eeuw vrouwen waren.110Toen het klavecimbel plaats maakte voor de expressieve 
pianoforte waren het voornamelijk de vrouwen, met haar lange traditie van het spelen op het 
klavier, die het nieuwe klavierinstrument bespeelden. Niet alleen de schilderkunst is een indicatie 
voor het samengaan van de vrouw en het klavierinstrument, ook gegevens van de muziekscholen 
in de negentiende eeuw bevestigen dit. Zo telde de pianoklas van de muziekschool in Rotterdam 
1849 verreweg het meeste aantal leerlingen. Deze pianoklas bestond voor het overgrote deel uit 
vrouwen. Daarnaast  beperkte de vrouwelijke deelname aan de muziekschool zich uitsluitend tot 
de zang- en pianoklas, in vergelijking met de jongens die zich naast de piano ook toelegden op  
strijk- of blaasinstrumenten.111 

De voorkeur die voor de piano bestond boven andere muziekinstrumenten lag net zo min bij de 
gemakkelijke bespeelbaarheid ervan als in de mogelijkheid om achter het instrument een zedige 
houding te kunnen aannemen. De harmonieuze associatie die er bestond van de piano met het 
vrouwelijk deel van de burgerij was veeleer te wijten aan de inlijving van de piano in de huiselijke 
sfeer waarin de vrouw in de negentiende eeuw sterker opging dan de man.  
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De vrouw ‘comme il faut’ 

In de negentiende eeuw had de burgerlijke levensstijl zich ontplooid rond de gedachte van de 
complementariteit van de seksen.112 Mannelijkheid en vrouwelijkheid werden steeds meer als 
wezenlijk van elkaar verschillend geconstrueerd. De kracht van de vrouw lag op het gebied van 
de zorg en gevoelens, terwijl die van de man in het handelend optreden en het verstand lag. In 
deze geslachtskaraktertheorie voelde de vrouw zich meer aangetrokken tot de passieve en 
emotionele aspecten van het leven en was ze voorbestemd voor het huiselijke leven. De man was 
daarentegen met zijn wilskrachtige en rationele aspecten voorbestemd voor het openbare leven. 
Deze scheiding werd als natuurlijk ervaren. Het huisgezin werd de natuurlijk omgeving van de 
vrouw en de rol van moeder en echtgenote haar bestemming:  

 
De vrouw moest door hare zachtmoedigheid, vriendelijkheid, hulpvaardigheid voltooijen, 
wat aan den harderen man ontbreekt; en zoo vormen beide geslachten een geheel, zoo 
lang beide binnen derzelver grenzen bepaald blijven. Hoe schoon, hoe heerlijk is de 
bestemming der vrouw! welk een voortreffelijk wezen in Gods schepping is zij, wanneer 
zij is, wat zij wezen moet: geheel vrouw! Terwijl de man buiten zijn huis, groote werken tot 
stand brengt, blijft de vrouw in hare woning, in meer bepaalder, maar niet min nuttigen 
kring, werken. Zij houdt alles in de behoorlijke orde; verligt daardoor den arbeid des 
mans, en bevordert zoo zijn genoegen; strooit liefde en vreugde op zijn levenspad en 
strijkt de rimpels van het bezorgde voorhoofd. Ziet, meisjes! dit is uwe edele bestemming, 
deze moet gij u steeds voor oogen stellen en pogen te bereiken.113 

 
Deze filosofie der seksen, waar de ‘edele bestemming’ van de vrouw lag in het huiselijk leven, was 
niet alleen gegrondvest in de geslachtskaraktertheorie maar er was tevens sprake van een 
ideologische conceptualisering. De gevoelsmatige en verheffende eigenschappen van de vrouw 
werden in de burgerlijke ideologie verheerlijkt. Een goede vrouw leidde een teruggetrokken leven, 
in het huis van haar ouders of dat van haar man. Ze was zwak en gevoelig, afhankelijk van en 
ondergeschikt aan de man. Haar verzorgende eigenschappen, haar vermogen anderen te behagen, 
haar zachte en gevoelige aard, haar natuurlijke kuisheid en deugdzaamheid werden in de 
burgerlijke ideologie verheerlijkt. Als moeder en echtgenote werd zij op een voetstuk geplaatst. 
De ongetrouwde vrouw werd gezien als een meelijwekkend schepsel dat haar bestemming was 
misgelopen en een vrouw die een zelfstandig leven leidde was onvrouwelijk en bedreigend voor 
de maatschappij.  

Het burgerlijk vrouwbeeld werd een model voor het voorbeeldige vrouwenleven. Van de 
vrouw werd verwacht in alle omstandigheden zo te verschijnen ‘als waren zij het ideaal van eene 
vrouw, eene vrouw comme il faut’.114 Dit uitgedragen vrouwbeeld werd zo overheersend dat de 
persoonlijke identiteit van een vrouw uit de gecultiveerde burgerij en haar sociale positie in elkaar 
op leken te gaan. De vrouw ontleende haar identiteit aan haar sociale positie en die ging gepaard 
met het handhaven en in acht nemen van de gedragscodes, fatsoensnormen en burgerplichten die 
haar in de burgerlijke cultuur werden voorgeschreven. Het huiselijk leven was voor de vrouw 
‘comme il faut’ het vertrekpunt: ‘Veel van haar eigen geluk in haar leven, zoowel als in dat van 
hen met wie ze leven, hangt af van de inachtneming harer voorschriften in den huiselijken 
kring.’115 En het was dit huiselijk leven, waar de vrouw berusting moest vinden in haar 
bestemming als echtgenote en moeder, die de vrouw en de piano, die tevens was ingelijfd in de 
huiselijke sfeer, samenbracht.  

                                                 
112 T. Streng, Geschapen om te scheppen?: opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860 (Amsterdam 1997) 
10-14 

113 Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, Gids voor jonge lieden van beschaafden stand. (Amsterdam 1821) 27 
114 De vrouw ‘comme il faut’, 6 

115 C.M.A. Simon van der Aa, Lessen over de wellevendheid (2e dr. Leeuwarden 1855), 6 
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Een gouden kooi 

In het verlengde van de burgerlijke kijk op de vrouw, was het van absoluut belang dat de vrouw 
was uitgesloten van arbeid buitenshuis. Het begrip ‘natuurlijke bestemming’ van de vrouw werd 
in de burgerlijke ideologie namelijk geïnterpreteerd op een wijze dat de bijdrage van vrouwen tot 
de kostwinning van een gezin, en zelfs de toegang van vrouwen tot betaalde arbeid in het 
algemeen, als onverenigbaar werd beschouwd.116 Strikte fatsoensnormen legden een verbod op 
het verrichten van betaalde arbeid omdat deze zou leiden tot verwaarlozing van de huiselijke 
plichten en het zou de deugdzaamheid van de vrouw in gevaar brengen.117  

Vrouwen hoorden binnenshuis waar ze een verzorgende en emotionele taak hadden, 
terwijl de mannen buitenshuis de kost moesten verdienen. Loonarbeid hing samen met uiterste 
noodzaak en kon derhalve vooral in de lagere standen gevonden worden. De seksespecifieke 
rolverdeling van man als de kostwinnaar en de vrouw als echtgenote en moeder thuis, was 
graadmeter van maatschappelijke welstand en orde, waarmee de burgerij zich deed onderscheiden 
van de lagere klasse.118 De gedachte dat het vrouwzijn per definitie elke arbeid voor inkomen zou 
uitsluiten was niet het enige dat de vrouw binnenshuis hield. Uithuizigheid werd in de burgerlijke 
ideologie eveneens veroordeeld: 

 
Het jonge meisje is aan de gevaren, welke het leven buitenshuis den goeden toon 
berokkent, niet blootgesteld. Zij treedt, wanneer zij de school verlaten heeft en nog niet 
in de wereld voorgesteld wordt, weder geheel en al in de ouderlijke woning terug terwijl 
zij dan alleen omgang heeft met bloedverwanten en met hen die aan dezen een bezoek 
brengen. 119 

 
Het gevolg van deze fatsoensnormen was dat de bewegingsvrijheid van de vrouw sterk werd 
ingeperkt. Ze verkeerde weinig in openbare gelegenheden en bracht het grootste gedeelte van 
haar tijd door binnen de muren van haar huis. In huis was de vrouw toegewezen op haar 
huiselijke bezigheden. Op een kinderprent uit 1810 (Afb. VII) is goed te zien welk onderscheid er 
werd gemaakt tussen de vrouw ‘der voornamen stand’ en ‘der minder stand’ als het ging om hun 
bezigheden. Bij de bezigheden van de mindere stand zien we hoe de vrouw buitenshuis een 
beroep uitoefent terwijl de vrouw uit de voorname stand zich richt op activiteiten binnenshuis. 
Bij deze activiteiten wordt er geen beroep uitgeoefend maar zien we hoe de vrouw zich in huis 
letterlijk ‘aan het bezighouden is’. Zoals we ook uit de prent kunnen opmaken, was het 
pianospelen een typische vrouwelijke huiselijke bezigheid voor de vrouw uit de gegoede burgerij. 
Het huiselijke en teruggetrokken leven van vrouwen komt goed naar voren in het schilderij 
Romance (Afb. VIII) van Alexander Hugo Bakker Korff uit 1869, een schildering van een 
huiselijke tafereel waar vrouwen in een rococo interieur aandachtig luisteren naar het pianospel 
van de jongere vrouw. Het huis was voor welgestelde burgerlijke vrouwen een gouden kooi waar 
ze in afzondering en weelderigheid leefden en waar ze waren aangewezen op elkaar en op hun 
liefhebberijen. 

                                                 
116 Josine Blok, ‘Hemelse rozen door ‘t wereldse leven’, 133 
117 A.B. van Meerten-Schilperoort, In haar Tafereelen uit den bruidsstaat en huwelijksleven voor jonge bruiden, vrouwen en moeders 
(Amsterdam, 1834), 87 
118 Josine Blok, ‘Hemelse rozen door ‘t wereldse leven, 134 
119 Derck Herman Engelberts, De goede toon: een wegwijzer om zich in alle omstandigheden van het leven en den gezelligen omgang 
door bescheiden en wellevende manieren, aangenaam en bemind te maken. (Amsterdam, 1881), 12 
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Toonbeeld van deugdzaamheid 

In termen van de huiselijke bezigheden voor de vrouw was de dimensie tijd van groot belang. In 
de negentiende eeuw was de controle over tijd ideologisch gedefinieerd langs de lijn van de 
verschillende standen en ook volgens de sekseonderscheid. Beide seksen leefden in hetzelfde 
tijdsruim maar ieder ervoer deze op eigen wijze. Eén sekse controleerde het en de ander werd er 
door gecontroleerd. De man leefde en werkte bij de klok in tegenstelling tot de vrouw, die zelf de 
tijd moest zien te verdelen. 

 
Het is waar, dat deze kunst [tijdsverdeeling] voor een jong meisje veel zwaarder te leeren 
is dan voor hare broeders. Dezen worden door het slaan der klok tot de vervulling 
hunner plichten geroepen.120 

 
Het probleem van tijdsverdeling en tijdsinvulling speelde bij uitstek een rol bij de gegoede 
burgerij waar de ongetrouwde jonge vrouwen en vaak ook de echtgenotes weinig om handen 
hadden. Al werd de huishoudelijke arbeid in de loop van de eeuw steeds intensiever en al wist de 
welgestelde vrouw des huizes precies hoe die verricht moest worden, zij deed dat doorgaans niet 
zelf. Het was voor de vrouw een uitdaging om de tijd te verdelen en haar dagen te vullen: 

 
De jonge dame zal al haar vrijen tijd zoo goed mogelijk moeten verdeelen en een program 
maken voor iederen dag, niet om klaar te komen, maar om iets goed te doen.121 

 
Niet alleen lijkt in bovenstaand voorschrift de aanduiding van ‘vrijen tijd’, met het ontbreken van 
een duidelijke en tijdeisende taak, niet op de burgerlijke vrouw van toepassing, maar het is met 
name de zinloosheid van de vrouw haar tijdsbesteding die in dit voorschrift naar voren komt. De 
vrouwelijke bezigheden moesten niet een duidelijk doel dienen en om die reden werden 
activiteiten die als stationair werden gezien, geschikt geacht voor de vrouw. Muziekbeoefening 
was zo een activiteit: ‘Music parasitically clings to time and ornaments it.’ 122  

Muziek werd niet alleen hierom gezien als een geschikt tijdverdrijf, muziekbeoefening zou 
tevens behoeden voor de ‘gevaarlijke verveling’. De vrouw die tot de ledigheid was veroordeeld 
was weliswaar een teken van stand en welvaart maar deze omstandigheid mocht niet tot 
verveeldheid en of lusteloosheid bij de vrouw leiden. Zo wees de schrijfster Van Meerten-
Schilperoort meerdere malen op de gevaren van een bestaan in ledigheid. Als heilzame remedie 
daartegen raadde zij de ontplooiing van kunstzinnige talenten zoals muziek en tekenen en ook de 
beoefening van handwerken aan: ‘Ze was een uitkomst voor de ‘jonge gade’ die heimelijk den last 
van ledige uur aanvullen’.123  

Dat het pianospelen, net zoals andere kunstzinnige ontplooiingen, werd gezien als een 
typische vrouwelijke activiteit kwam eveneens voort uit de geslachtskaraktertheorie waarin 
vrouwen werden gekarakteriseerd als gevoelswezens. De gevoelsmatigheid en de levendige 
verbeeldingskracht van de vrouw zou de vrouw gevoelig maken voor zinnelijke indrukken. Deze 
zinnelijkheid moest echter niet de overhand krijgen en om dit te verkomen moest er aan de 
sensitieve en impressiegevoelige aard van de vrouw vorm worden gegeven. Men was van oordeel 
dat deze gevoelsmatigheid van de vrouw het beste tot ontwikkeling kon worden gebracht in de 
vorm van een artistieke beschaafdheid. De kunsten zouden de smaak van de vrouw verfijnen en 
de geest stemmen. Deze gunstige beschavende werking maakte van muziek een geschikt 

                                                 
120 Ibidem, 12-13 

121 De vrouw “comme il faut”, 55 

122 Theodor W. Adorno (trans. E.B. Ashton), Introduction to the sociology of music,(, (New York, 1976), 49 
123 Geciteerd in: Lotte Jensen, ‘Bij uitsluiting van de vrouwelijke sekse geschikt’: vrouwentijdschriften en journalisres in Nederland in 
de achttiende en negentiende eeuw (Hilversum: Verloren, 2001) 104 
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watermerk voor de deugdzame vrouw. Muziek bood de mogelijkheid om de deugdzaamheid van 
de vrouw te tonen: 
 

Als de toonkunst snaaren spant, 
Dartelt uwe vlugge hand 
Op de dansende klavieren: 
Schilderkonst en Toonkunst sieren 
Uwe deugd en uw verstand. 
Groot door eedle harmonijë, 
Teder in uw melodijë.124 

 
Als muziek het toonbeeld was van de vrouwelijke deugdzaamheid dan was de piano het 
instrument dat zich hier het best voor leende. Zoals we aan het begin van het hoofdstuk hebben 
kunnen lezen was de piano een instrument waarachter een zedige en sierlijke houding kon 
worden aangenomen waarmee de vrouw haar bevalligheid en elegantie kon behouden.  

Het belang van de ornamentele functie van het pianospelen kwam voort uit de opvatting 
dat de gegoede vrouw haar handen niet vuil behoorde te maken aan fysieke arbeid. Deze 
opvatting kwam tot uiting in het gewenste gedrag en voorkomen van de vrouw, delicaat, hun 
handeling met de minste kracht en beweging. Naar lichaam en geest was zij even fraai en 
kwetsbaar als het porselein en het fatsoen.125  In Gracieuse, het negentiende-eeuwse tijdschrift voor 
jonge ongehuwde dames, werd het belang benadrukt dat in een beschaafde vrouwenwereld de 
vrouw gracieus diende te zijn, ofwel sierlijk, innemend en bekoorlijk. De modeplaten van dit 
tijdschrift lieten de lezeressen zien hoe deze eigenschap in hun uiterlijk en voorkomen tot 
uitdrukking kon worden gebracht. Zoals op de modeplaat uit 1862 (Afb. IX) valt te zien, hoorde 
een piano net zoals de luxe-uitgevoerde en elegante jurken bij een gracieuze levensstijl.126  

De aanbevelingsbrief voor de vrouw bestond niet alleen uit een gracieus voorkomen, de 
vrouw diende bovenal beschaafd te zijn, ‘want is een ruwe man eene hoogst onaangenaam wezen, 
eene onbeschaafde vrouw is eenvoudig een onmogelijke persoon, die men mijlen ver zou 
ontvluchten’.127 Het belangrijkste oogmerk van de vrouwelijke beschaving, die uit een geheel van 
fatsoens- en gedragsnormen, en conventionele omgangsvormen bestond, was de deugdzaamheid. 
Deugdzaamheid was voor de vrouw een universele deugd en het was in de burgerlijke 
negentiende eeuw dat het belang hiervan bij de burgerij werd onderstreept en waarmee zij zich 
deed onderscheiden van de lagere klassen. De bevorderlijkheid van muziek voor de 
deugdzaamheid van de vrouw, maakte van muziek en in het bijzonder van de piano, een 
onmisbaar onderdeel van de opvoeding van burgermeisjes. 

                                                 
124 Gedicht van Pieter Pijpers uit 1803, geciteerd in: Helen H. Metzelaar, From private to pulbic spheres: exploring women’s 
role in Dutch musical life from c. 1700 tot c. 1880 and three case studies (Utrecht 1999), 48  

125 Lichaamsbeweging werd voor dames taboe; hierover beknopt N. van Schuppen, ‘Van vrouwvermaak tot 
damesrecreatie. Een overzicht van de Nederlandse ontwikkeling van sportbeoefening door vrouwen in de 
negentiende eeuw’ in:J. Blok e.a., Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 1980 (Nijmegen 1980) 12-45.  
126 Gracieuse, tijdschrift voor jonge dames I (1862), titelpagina 
127 C.M.A. Simon van der Aa, Lessen over de wellevendheid (2e dr. Leeuwarden 1855), 3 
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Afb.VII Kinderprent,  
1800- 1849, Atlas van 
Stolk 

Afb.VIII Alexander Hugo Bakker Korff La romance 1869 
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Afb.IX Gracieuse tijdschrift voor jonge dames,1862 

Afb.X David Bles,Vrouw die een boek uit een geheime la van de piano haalt, 1884 (RKD) 
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Pianospel als bruidsschat 
Naast de ornamentele functie en de beschavende werking was het bovenal de welvoeglijkheid die 
de burgermeisjes aan het pianospelen kreeg. Het leren pianospelen kwam niet zozeer voort uit 
een onweerstaanbare drang van de kinderen om zich toe te leggen op het pianospel maar 
kinderen werden vaak door hun ouders op muziekles gezet. Het pianospelen in de negentiende 
eeuw kan daarom ook niet worden opgevat als een hobby maar eerder als een sociaal gebruik 
geïntegreerd in hun opvoeding. Zoals Johan Gram ons doet voorkomen in zijn ’s-Gravenhage in 
onzen tijd uit 1893 beoefende de dochter ‘in zekere Haagsche familie’ dit onmisbare talent 
d’agrément.128 In de negentiende-eeuwse literatuur komt het belang van dit ‘onmisbare talent’ voor 
meisjes duidelijk naar voren. Legio zijn de voorbeelden van meisjes die verplicht door hun ouders 
op pianoles werden gezet zonder dat het kind er aanleg voor of lust in leek te hebben. Zoals Top 
Naeffs Letje die als ze negen jaar wordt, ‘net als de andere kinderen van de vrienden van papa en 
mama’, piano moest leren spelen.129  

De hoge kosten die met het muziekonderwijs werden gemaakt, werden door de familie 
gezien als een investering. Het was niet alleen een investering voor de socialisering van de 
kinderen die ervoor zorgde dat een kind deelnam aan de burgerlijke cultuur. Het was in het geval 
van de meisjes vaak ook bedoeld als een investering om hun dochter met een goede 
huwelijkspartij in te laten. De status van een meisje kon niet alleen worden opgeschroefd wanneer 
ze in een goede familie trouwde maar de bestemming van de vrouw lag in haar huwelijk en een 
goede huwelijkskeuze was daarmee voor de vrouw van levensbelang, vooral gezien het aantal 
rechten dat zij bij het huwelijk moest inleveren en het aantal plichten dat vrouwen als echtgenotes 
en moeders behoorden te vervullen. 

Het sociale leven van de burgerij speelde zich voor een groot deel af in de salon, en dit 
werd dan ook als de plek beschouwd waar de man en de vrouw elkaar konden ontmoeten. In de 
salon ging het pianospel een rol spelen in de huwelijksstrategie van moeders en hun dochters: 

 
Hebben [de kinderen] het zoover gebracht dat zij toehoorders om zich heen kunnen 
verzamelen, dan kan de vrouw des huizes met meer gerustheid de toekomst inzien; want 
[…] bezoekers zullen gaarne komen en den dochters het nooit zal ontbreken aan 
beminnenswaardige vereerders.130 

 
Pianospel en zang groeiden voor meisjes uit tot een regelrechte investering voor een goede partij 
en hadden op deze manier de werking van een ideële en renderende bruidsschat. 
Huwelijkspartners zocht men, zeker in de gegoede burgerij, bij uitstek in de eigen stand en na een 
zorgvuldige afweging van gedrag, moraal en inkomen.131 Een meisje dat zich gedroeg met een 
respectieve zedigheid en fatsoen stond voor een verfijnde familie, en was dus een goede partij 
voor een man op zoek naar een bruid. Muzikale vaardigheden waren het openbare bewijs van een 
goede opvoeding en boden een meisje de gelegenheid om zich in de salon op een bevallige en 
deugdzame manier te presenteren: 

 
There she could sit, gentle and genteel, and be an outward symbol of her family’s ability 
to pay for education and her decorativeness, of its striving for culture and the graces of 
life, of its pride in the fact that she did not have to work and that she did not ‘run after’ 
men.132 

 

                                                 
128 Johan Gram, ’s-Gravenhage in onzen tijd (Amsterdam, 1893), 142 
129 Top Naeff, Letje of de weg naar het geluk (Amsterdam, 1926 1e druk 1908), 25 
130 De vrouw ‘Comme il faut’, 251 
131 Boudien de Vries, Electoraat en elite: sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1850-1895(Amsterdam 1986), 
bijlage 9 

132 Loesser, 65 
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De manier waarop de muziekavondjes bij de burgerij als een soort huwelijksmarkt 
fungeerde, maakt duidelijk dat het voor een vrouw van groot belang was om muzikaal onderlegd 
te zijn. Wie als klein meisje braaf had gestudeerd, had als jonge vrouw die verdienstelijk piano 
kon spelen, een streepje vóór in de salon. Johanne Kinkel, een correspondentievriendin van 
Jacob Burckhardt en zelf muziekpedagoge, beschreef in een briefessay het speciale voorrecht dat 
deze meisjes toeviel. Ze was van mening dat het tijdperk van de muziek waarin ze leefden zo 
overheersend was dat zingende en pianospelende meisjes op een onredelijke manier bevoordeeld 
waren boven niet musicerende meisjes. Zij werden al in hun prille jeugd in betere kringen 
geïntroduceerd, kregen meer aandacht en trouwden vroeger dan anderen die onopgemerkt 
bleven.133 

De piano als verleidingsplek  

De piano faciliteerde niet alleen de sociale mobiliteit maar ook de romantiek. Zo liet de 
combinatie van zang en pianospel en het quatre-mains een speciaal contact toe tussen jonge 
mannen en vrouwen: 

 
En toch is en blijft de muziek zulk een onmisbare factor, om de jongelui van beiderlei 
kunne te samen brengen. Wat zoude menige moeder zonder de muzikale avondjes 
beginnen? Is niet het zingen eener romance, het spelen van quatre-mains de ongezochtste 
en heerlijkste gelegenheid om juffrouw van Zoo in aanraking te brengen met mijnheer 
van Zus. Hij zingt de romance, zij begeleidt hem, en terwijl hij even over haar schouder 
buigt om een of ander op ’t muziekblad beter te kunnen zien, wendt zij juist even het 
aanvallig kopje om, en raakt haar fluweelig wangetje bijna zijn knevel. Terwijl zij samen 
quatre-mains spelen, komen de handen zoo menigmaal door en over elkaar, dat zij dikwerf 
ten slotte in elkaar blijven. Voor de huwelijksmarkt zijn en blijven muziekavondjes 
onmisbaar.134 

 
In de romanliteratuur zijn er veel voorbeelden terug te vinden waar de piano als een romantische 
bemiddelaar optreedt, zoals in Barthold Meryan uit 1897 van Cornélie Huygens. De heftige flirtation 
van de elegante Carla met de zoon van haar werkgever speelt zich geheel rond de piano af. Dat 
de piano een verleidingsplek was die gelegenheid bood voor het maken van avances, blijkt ook uit 
Potgieter’s werkje uit 1842, ’t is maar een pennelikker. Betsy en Vreese zitten samen aan de piano: 

Onwillekeurig hief zijne hand zich van de toetsen op, de verzoeking was hem te sterk, - 
hij wilde zijnen arm om haar midden slaan. Helaas! Betsy begreep en verijdelde het 
gevaar, waarin zij verkeerde; ze zong den tekst, smeltend als hij was. ‘Maar een 
kantoorbediende!’ zuchtte Vreese op wien hare zelfoverwinning den invloed uitoefende 
van een koud bad. En een derde kwam binnen en de piano ging digt, - Betsy ontving hem 
sedert niet weêr alleen.135 

In deze scène deed Betsy de klep van de piano dicht alsof ze daarmee de mogelijkheid voor 
zichzelf uitsloot om weer in die ongemakkelijke situatie terecht te komen. De spanning die de 
piano leek op te roepen, kwam niet alleen in de literatuur naar voren maar bleek ook uit de 
gedragslijnen die jongens kregen voorgeschreven:  

 

                                                 

133 Johanna Kinkel, ‘Musik als Mode’ in: Frau und Musik, Die Frau in der Gesellschaft, Frühe Texte, Eva Rieger (red.) 
(Frankfurt 1980), 50 

134 Johan Gram, ’s-Gravenhage in onzen tijd (Amsterdam, 1893), 143 
135 E.J. Potgieter, ‘Proza 1835-1847. Tweede deel’ in: E.J. Potgieter, De werken. Deel II (Haarlem 1903), 24 
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Wanneer er muziek gemaakt wordt, is het niet voegzaam (omdat het te vertrouwelijk zou 
schijnen), voor een pianospelende dame, tenzij men haar muziekonderwijzer is, zonder 
hare bepaalde uitnoodiging de bladen om te slaan.136 

 
De piano kon niet alleen de hartstocht op laten bloeien maar de piano kon deze, met haar 
mogelijkheid tot expressie, eveneens uiten. In de literatuur wordt de piano vaak gebruikt om 
aandriften te verklanken die in de taal niet konden worden geformuleerd. Zoals in Een liefde van 
Van Deyssel uit 1887 waarin de gefrustreerde passie van de romantische Mathilde centraal staat. 
Meer nog dan in een enkele seksuele ervaring kon zij haar hartstocht en vervoering uiten in haar 
pianospel. Een liefdesverklaring in muziek,  zo wordt een optreden van haar beschreven. ‘Haar 
spel werd sneller, luider woester … Het was haar als gaf haar geest hem schroeyende kussen van 
verre.’137Ook in Majoor Frans uit 1875 van Bosboom-Touissaint, een roman die gezien wordt als 
een van de beste uitdrukkingen van de Nederlandse burgerlijke cultuur, is het pianospel de 
uitdrukking van de hartstocht van de hoofdpersoon Francis.138  

De pianolerares  

Dat het burgerlijke huwelijks- en gezinsideaal niet voor iedereen bereikbaar was, bleek toen in de 
jaren 1860 de klacht rees over het groot aantal burgervrouwen dat ongehuwd bleef, haar 
bestemming miste en ten laste bleef van de eigen familie.139 Onder het mandaat van de 
seksescheiding bracht de vrouw die haar huiselijke taak en domein verliet om te gaan werken, 
haar reputatie in gevaar. Er lag echter weinig gevaar in het aannemen van enkele pianoleerlingen. 
Dit werd gezien als een kleine wijziging van in de voorgeschreven vrouwelijke levensstijl. 
Wanneer vrouwen het heft in eigen handen namen om in hun eigen onderhoud te voorzien 
kozen veel ongehuwde pianospelende vrouwen voor het beroep van pianolerares. 

Met de piano als het symbool van de burgerlijke huiselijkheid en vrouwelijkheid, was het 
beroep van pianolerares voor een vrouw een ideale bron van inkomstenverwerving zonder dat 
daarbij direct de sociale status diende op te worden gegeven. Het pianospel werd daardoor een 
investering in het veilig stellen van de toekomst, niet alleen als investering in een huwelijkspartner 
maar ook in het geval als deze huwelijkspartner zich niet aandiende: 

 
Het is in de beste familien gebruik, ja bijna mode geworden de dochters in een vak zoo 
ver te brengen, dat zij desnoods haar brood zouden kunnen verdienen. Dit geschiedt niet 
alleen om de ouders het kalme bewustzijn te verschaffen, hun kind in geval van een bijna 
niet te denken ongeluk, voor honger bewaard te hebben, het geeft aan het meisje zelf een 
krachtigen steun en een kostelijk gevoel, bevrijd te zijn van de vernederende gedachte te 
zitten wachten op een minnaar.140 

 
Dat het beroep van pianolerares niet geheel onomstreden was komen we terug in de negentiende-
eeuwse literatuur. In het kinderwerkje Cora’s pianoles staat het vooroordeel van de pianolerares als 
de ‘mindere vrouw’ centraal. Cora, die als elk ander meisje van haar leeftijd op pianoles moet, 
kijkt met een zekere minachting neer op haar pianolerares, ‘die was maar een muziekjuffrouw’. 
Als Cora in haar latere leven zelf door het bankroet van haar vader de beproeving moet 
doorstaan om als pianolerares aan het werk te moeten, betuigt ze spijt voor haar houding die ze 
als meisje had ingenomen tegenover haar eigen muziekjuffrouw, die hetzelfde lot was vergaan.141 
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Pianospel als vervulling 

In het huiselijke leven waar de vrouw was aangewezen op haar huiselijke bezigheden en 
liefhebberijen, moest de vrouw vervulling zien te vinden. Het pianospelen ging hierin een rol 
spelen. Pianospelen was niet alleen als aangenaam tijdverdrijf een manier voor de vrouw om de 
ledige uren te vullen maar het werd daarnaast gezien als een bezigheid die aan het bestaan van 
vrouwen een vervullende betekenis kon geven. Het zou aan ‘het stille vrouwenleven een kostelijk 
doel geven, dat ons zelf en anderen genot verschaft en niemand kwaad doet’.142 

De piano was voor de vrouw een emotionele uitlaatklep, vriend, gemoedsbewerker en 
toeverlaat en komt in de negentiende-eeuwse voorstellingswereld als zodanig naar voren. Zoals in 
De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart :  

 
Ik ging zitten, en wilde mijn verdriet wegspelen:  
’t was of mijn vingers de kramp hadden; evenwel, ik dreunde lustig door.143 

 
De vertrouwensband die de vrouw scheen te koesteren voor de piano aan wie ze haar heimelijke 
gevoelens toevertrouwde, zien we verbeeldt bij het intieme schilderijtje van de Haagse schilder 
David Bles. Dit schilderijtje maakte onderdeel uit van een serie van soortgelijke tafereeltjes waar 
een meisje als het ware ‘betrapt’ wordt bij het wegleggen van een boek in een geheime lade van de 
piano. De piano was niet alleen een toeverlaat maar het was alsof de piano de vrouw ook genot 
en balsem kon geven voor de teruggetrokkenheid en de isolering van de vrouw. Door de vrouw 
te laten toeleggen op haar pianospel kon ze berusting vinden in haar huiselijke bestemming:  

 
Kweekt dit heerlijk talent, met al uw vermogen aan, en dat het u worde, wat het voor u 
worden kan: opwekking van uw gevoel, uitstorting van uwe vreugde, leniging van uwe 
smart, opleiding tot vertrouwen en berusting in Gods wil.144 

 
Volgens Hippolyte Taine kon het zelfs zo gesteld worden dat de vrouw die piano speelde, zich 
mede daardoor neer kon leggen bij ‘de nietswaardigheid van het vrouwzijn’.145Deze gezochte 
vervulling in het pianospel was tegelijkertijd ook een soort dekmantel die de vrouw afleidde van 
de zinloosheid van haar tijdsbesteding.  

Vrouwen die in de gepropageerde levensstijl en tijdsbesteding geen vervulling konden 
vinden, kampten in meer of mindere mate met een gevoel van leegte. In een dagboekfragment 
van Mina Kruseman kunnen we lezen op welke wijze de sleur en de doelloosheid het leven van 
een jong burgermeisje bepaalden. De dagen leken in elkaar op te gaan alsof het besef van tijd was 
vervaagd:  

 
Wij hebben het hier zoo stil en zoo eentoonig dat ik tusschenbeide niet alleen den dag en 
den datum, maar zelfs de maand en het jaar vergeet. Wat wij gisteren gedaan hebben, 
doen wij van daag nog eens, en zullen wij morgen weder doen. Van 's morgens negen uur 
tot elf zitten wij te leeren, dan kleeden wij ons aan, gaan koffij drinken, spelen vervolgens 
wat piano, of zitten het een of ander te borduren of te schrijven en maken na het eten 
eene wandeling door het bosch, of liever, door het stof.146 
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De vraag naar de ‘bezigheid’ van de burgerlijke vrouw zien we terug in de negentiende-eeuwse 
prozageschiedenis waar deze bij de hoofdfiguren regelmatig een kwestie van belang is. Hieronder 
vielen zowel de vraag waar hoofdfiguren zich dagelijks zoal mee onledig houden, als de meer 
fundamentele kwestie van de levensbestemming. Dit probleem van leegte wordt op een wat 
sceptische wijze aan de orde gesteld in een korte roman van Frans Coenen uit 1892 met de 
sprekende titel Verveling. De hoofdfiguur Henriëtte is een bemiddelde wees die op zichzelf woont 
in een Amsterdams pension. Ze heeft familiegeld en hoeft haar toevlucht niet tot loonarbeid te 
nemen om in haar bestaansonderhoud te voorzien. Toch heeft ze een allerminst gelukkig leven. 
Van de drie dagen brengt ze er ‘één in diepe neerslachtigheid’ door. Volgens de verteller gaat het 
daarbij om een ‘depressie zonder wezenlijke grond’. 147 Niettemin onderneemt Henriëtte, mede 
door anderen daartoe aangezet, soms pogingen een mogelijke oorzaak weg te nemen. Een 
remedie zou een zinvolle tijdsbesteding kunnen zijn, zo meent ze. Helaas blijken de pianolessen 
niet meer dan een bevlieging te zijn. Ook de pianoleraar, bij wie Henriëtte eenmaal haar hart 
uitstort, heeft een verklaring voor haar ongelukkige toestand. Volgens hem lijdt Henriëtte niet 
aan iets uitzonderlijks, maar aan een typische kwaal van ‘jonge dames’. De aanbevelenswaardige 
remedie is in deze gevallen een ‘man en lieve kinderen’. Hiermee vormt dit boek een loepzuivere 
illustratie van de heersende en dominerende denkwijze. Namelijk: dat het huwelijk en een gezin 
voor een vrouw gezien werd als de hoogste vervulling van het leven. 

De trivialisering van het pianospel 

In de burgerlijke ideologie was er voor de vrouw in alle maatschappelijke rangen niet meer dan 
‘ééne loopbaan’. Vrouwen hadden slechts ‘ééne bestemming’: namelijk echtgenooten, moeders en 
opvoedsters te worden.148 Deze ideeën omtrent vrouwen en gezin werkten door in de opvattingen 
over het onderwijs en opvoeding die meisjes dienden te ontvangen. In het burgerlijk vertoog 
werd er namelijk van uitgegaan dat de zorg voor het gezin het kader was waarbinnen de 
ontplooiing van vrouwen diende te functioneren. Vrouwen moesten worden voorbereid op de 
verantwoordelijkheden van haar aanstaande levensbetrekking:  

De opvoeding der vrouw moet haar voorbereiden tot het helpen van den man in zijn 
verstandelijk streven, tot het besturen van alles wat zijn levensgenot kan bevorderen, en 
te zijn de onderwijzeres en voedster tevens zijner kinderen; dan, en dan alleen kan de 
bron van het huiselijk genoegen vol en rein vloeijen.149 

 
Niet alleen de opvoeding maar ook het onderwijs sloot bij deze opvattingen over de geestelijke 
ontplooiing van de vrouw aan. Zo waren de basisopleidingen voor meisjes doorgaans van een 
mindere kwaliteit dan die voor jongens en de vervolgopleidingen waren meestal niet toegankelijk 
voor vrouwen en alleen opengesteld voor jongens. Onderwijs aan meisjes behoorde uitsluitend in 
het teken van haar bestemming te staan, er lagen geen emancipatorische doelstellingen aan ten 
grondslag. Niet alleen aan de hand van de geslachtskenmerken maar ook in de burgerlijke 
ideologie werden geleerde vrouwen verworpen: niets was hatelijker dan ‘een pedante vrouw’.150 Een 
goede vrouw leidde een teruggetrokken leven thuis waar ze zich stortte in haar huiselijke plichten.  

De aandacht die behoorde uit te gaan naar de geestelijke ontplooiing van de vrouw, lag bij 
de versterking van haar deugd en de vervolmaking van haar innerlijk gemoed.151 De beuzelachtige 
opvoeding van meisjes werd door een tijdgenoot gehekeld wijl deze er enkel naar zou streven van 
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de jonge meisjes malle en ziekelijke wezentjes te maken. Het (gebruikelijke) pianospel in de 
opvoeding en het bestaan van meisjes was voor hem hier indicatief voor: 

 
De opvoeding, die het jonge meisje gegeven wordt, heeft in haar geheel geen ander doel 
dan haar de middelen te verstrekken om de mannen aan te lokken. […] Wat hare 
kunstopvoeding betreft, die bestaat uit dans, muziek, en porselein-schilderen; het schijnt 
namelijk onmisbaar, dat een wel opgebracht burgermeisje klavier spele, welke ook haar 
aanleg weze; de bepalende redenen van zulk een vreemd gebruik zijn natuurlijk lastig te 
ontraadselen, en men zal ze wel vooral moeten zoeken in domheid der massa en haar 
gebrek aan kunstsmaak.152 

 
Hoewel de muzikale ontwikkeling en in het bijzonder het pianospel, onderdeel uitmaakte van de 
opvoeding en geestelijke ontplooiing van de vrouw, werden ook hieraan duidelijke grenzen 
gesteld. De voorschriften voor meisjes in etiquetteboekjes onderstreepten dat de muzikale of een 
andere artistieke ontwikkeling van de vrouw niet in de weg moest komen te staan met haar 
plichten van echtgenote en moeder:  

 
Hare hand moge afgericht worden op de uitoefening der schoonste en meest smaakvolle 
kunsten; nogtans indien zij voorbeschikt is om hare plaats aan de zijde des mans te 
bekleeden, te midden der werkzaamheden en ontberingen van dit leven, is hare 
opvoeding niet zoo als die behoort te wezen. Alleenlijk in zoo verre als kennis of talenten 
dienstbaar worden gemaakt aan en meer geschikt tot hare roeping van liefde, in zoo verre 
alleen zijn zij van belang voor de vrouw.153 
 

Dat het huwelijkse leven de mogelijkheden beperkte van de vrouw en haar muzikale 
mogelijkheden, lezen we ook terug in een tijdschriftartikel waarin het als overbodig en nutteloos 
werd gezien om een meisje een instrument te leren spelen, aangezien ze daar in haar latere leven, 
wanneer deze te nadrukkelijke eisen ging stellen, toch geen tijd en gelegenheid voor had:  

 
Hoe veel tyd gaat ‘er verloren! De lieve kinderen worden zonder nut zo aangezet. Wat 
baat haar alle verkregen vaardigheden? Als zy eens een’ man krygen en in haar 
huishouden zyn, blyft immers toch het forte-piano gesloten, en naar de schoonste 
sonaten vraagt niemant.154   

De zegepraal van de waarachtige kunstliefde 

De zogenaamde natuurlijke bestemming van de vrouw die haar naar de huiselijke sfeer verbande,  
betekende eveneens dat de mogelijkheid voor de vrouw om in het openbaar op te treden of een 
carrière als musicus na te streven, vrijwel was uitgesloten. Hoewel de muzikale deelname van 
vrouwen in de burgerlijke huiselijke kring vanzelfsprekend was, lag dit anders bij het musiceren in 
meer openbare gelegenheden, zoals muziekcolleges en concertpodia.  

In 1788 werd de muziekzaal van de Maatschappij Felix Meritis in Amsterdam ingewijd. 
De natuurkundige Jan Hendrik van Swinden hield hiervoor een toespraak, waarin hij sprak over 
in hoeverre de ‘beöeffening van de schoone Kunsten’, niet alleen een sieraad, maar ook ‘een bron 
van huiselijk genoegen en waar geluk voor de vrouwen’  was.155 Ondanks die fraaie woorden was 
het voor vrouwen niet mogelijk lid te worden van Felix Meritis. De muziekcolleges, waar 
muziekliefhebbers of dilettanten voor eigen genoegen samen musiceerden, waren beperkt tot 
mannelijke deelname. De mogelijkheid tot een openbaar publiekelijk optreden werd de vrouw 
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ontzegd, vrouwen mochten alleen in eigen huis musiceren waar haar muzikale vaardigheden 
gewaardeerd konden worden. Argumenten die de vrouw weerde uit de publieke sfeer werden 
eveneens ontleend aan de geslachtskenmerken: 
 

De man is door de natuur bestemd zijne gaven den kring der openbaarheid, der 
onderscheiding ten toon te spreiden. De zucht naar roem, de begeerte naar magt 
beheerschen zijn gansch wezen. De vrouw dient instinktmatig voor den blik des 
opmerkers terug, en zoekt zich te verbergen binnen de grenzen des huiselijken levens. Zij 
acht zich gelukkig, ongezien met eene vriendin in een priëeltje te zitten, of der teederheid 
den stillen disch te spreiden.156 

 
Een vrouw die visueel prominent was, werd gezien als een loszinnige vrouw waarover de man 
controle had verloren. Een getalenteerde vrouw die in de openbaarheid trad, zette daarmee haar 
deugdzaamheid op het spel. Ze leidde een eigen leven buiten haar domein van de huiselijke sfeer 
om en begaf zich op het terrein van de mannen. Het werd als ongehoord ervaren wanneer een 
vrouw zich in een positie stelde waarin ze publiekelijk wedijverde met de man: 

 
Een vrouw moet zo bequaam als een man tragten te worden maar altoos zorgvuldig haare 
bequaamheid tragten te bedekken, want zo dra zy met hare mannelyke bequaamheden 
pronkt word zij zo wel van mannen als vrouwen bespot.157 

 
Bovenstaand citaat vertolkt de heersende achttiende en negentiende-eeuwse opinie over het talent 
van de vrouw: zij moest haar vaardigheden weliswaar ontwikkelen maar kon zich er vervolgens 
niet op laten voorstaan. De uitspraak is in algemene zin bedoeld maar lijkt zeker ook typerend 
voor de positie van vrouwen in de muziekwereld. De vrouw hoorde niet in het openbaar op te 
treden en de ontwikkeling van haar muzikale talenten moesten hierop worden ingesteld.  

Van de vrouw werd ook niet verwacht dat ze het pianospel als een intellectuele of 
artistieke uitdaging opvatte of hierin ambitieus was. In de etiquetteboekjes kreeg de vrouw 
voorgeschreven dat het genoeg was als ze enkele nummers, zoals walsjes, kon spelen: 

  
Zij zal bij zulk eene gelegenheid met gemakkelijke stukken: een potpourri uit eene 
geliefkoosde opera, een vrolijke Weenerwals en dergelijken meer bijval en grooteren roem 
inoogsten, dan met een nog zoo kunstig voorgedragene sonate van Beethoven.158 
 

De functie van het pianospel in de burgerlijke ideologie was om haar deugdzaamheid te 
ontwikkelen en om haar huiselijke leven te veraangenamen. Een vrouw die haar muziek al te 
serieus nam, werd gezien als een bedreiging voor de sociale verhoudingen. Vrouwen werden 
opgedragen om de muziek te zien als een triviale bezigheid net als wat ze verder deden naast hun 
twee voornaamste plichten, het baren en opvoeden van kinderen. De trivialisering van de 
muziekbeoefening van de vrouw werd daarmee een essentiële component in de beheersing van 
de vrouwelijke sekse en daarmee in het behouden van de status-quo. 

In de studie From private to public spheres heeft Heleen Metzelaar zich toegelegd op de 
positie van de vrouwelijke musicus. In deze studie neemt ze de muzikale carrière van zeer 
getalenteerde vrouwen uit de negentiende eeuw onder de loep. Zo was Hermine Amersfoort-Dijk 
een voorbeeld van een negentiende-eeuwse vrouw wier carrière volledig ondergeschikt werd 
gemaakt aan die van haar man. Haar eens zo veelbelovende pianocarrière moest plaatsmaken 
voor een carrière in het ontvangen van de gasten op de boerderij van haar man. De vrouw had de 
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tijd en ‘culturele permissie’ om zich op de muziek toe te leggen maar het resultaat kon niet verder 
worden gehoord dan haar eigen salon. De beperkingen van haar sociale vrijheid zorgden ervoor 
dat de muzikale vaardigheden van de vrouw, die het meest geoefend was in de muziek, zelden 
invloed hadden op de openbare muziekpraktijk. De algemeen verbreide opvatting dat meisjes van 
de gegoede stand niet in het openbaar behoorden op te treden, heeft er voor gezorgd dat voor 
een lange tijd meisjes uit de gegoede stand afzagen van een publiek optreden. In 1844 moedigde 
Jan Pieter Heije meer openbare deelname van dilettantes aan toen hij een muzikaal optreden van 
een groepje welgestelde vrouwen op een muziekfestival prees: 

 
Het was de zegepraal van waarachtige kunstliefde over het dwaze vooroordeel, hetwelk 
de bevallige talenten onzer beschaafde vrouwen en meisjes eeniglijk naar het 
binnenvertrek van de huiselijken kring wil verbannen hebben.159 

 
De vrouw aan de piano 
Het dominante vrouwbeeld van de ‘De vrouw aan de piano’ vond haar uitdrukking op geen 
enkele andere manier zo overtuigend als in de negentiende-eeuwse schilderkunst. De vele 
portretten van meisjes en vrouwen aan de piano laten niet alleen zien dat de piano in de 
negentiende een geliefd muziekinstrument was van de vrouw. De betekenis van de piano in het 
portret van de vrouw was van een geheel andere aard. De piano maakte onderdeel uit van het 
burgerlijke vrouwbeeld en het was dit vrouwbeeld dat in het vrouwportret werd uitgedragen.  

Zoals bij het meisjesportret (Afb. XI ) en bij het portret van de wat oudere vrouw (Afb. 
XII) droeg de piano bij aan de vormgeving van de identiteit van de vrouw en vormde het 
muziekinstrument de basis voor de karakterisering van de geportretteerde. In een huiselijke 
setting zitten de vrouwen aan de piano maar ze spelen niet, ze poseren, er is geen muziek, slechts 
de belofte eraan. Muziek en de piano zijn hier niet aan de orde maar hetgeen waar muziek en de 
piano voor staan. Wat gepresenteerd wordt is ideologie, namelijk het vrouwideaal. Zoals al eerder 
in dit hoofdstuk is aangehaald ging de persoonlijke identiteit van de vrouw op in haar sociale 
positie. Ze ontleende haar identiteit aan het vrouwbeeld dat haar werd opgedragen. De twee 
pijlers daarvan, de deugdzaamheid en de huiselijkheid, werden gerepresenteerd in de piano. De 
portretten moesten de sociale positie van de vrouw onderstrepen en deze aan de buitenwereld 
tonen en dit maakte het van groot belang dat de vrouw in haar portret zo voorbeeldig mogelijk 
voor de dag kwam. De piano in de schilderkunst had als icoon van de huiselijke en deugdzame 
vrouw een representatieve functie. 

In het portret van het echtpaar (Afb XIII), worden de verhoudingen tussen de man en 
vrouw aan de hand van de piano zichtbaar gemaakt. Terwijl de man zijn verantwoordelijkheid 
voor de betrekkingen van het gezin naar buiten toe toont,  krijgt de vrouw met het eervolle 
motief van het zitten, de rol van rustpunt en spil van het gezinsleven toebedeeld. De piano was 
ideologisch bevestigend voor de associatie van het instrument met de huiselijke vrouw en de 
vrouw wordt hier in dit portret, als ware ze letterlijk door de piano aan huis verankerd,  als goede 
en huiselijke echtgenote afgebeeld. Het was niet alleen de representatieve functie van de piano 
voor de voorbeeldige vrouw en haar sociale positie die in de schilderkunst werd gebruikt. Het 
schilderij Romance (Afb XIV) waarin de overdaad aan vrouwelijkheid en de piano in elkaar op 
lijken te gaan, is een mooi voorbeeld  van de vrouw en piano als wederzijdse referentie-iconen. 

                                                 
159 J.P. Heije, ‘III Afdeelings-berichten’ in: Album van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, vol. 1 (z.p. 1844) 
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Afb.XI Heinrich Siebert Frederique Julie van der Duyn, 1849 (RKD) 
 

Afb.XII, Martinus Christiaan Schenk, zonder titel, 1856 (RKD) 
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Afb.XIII Christiaan van  Geelen (I), Portret van Cornelis Maria van Hengst schepen en Hoogheemraad, en 
zijn echtgenote Wilhelmina Baronesse Sloet van Sinderen tot Diepenbroek , 1806 (RKD) 

Afb.XIV Henry Luyten, Sonata, ca. 1901 
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Pianoplaag 
 
De oppermachtige Toonkunst 

 
Evenals in iedere groote stad, is ook in den Haag muziek het onontbeerlijke element; in 
elk huis is ten minste ééne piano en ééne jonge dame die ze bespeelt, en eene belasting op 
deze maatschappelijke plaag zou eene welkome bate in ’s lands schatkist doen vloeien.160 
 

Het moge duidelijke zijn dat Nederland in de negentiende eeuw een heuse pianotrend kende: de 
piano werd in grote getale in huis gehaald en bespeeld. Deze trend maakte onderdeel uit van de 
algemene trend van de popularisering van muziek:  

 
Muziek in overvloed! Van de Fransche opera, het concert Diligentia, de afdeeling 
Toonkunst, de Maatschappij De Toekomst en de zangvereenigingen af, tot de reeks intieme 
muzikale avondjes toe. Het dilettantisme bloeit hier allerweelderigst en behoeft geensins 
voor Amsterdam of Rotterdam te wijken.161 

 
De cultivering van de muziek en de piano bleef niet onopgemerkt bij de andere kunstgebieden. 
Zo sprak in 1888 de voorzitter J. ten Brink van de Maatschappij van Letterkunde in een 
toespraak zich zorgelijk uit over de ‘oppermachtige Toonkunst’:  

 
Men zoekt het kunstgenot thans minder in de Letteren, meer in het luisteren naar de taal 
der oppermachtige Toonkunst, die dagelijks tot aller ooren spreekt. Het klavier en de 
snelwieler schijnen in de Nederlandsche huisgezinnen hooger gewaardeerd dan de roman 
of het drama.162 

Melomanie 

Naar aanleiding van de popularisering van de muziek laaide er een discussie op waarin de 
(kwalijke) gevolgen van deze ontwikkeling centraal stonden. De muziekcriticus Schroeder 
Steinmetz gaf in het muziektijdschrift Amphion een beschouwing die op deze discussie inhaakte. 
Steinmetz stelde dat in Nederland muziek doorgaans slechts werd gezien ‘als middel, om den tijd 
aangenaam door te brengen’ en hij voegde daar spottend aan toe dat enkelen ‘in hunne 
verlichting zelfs zoo ver gegaan waren dat zij zich overtuigd hebben dat het tijdverdrijf der 
muzijk niet van nut ontbloot is’. Dat muziek ‘nog alleen van deze zijde’ werd beschouwd was 
misschien begrijpelijk, maar voor ‘het doel der muzijk voor de kunst zelve hoogst nadeelig’ omdat 
nu geen ruimte bleef voor de ‘hoogere bedoelingen’ van de muziek.163 

Met deze uitspraak richtte Steinmetz zich tot de verspreide en algemeen gedeelde 
burgerlijke kunstopvatting. In deze kunstopvatting kreeg muziek een verheffende en beschavende 
werking toegeschreven. Muziek stond daarmee niet op zichzelf maar ontleende haar betekenis 
aan in hoeverre ze een bijdrage kon leveren aan de bevordering van ‘Smaak en Kunde’ van de 
burger. In deze burgerlijke kunstopvatting was muziek dus eerder een middel dan het doel.  De 
teneur van Steinmetz’s  kritiek ligt bij zijn constatering dat de burgerlijke muziekopvatting een 
beperkende werking had op de reikwijdte van muziek.  

                                                 
160 Johan Gram, ’s-Gravenhage in onzen tijd (Amsterdam, 1893), 136 
161 Ibidem 

162 Handelingen der algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden aldaar den 21sten 
Juni 1888, in het gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (E.J. Brill, Leiden 1888) 20 

163 Amphion: een tijdschrift voor vrienden en beoefenaars der Toonkunst I (1818), 119 
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De schrijver Johannes Kneppelhout geeft onder het pseudoniem Klikspaan in zijn Studentenleven 
uit 1844 zijn eigen visie op de ‘democratisering’ van de toonkunst. In het hoofdstuk ‘Sempre 
crescendo’ behandelde hij een groot aantal muzikale kwesties waarin echo’s doorklinken van 
algemeen gedeelde opinies. Zijn lange beschouwing over muziek en muziekleven werd ingeleid 
met de constatering dat muziek in de negentiende eeuw een bijzonder populaire kunstvorm was 
geworden en dat deze populariteit de muziek meer had geschaad dan gebaat. Klikspaan spreekt 
zijn zorgen uit over de vervlakking van de toonkunst en richt zijn kritische pijlen ondermeer op 
het concertgedrag van de burgerij, de virtuozen en het ‘aangewakkerde’ dilettantisme. Met zijn 
kritische beschouwing sloot hij zich aan bij de strijd tegen de ‘melomanie’: de sinds de laat 
achttiende eeuw algemeen gesignaleerde fors groeiende belangstelling voor muziek in 
burgerkringen en de kwalijke effecten hiervan.164  
 
Het concertleven 
Het concertinstituut, dat gericht was op het betalende burgerpubliek, was een typisch 
negentiende-eeuws voortbrengsel. De komst van het concertleven betekende dat de toonkunst in 
de loop van de negentiende eeuw in handen kwam van het alsmaar groeiende burgerpubliek. 
Muziekcritici keerden zich tegen dit grote publiek. Deze zou de muziek niet serieus nemen en 
alleen de mode nalopen. Het gedrag van het publiek was een van de grote muzikale twistpunten 
van de negentiende eeuw. Regelmatig werd de staf gebroken over bezoekers voor wie een concert 
in de eerste plaats een sociale aangelegenheid was en muziek pas op de tweede plaats kwam. In 
1818 beschreef een zekere Christiaan in een ‘Brief aan neef Abraham’ hoe hij door zijn ‘vriend G’ 
voor het eerst meegenomen werd naar een concert. Christiaan volgde de verrichtingen van het 
orkest met de grootste aandacht, hetgeen op de spot van zijn vriend kwam te staan:  

 
Hij: “Men kan wel zien, dat gij niet aan het bijwonen van concerten gewoon zijn. Maar 
vermaakt u, het doet mij pleizier…” 
Ik (hem vreemd aanziende): “Vermaakt gij u dan niet?” 
Hij: “o Ja, maar niet in het aanhooren van muzijk voor het vol orchest […]-Bovendien, 
deze symphonie is reeds oud.” 
Ik: Oud of niet – wat schoon is, blijft dit altood.” 
Hij: “Men heeft heden een geheel anderen trant.” 
Ik: “[Bestaat dan het schoone in het nieuwe?” 
Hij: “De mode, mijn vriend – de geest van den tijd- Bovendien wie bezoekt een concert 
als of hij in de kerk kwam?” 
Ik: “Men komt toch om de muzijk te horen?” 
Hij: “En om zijne vrienden te zien- om te kunnen zeggen, dat men er geweest […] 165 

 
Zoals we uit bovenstaand ‘onderonsje’ kunnen afleiden nam het publiek een weinig respectvolle 
houding aan. Een concertbezoek was voor de burgerij vooral een uitgaansgelegenheid waarmee 
een sociale functie werd vervuld: men liet zich zien, hoorde erbij en kreeg ‘op de koop toe’ de 
nieuwste composities te horen. Kritiek op het regelmatige concertbezoek van de burgerij kwam 
ook vanuit het kamp van Kuyper en zijn ‘Kleyne Luiden’ Voor de confessionelen waren 
muziekuitvoeringen voor de burgerij slechts een gelegenheid om uit te gaan. Concerten zouden 
een dekmantel zijn voor de overtreding van de Geboden God en waren naar hun mening erop 
gericht om ‘zinlijke gewaarwordingen in de ziel op te roepen, zoo maar niet de poort der hel 
voor ons hart te ontsluiten’.166 

                                                 
164 Jeroen van Gessel. 'Poëzie in eene onbegrensde ruimte' De muzikale wereld van Kneppelhout'. In: De negentiende 
eeuw 26 (2002), 247 
165 Euphonia: een weekblad voor den beschaafden stand IV (1818), 90-94, 104-109 
166 Geciteerd in: Vermaak en kerstening, 142 
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De pianovirtuoos 
Er werden eveneens veel kritische noten gekraakt als het ging om de muzieksmaak van het 
publiek. Zo bewonderde het publiek volgens Klikspaan namelijk zelden het goede en ging het 
voorbij aan de kunde van de componist, om zich vooral te laven aan zielloze technische 
hoogstandjes van virtuozen. De virtuozen werden in de negentiende eeuw de helden van het 
grote publiek. Het was vooral de pianovirtuoos die het publiek met zijn optreden wist te 
imponeren en te fascineren. De piano leende zich als geen ander instrument voor figuratie en het 
publiek was er dol op wanneer een pianist improviseerde. De muziekkritieken hadden echter geen 
goed woord over voor de optredens van de virtuozen. In hun streven om het publiek voor zich 
te winnen zouden ze voorbij gaan aan de bedoelingen van de componist: 

 
Tausig, de groote klaviervirtuoos bezorgt een uitgave van Weber’s Aufforderung zum 
Tanz en van andere beroemde pianocomposities, zoo doorspekt met halsbrekende piano-
figuren van eigen vinding, dat de oorspronkelijke gedachten er bijna door verloren gaan.167 

 
De voordracht van een virtuoos lag niet alleen in de improvisatie maar het was daarnaast de 
toegenomen beweeglijkheid die een essentieel onderdeel werd van de pianistische voordracht. De 
artistieke mogelijkheden van de negentiende-eeuwse piano vroegen om een afgewogen, uiterst 
genuanceerde aanwending van de fysieke krachten die huisden in het lichaam van de speler. Van 
vingertoppen tot voeten raakte het lichaam betrokken bij het spel en alles wat daarin school aan 
kracht, gewicht en anatomische gegevenheden moest worden gecultiveerd en gedisciplineerd. Het 
optreden van de pianist als solist werd vaak spectaculair: roterende onderarmen, handen die hoog 
werden opgetild om vervolgens een duikvlucht te maken, een heen en weer pendelend 
bovenlichaam en een (sierlijk) bewegend hoofd. De uitdrukkingen op het gezicht moesten 
overeenkomen met de affecten die in de muziek aanwezig waren. Bij de muziekuitvoeringen ging 
het dus lang niet alleen om de muziek, het was veeleer het optreden waarmee de pianovirtuoos 
bepaalde sensatie beoogde op te wekken. De ‘hoogste bestemming der kunst’ zou nu voor de 
meeste pianisten schuilen in de ‘kunstvaardigheid der voordragt’.168 

Hoewel het publiek dol was op de ‘declamerende virtuoos’ waren de muziekkritieken 
genadeloos. Tekenend voor hoe men hier te lande het fenomeen Liszt beoordeelde, toen deze 
pianovirtuoos ons land aandeed, was wel de opmerking over Liszt  als de ‘Piano-kolossus’. Zijn 
muziek werd afgedaan als grof geweld zonder ‘artistiek nut’,  als ‘Compositiën […] met 
ontzaggelijke sabelhouwen bewerkt. De splinters vliegen links en regts.’ 169  Uit deze tijd stamt 
ook de uitdrukking ‘pianoleeuw’. Deze term duidde aan de ene kant op de dramatische wijze 
waarmee pianisten uitdrukking gaven aan de muziek en het duidde op de fysieke kracht die bij het 
pianospel van virtuozen kwam kijken. Zoals de piano in de huiselijke sfeer verbonden was met de 
vrouwelijke deugdzaamheid werd de piano op het podium en de pianovirtuositeit geassocieerd 
met mannelijke kwalificaties.   

 
 

                                                 
167 Caecilia,XXXIV (1878) ‘Piëteit in de kunst’, 144 
168 Klikspaan, Studentenschetsen, deel 1 (Den Haag, 2002), 446 
169 Caecilia, XIII (1856) ’Pianovrirtuositeit’, 77 
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Lof den Mechanicus 
Pianovirtuozen weerspiegelden niet alleen het toegenomen belang van de voordracht van de 
musicus, ze waren daarnaast ook een toonbeeld van de cultivering van de technische 
vaardigheden bij het pianospel: 

 
Lof den mechanicus!: die zoo met toonen toovert! 
Hij is toonkunstenaar, en wint elks bijval; ja,  
Verdient voor ’t minste ons geld, zoo ’t harte niet veroverd 
Of weggevoerd wordt door de magt der Musica!170 

 
De virtuozen werden in de muziekkritiek verweten dat ze met hun optredens de integriteit van de 
muziek geweld aandeden en slechts tegemoet kwamen aan de wensen van het publiek. De 
virtuozen waren charlatans die met halsbrekende toeren en effectbejag zand in de ogen strooide 
van het publiek. In 1844 publiceerde een anonymus zijn Hekelrijmen op het hedendaagsche toonkunstig-
charlantisme, waarmee hij beoogde ‘het Charlatanisme der hedendaagsche Toonkunst de 
verbannen, en den echten kunstzin te bevorderen’. Hetgeen de virtuozen ten gehore brachten 
werd door hem afgedaan als ontaarde en triviale ‘klinkklank’ wat ver weg leek te staan van 
hetgeen muziek behoorde te zijn:  

 
Neen , ’t is geen hemelval, geen toespraak uit den hogen, Die men, in onzen tijd, door 
stem en speeltuig hoort: ’t is onderaardsch gedruisch en Titans razend pogen, Wat 
Toonkunst daarstelt en de massa thans bekoort.’t Is geen Muzijk, o neen! ’t Is klinklank, 
woest en duister Instrumentaal-geschal, mechanisch – zonder zang. Ach! ’t Vreeslijkst 
knal-effect noemt men den hoogsten luister; Ja, bombast of geweld verwerft den eersten 
rang.171 

 
Overeenkomstig den tijdgeest, met haar sterke geloof in de techniek en vooruitgang, was de 
nadruk bij het pianospel steeds meer komen te liggen bij de mechanische aspecten, zoals de 
vingervlugheid en trefzekerheid. Deze ontwikkeling miste haar uitwerking niet op de 
uitvoeringspraktijk. In plaats van integere uitvoeringen van ‘hoogstaande muziekwerken’ zouden 
de pianisten nog uitsluitend ‘koordendanserachtige kunstvaardigheid’ ten beste geven.172 Zoals in 
de romantische muziekesthetiek muziek haar waarde en betekenis ontleende aan haar 
onstoffelijke karakter en metafysische lading, was muziek als gevolg van de cultivering van de 
technische vaardigheid werktuigelijk en stoffelijk geworden. Muziek was voor de ogen geworden. 
De oppervlakkigheid van de muziek werd door Klikspaan bespot: 

 
De toonen zijn iets onzigtbaars en bevleugelds; het stuit mijn gevoel, zoo ik zien moet, 
hoe zij worden voortgebragt.[…] Maar gij wilt zien, hoe de speler die verbazende toeren 
verrigt, met die pizzicati, die arpeggi goochelt, en of gij zijne behendigheid ook betrappen 
kunt in het werken met geluiden, welke gij niet begrijpen kunt, dat eene menschelijke 
hand bij magte is voort te brengen; dàt is het! Ook wilt gij zien of de obligatist een mooi 
man is, of hij een goeden kleermaker heeft, of hij zijne oogen laat rollen door zijn hoofd 
of smeltend naar den hemel heft. In één woord, gij wilt  - want de muzijk dezer eeuw is 
voornamelijk gemaakt om te zien uitvoeren - op de hoogte zijn van alles wat er stoffelijks, 
werktuigelijks en uitwendigs in de muzijk is. Arme toonkunst, in welke handen zijt gij 
gevallen!173

 

                                                 
170 Een Muzijk-liefhebber, Hekelrijmen op het hedendaagsche toonkunstig-charlatanisme (Amsterdam: J.P. Meijer 1845), 11 
171 Ibidem,7-8 
172 Caecilia VII, 1851 ‘Aphorismen over pianoforte-onderwijs’, 138 
173 Klikspaan, Studentenschetsen deel 1 (Den Haag, 2002), 447 
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Virtuozen in de huiskamer  

De fascinatie en bewondering van het publiek vielen niet alleen toe aan de virtuoos maar ook aan 
de piano. De concertvleugel domineerde het concertpodium waar ze als een pronkstuk ter 
bezichtiging werd gesteld. Aan de andere kant werd de piano juist meer gewaardeerd als een 
huisinstrument in een nederige rol, teruggetrokken in de huiselijke sfeer. De piano zou het beste 
op zijn plek zijn ‘in de kleinen muzikalen kring of huiselijken circel, alwaar het, even als ’t Orgel 
in eene kerk, het noodige effect doet.’174 Het fenomeen van de pianovirtuoos drong echter ook de 
huiskamers binnen. De nadruk op de techniek, virtuositeit en voordrachtskunst werkte door in 
het pianospel en uitvoeringspraktijk van de dilettanten. In hun streven om de piano in 
‘overdrevene bravour’ te doen schitteren zouden de pianodilettanten zich slechts toe willen 
leggen op pianowerken met ‘nodeloze moeilijkheden’.175  

Het idee van het pianospelen als een machinale activiteit verscheen in de vele 
pianomethodes die er in de negentiende eeuw in omloop waren. In deze methodes behoorde de 
leerling mechanische idealen van gelijkmatigheid, onverstoorbaarheid, en precisie in elk aspect 
van het spelen voor ogen te hebben. Zo bood de populaire pianopedagoog Carl Czerny een 
methode waarmee door de leerling door eindeloze herhaling een uniform resultaat behaald kon 
worden. Deze ontwikkeling werd door muziekcritici met lede ogen aangekeken want de 
verwachting was dat het ‘verhoogde mechanisme’ ‘ten laatste alle waarheid van gevoel uit de 
muzijk’ zou verbannen.176 De piano-onderwijzers werden met hun methodes verweten ‘een 
gansche schaar automaten’ te kweken in plaats van ‘gezonde, krachtige, levensvatbare bloesems 
aan den boom der kunst’. 177 De kern van de muziekkritiek was dat het dilettantisme de muziek 
zou ontsieren, daar zij naar maatstaf der techniek, niet naar den inhoud behandelt:   

 
En wat is van zulke verrichtingen het gevolg, genomen zelfs dat de uitvoering van goede 
Compositiën mechanisch en technisch vlekkeloos ware? Muzijk zonder uitdrukking, 
zonder ziel en leven, die elk voor warme, geestige indrukken ontvankelijk gemoed koud 
en onverschillig laat; eene Muzijk, die verveelt in plaats van vermaakt, onderhoudt, treft 
en blijvende indrukken achter laat. 178  

 
Trivialisering van het muziekleven 
Het was niet alleen de nadruk op de techniek die de trivialisering van muziek in de hand werkte. 
Het werd daarnaast gezien als het directe gevolg van de popularisering en verspreiding van de 
muziek. Zo signaleerde de Duitse negentiende-eeuwse componist en muziekcriticus Johann 
Adam Hiller de trend dat met de toename van mensen die aan muziek deden, deze ook trivialer 
was geworden.179 Hoe meer de burgerij zich occupeerde met muziek – qua aantal maar ook in 
intensiteit – hoe minder zij in staat was zich te onderscheiden of een boodschap uit te dragen met 
een meer diepzinnige betekenis, die iets beduidend anders en zinvols kon toevoegen aan het  
burgerlijke bestaan. Zo noemde Klikspaan in zijn strijd tegen de melomanie de 
praktijkvermeerdering van muziekbeoefening de kanker die zich over de toonkunst had 
uitgezaaid: 

 
De muzijk is de eenige kunst, welke middelmatigheid duldt, waarin de middelmatigheid 
zich op haar gemak bevindt, ja, in zichzelve, en met eenig regt, behagen mag scheppen. 
De kermisblazer verschaft ons onder een opgeschoven raam aangename oogenblikken; 
niet ongaarne leenen wij het oor aan een muzijkstuk, door een jong meisje met zekere 

                                                 
174 Een Muzijk-liefhebber, Hekelrijmen op het hedendaagsche toonkunstig-charlatanisme (Amsterdam: J.P. Meijer 1845), 23 
175 Caecilia I (1844), ‘Iets over het pianospel van onzen tijd’, 53 
176 Caecilia,XVII (1861) ‘Geschiedenis van de pianovirtuositeit’, 34 
177 Caecilia VII (1851) ‘Waarom maken vele dilettanten zoo weinig indruk met hun piano-spel?’, 146 
178 Ibidem, 145 

179 Loesser, 72-73 
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bevalligheid op de piano uitgevoerd, en een lied, met eenig gevoel voorgedragen, boeit en 
behaagt ons. Bewijst dit iets tegen de toonkunst? Geenszins, en ik zou schromen haar 
deze eigenschap, door welke het gezellig verkeer zoo zeer pleegt veraangenaamd te 
worden, als een verwijt aan te wrijven, ware het niet dat het dilettantisme er zoo sterk 
door werd aangemoedigd, de kanker welke ten allen tijde knaagt aan elke schoone kunst, 
doch aan geene onvermoeider dan aan de muzijk, wegens den voortdurenden invloed der 
mode, onder wier wufte scepter zij zucht.180 

 
De verspreiding en popularisering van de piano had om uiteenlopende redenen een groot aandeel 
in de trivialisering van de muziek. Ten eerste was de piano in de negentiende eeuw het meest 
bespeelde en populaire muziekinstrument. Daarbij maakte het piano-onderwijs een geïntegreerd 
onderdeel uit van de opvoeding en kon dus eerder als een sociaal gebruik worden opgevat dan als 
een hartstocht waarin men zich met volle overgave stortte. Het werd ook niet verlangd of 
verwacht dat de kinderen het pianospel als een intellectuele uitdaging opvatten of hierin 
ambitieus waren. Het was genoeg als ze enkele nummers, zoals walsjes, konden spelen. Dat het 
pianospel als een triviale bezigheid moest worden gezien gold vooral voor de vrouw, die 
weliswaar het meest geoefend was in de piano maar die in haar pianospel beperkt werd door de 
geldende fatsoens- en gedragsnormen. 

De toegankelijkheid van de piano hielp ook mee in de trivialisering. Niet alleen heeft de 
piano een grafische weergave van het tonenstelsel, hij reikt deze ook zonder enige reserve en vlot 
aan. Wie een toets indrukt hoort een toon. De negentiende-eeuwse muziekcriticus Otto 
Gumprecht wijdt hier verder over uit en stelt dat de toegankelijkheid van het instrument de 
muzikale massadressuur in de hand heeft gewerkt.181 Daarnaast bleven verschillende muzikale 
vaardigheden bij het pianospel vaak onderontwikkeld. Het pianospel kent niet de moeilijkheid 
van het zuiver spelen, de klanken van de piano zijn van nature kant en klaar en vrij van elke 
onzuiverheid. Een goede ontwikkeling van het gehoor was dan ook geen vereiste. In tegenstelling 
tot andere instrumenten die voornamelijk in ensembleverband bespeeld werden, werd de piano 
veelal alleen bespeeld met als gevolg dat aan veel pianisten de kunst van het samenspelen, waarin 
een ontwikkeld gevoel voor ritme en een goed gehoor onontbeerlijk zijn, voorbijging. De 
trivialisering van de muziek kan worden afgeleid uit de komst van een meer lichte en populaire 
muziekstijl en de voorkeur van dilettanten voor de minder zware en klassieke werken:  

 
Om den muzikalen smaak van het groote residentie-publiek te kennen, is slechts een heel 
eenvoudig middel noodig. Loop een muziekhandel binnen, vraag den bediende uit welke 
soort van muziek hier het meest verkocht wordt en het zal u blijken, dat de muziek van 
Tara-boum-dayé het veelvuldigst door onze tjingelende, trommelende en gillende piano- 
en melomanen gevraagd wordt.182 

 

                                                 
180 Klikspaan, Studentenschetsen, deel 1 (Den Haag, 2002), 456 
181 Zegetocht, 209 
182 Johan Gram, ’s-Gravenhage in onzen tijd, 136 
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Goede muziek 
Deze schrijnende gevolgen van de popularisering van de muziek en piano leken het muziekdebat 
in de negentiende eeuw voor een groot deel te bepalen. Muziekcritici vertegenwoordigden echter 
slechts in beperkte mate de publieke opinie, er waren ook tegengeluiden te horen. Zoals Natalie 
Bruck-Auffenberg, die het een genot noemde om te zien tot in welke eenvoudige kringen 
tegenwoordig de behoefte aan kunst en kunstkennis gevonden werd. Zij weet de muziekkritieken 
aan de hogere eisen die aan muziek werden gesteld: 

 
Het is absoluut onjuist wanneer de partij van den teruggang over geestelijk proletariaat in 
de kunst jammert. Zeker, niet ieder meisje dat goed piano speelt, kan een Clara Schumann 
worden. Wanneer men tegenwoordig met meer volharding en toewijding de kunst 
bestudeert dan vroeger, komt dat juist door de veel hoogere eischen, die de nieuwere tijd 
aan alles stelt. Het getokkel op de piano en de gitaar van onze grootmoeders zou in onzen 
tijd belachelijk wezen.183 

 
De hogere eisen die gesteld werden aan de muziek, werden ingegeven door de vervlakking die 
was opgetreden in de toonkunst. Zoals er aan het begin van de negentiende eeuw in het burgerlijk 
vertoog een relatie werd gezien in de uitbreiding van de toonkunst en de vooruitgang van de 
beschaving en het als een probleem werd ervaren dat het volk te veel uitgesloten was van de 

uitwerking van muziek, moest aan het einde van de eeuw dit uitgangspunt worden bijgesteld. De 
aandacht die uitging naar het muziekleven was niet meer de zorg om de kwantiteit, muziek in 
overvloed, het muziekdebat werd nu bepaald door de zorg om de kwaliteit: 

 
De muziek is niet meer een weeldeartikel, een amusement voor de menschem met de 
volle beurs, maar een kunst, die universeel is in wezen en uiting, evenals iedere andere 
groote kunst. Moeten zij wien maatschappelijke middelen niet toelaten, dat het oor zich 
veelvoudig in het opnemen van goede muziek oefent, daarom maar voor haar afgesloten 
blijven? Waarlijk, te lang al heeft men de muziek beschouwd als het privilegie van de, 
“elegante Welt”, als toebehoorend aan de ,,beschaafden”. Laat de rest zich maar 
vermaken met draaiorgels en slecht op de piano gespeelde, mopjes.184 

 
Op één lijn gesteld met het draaiorgel, wordt de piano hier door de schrijver eerder voorgesteld 
als een kitschvoorwerp dan een toonbeeld van hoge gecultiveerdheid. Aan het einde van de 
negentiende eeuw kon de piano door veel mensen in huis gehaald worden en raakte de piano 
door de cultivering algemeen verbreid. Een piano in huis was echter geen voorwaarde voor goede 
muziek. 
    

Pianoplaag 
De ongekende populariteit van de piano in de negentiende eeuw, had geleid tot het verschijnsel 
van de pianoplaag. Als een soort epidemie had de piano zich weten te verspreiden over het land, 
met als gevolg dat de piano een instrument was geworden waaraan niet meer viel te ontkomen:  

 
Kunnen wij de ogen sluiten voor ongewenste lichtindrukken, kunnen wij ons doorgaans 
voldoende verdedigen tegen onaangename prikkels van reuk, smaak en gevoel, wat betreft 
het facultieve gebruik is ons gehoor door de natuur misdeeld? […] Wij zijn nu eenmaal 
gedwongen om alles te horen wat in onze omgeving aan geluid wordt voortgebracht. 

                                                 
183 De vrouw ‘Comme il faut’, 254 

184 Caecilia LXVIII( 1912) ‘Over de noodzakelijkheid van muziek-paedogogische concerten voor het volk’, 332 
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[…]Aan deze weerloze toestand van het gehoor-orgaan danken wij het moderne 
kultuurverschijnsel van de z.g. pianoplaag.185 

 
De geluidsoverlast was veeleer te wijten aan het slechte spel van de dilettanten dan aan de piano 
zelf. De piano was een ‘voorwerp van velerlij misbruik’ geworden:  

 
Is er geen kunst die zich zozeer, in de algemeen belangstelling en in een wijdverbreide 
beoefening mag verheugen als de muziek, men zal geredelik toegeven, dat er ook geen 
kunst is, waarmee zozeer wordt geknoeid en ’t is daarom niet te verwonderen, dat het 
krachtens zijn aard mees verbreide muziekinstrument een voorwerp is van velerlij 
misbruik en een oorzaak van velerlei ellende. De pianoplaag is nu eenmaal een der vele 
onvermijdelike jammeren van de samenleving, niet alleen en zelfs niet hoofdzakelijk 
wegens de voor alle toonkunst onontbeerlike oefening met doordringend, vèrdragend en 
dus dikwijls hinderlik geluid, maar ook en vooral wegens het bedroevende 
klankengemors, dat omwonenden te verduren hebben van klavier-maniakale buren.186 

    
De piano als cultuurverschijnsel  
De populariteit van de piano was een Europees cultuurverschijnsel en in het buitenland zijn er 
meerdere voorbeelden te vinden van cultuur- en muziekcritici die zich zorgelijk uitlieten over het 
grote overwicht van de piano in het muziekleven en in de samenleving. Niet alleen werd de 
trivialisering en mechanisering die in de muziek was opgetreden, toegeschreven aan de 
populariteit van de piano, de piano zou eveneens een verstommende werking hebben op de mens 
en de maatschappij.  

De scheidslijn bij de piano tussen een muziekinstrument en een machine was heel nauw. 
Muziek, als archetype van het gevoel, staat lijnrecht tegenover een levenloze en automatische 
machine. De piano verenigde beide elementen in zich en was daarmee een exponent van de 
tijdsgeest, die gekenmerkt werd door het geloof in een verband tussen technische en humane 
vooruitgang. 187  De piano werd gezien als vertegenwoordiger van het burgerlijke credo van de 
heilige twee-eenheid van moraal en machine en dit maakte de piano in de ogen van cultuurcritici 
verdacht. De beroemde schrijver en dichter Heinrich Heine protesteerde in 1843 met zijn Lutetia 
tegen het fenomeen de piano: 

 
Dieses Fortepiano tötet all unser Denken und Fühlen, und wir werden dumm, 
abgestumpft, blödsinnig. Dieses Überhandnehmen des Klavierspielens und gar die 
Triumphzüge der Klaviervirtuosen sind charakteristisch für unsere Zeit und zeugen ganz 
eigentlich von dem Sieg des Maschinenwesens über den Geist. Die technische Fertigkeit, 
die Präzision eines Automaten, das Identifizieren mit dem besaiteten Holze, die tönende 
Instrumentwerdung des Menschen wird jetzt als das Höchste gepriesen und gefeiert.188 

 
Heine beschouwde de piano als een cultuurverschijnsel en zijn protest kan eerder gezien worden 
als cultuur- en maatschappijkritiek dan dat deze voortkwam uit een muzikale grond. Heine noemt 
de piano de ‘zegepraal van de techniek’ en hierin lag de essentie van zijn kritiek. De populariteit 
van de piano was voor hem het symptoom dat de techniek het gevoel in de samenleving had 
verdrongen. Scepsis ten aanzien van de piano ging gepaard met scepsis ten aanzien van de cultuur 
die het muziekinstrument had gekoesterd. 

                                                 
185 Caecilia LXXI (1915) ‘Enige eigenaardigheden van slecht pianospel’, 51 
186 Ibidem 
187 H. W. von der Dunk, Negentiendertien: verhinderde kentering. In:  
De Eeuwwende 1900 (dl. 1): Geschiedenis en Kunsten / André Klukhuhn (samenst.), 111 

188 Heinrich Heine, Lutetia (Elibron Classics, 2001), 210 
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Cultuurvernieuwing 
In de tweede helft van de negentiende eeuw begon de burgercultuur als gevolg van de 
industrialisatie, bevolkingsgroei, urbanisatie, sociale differentiatie en vooral ook toenemende 
scholing aan de onderkant van de samenleving, scheuren te vertonen. Een nieuwe generatie werd 
zich bewust van de ontoereikendheid, gebreken en tegenstrijdigheden van de burgercultuur. 
Daarnaast ontstonden er intellectuele en culturele twijfels aan liberalisme, burgerlijkheid en 
rationalisme in de kunsten en wetenschappen. Het werk van Freud ondergroef het beeld van de 
rationele mens en zaaide twijfel aan de mogelijkheid van maatschappelijke vooruitgang. De crisis 
waarin de burgerlijke cultuur zich aan het einde van de negentiende eeuw verkeerde, werd 
manifest toen de twee belangrijkste pijlers van de burgerlijke cultuur, de huiselijkheid en het 
vrouwbeeld, op losse schroeven kwamen te staan. Het gevolg hiervan was dat er een einde kwam 
aan de omstandigheden die de culturele betekenis van de piano in de negentiende eeuw hadden 
bepaald. Met de teloorgang van de negentiende-eeuwse burgercultuur viel de bodem uit de 
burgerlijke pianocultuur.  
  
Dalend aanzien  
Het einde van de negentiende eeuw werd gekenmerkt door een geleidelijke depreciatie van de 
waardering van de burgerij als kern van de natie. Het verzet kwam van verschillende kanten en ze 
kwamen alle voort uit emancipatorische bewegingen. Het liberale convergentiemodel met een 
algemene verspreide en gedeelde beschaafde cultuur voldeed niet meer. De werkelijkheid van 
ideologische pluriformiteit begon de het liberale ideaalbeeld van culturele uniformiteit te 
verdringen. Een nieuwe sociale wetgeving, de komst van het politieke partijenstelsel en de 
uitbreiding van het kiesrecht moesten uiteindelijk de harmonie van de steeds luider wordende 
sociale dissonantie zien te herstellen. Met de mobilisering en emancipatie van bevolkingsgroepen 
die op basis van levens- of geloofsovertuiging hun plek gingen opeisen in de maatschappij, kwam 
er een einde aan de betrekkelijk homogene burgercultuur die Nederland gedurende het grootste 
gedeelte van de negentiende eeuw had gekend.  

Het verzet kan echter eerder verklaard worden als een afkeer van de economische en 
politieke macht van de liberale burgerij dan als de afwijzing van de burgerlijke beschaving. Er 
bleef een grote zuigkracht uitgaan van de “burgerlijke levenswijze” op de lagere standen die de 
burgerlijke gezinsidealen en cultuuridealen vrijwel ongewijzigd overnamen. De afkeer van de 
burgercultuur en de burgerlijkheid als een wijze van leven kwam eerder uit de hoek van een 
sociale elite, bestaande uit intellectuelen, kunstenaars en de gegoede burgerij zelf. 
    

Een nieuwe kunstopvatting 
Het waren de Tachtigers, een Nederlandse literaire beweging aan het einde van de negentiende 
eeuw, die de luidruchtige vertolkers werden van de culturele vernieuwing die in Nederland 
optrad. De kunstenaars van de vorige generatie waren gevestigde burgers of streefden er 
tenminste naar in de kring van gevestigde burgers opgenomen te worden. Het kunstenaarsverzet 
van de zelfbenoemde avant-garde was antiburgerlijk en droeg dat ook in een bohémienachtige 
levenswijze uit. In hun correspondentie, hun essays en hun romans werden waarden als logica, 
nuchterheid, ernst, welvoeglijkheid, fatsoen, zakelijkheid en nuttigheid met ‘burgerlijkheid’ 
verbonden en afgewezen. Ze streefden individualiteit, authenticiteit, en estheticisme na, en 
hadden slechts verachting voor de in hun ogen platte smaak, de vormelijkheid en de schijnheilige 
obsessie met fatsoen van de burgerfilister.189  

                                                 
189 Remieg Aerts , De erenaam van burger: geschiedenis van een teloorgang in: Burger (onder red. van Joost Kloek en 
Karin Tilmans) (Amsterdam 2002), 332-333 
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De critici van de negentiende-eeuwse burgercultuur verweten haar dat ze volstrekt 
conventioneel, ofwel onecht, niet authentiek was. Ze maakten een tegenstelling tussen emotie en 
artisticiteit enerzijds en conventie anderzijds. Voor de nieuwe kunstbeweging werd de hartstocht, 
als de openbaring van het ware leven van de mens, namelijk van wat huist onder de fatsoenlijke 
oppervlakte, het criterium voor authenticiteit en kunstzinnigheid. Zoals de nieuwe kunstbeweging 
van opvatting was dat burgerlijke conventies de natuurlijkheid zouden onderdrukken, meende de 
negentiende-eeuwse burgerij daarentegen dat natuur als zodanig vormloos was en vorming en 
beschaving behoefde om tot zijn recht te kunnen komen. De burgerlijke conventies, opgevat als 
een lange traditie van esthetisch oordeel, culturele vaardigheden, regels voor de maatschappelijke 
omgang en eerbied voor orde, was beschaving en uitte zich in een burgerlijke levensstijl waar de 
piano en het pianospelen onmiskenbaar deel van uitmaakten.190  

De beschaafde wereld van de gecultiveerde burgerij, waar gedragscodes, kunstuitingen en 
de plichten van het burgerschap nauw met elkaar verbonden waren, werd nu door de nieuwe 
kunstbeweging ontmaskerd als een schijnwereld, zonder echte gevoelens, zonder echte kunst en 
zonder oprechte politiek. In een artikel van L. van Deyssel voor de Nieuwe Gids werd zowel de 
ondraaglijke saaiheid van de burgerlijke levensstijl als het cultureel correcte en uniforme gedrag 
van de beschaafde burgerij geridiculiseerd:  

 
De bourgeoisie kunnen lezen en pianospelen, allemaal; daarom, omdat zij dit allemaal 
precies op dezelfde manier kennen, om dat zij wat men noemt, beschaafde-lieden zijn, 
daarom hebben wij zo’n vreeselijken hekel aan hen.191 

 
Het pianospel wordt hier als een droge, conventionele passieloze bezigheid voorgesteld dat 
onderdeel uitmaakte van het kleinburgerlijke bestaan, het afschrikwekkende embleem van 
versuffing en verstomping. Van Deyssel verwierp niet alleen het burgerlijke bestaan maar ook het 
burgerlijke en socialistische streven om het proletariaat in de verworvenheden van de burgerij te 
laten delen:  

 
het is duidelijk dat wij niet zullen gaan meêwerken om dat volk - nu óok te leeren lezen en 
pianospelen, want dan zou het heelemaal voor ons op de wereld niet meer uit te houden 
zijn.192  

 
Het anticonformisme en het protest tegen de als drukkend en verstikkend gevoelde cultuur van 
de burgerlijke samenleving voerden hen naar het eigen erf van de individuele wereld en 
gevoelens. Het individualisme werd het uitgangspunt van een nieuwe kunstopvatting. Zoals de 
dichter Willem Kloos schreef was kunst nu ‘de allerindividueelste expressie van de 
allerindividueelste emotie’.193 In hun artistieke revolte zette de Tachtigers zich af tegen de 
burgerlijke kunst zoals die was opgenomen in het sociaal-culturele leven van de burgerij. Was 
voor de burger kunst niet maar een spel, een vrijetijdsbezigheid die men naast ernstiger taken 
ondernam? Voor de nieuwe kunstbeweging was kunst geen bijproduct van een maatschappelijk 
bestaan, maar de kern van het leven. Wie de kunst serieus nam moest haar losmaken uit de dode 
burgervormen. Het 'nuttigheidsprincipe' werd verlaten, kunst diende uitsluitend een esthetische 
functie te bezitten. ‘L’art pour l’art’, de romantische voorstelling van kunst die alleen omwille van 
zichzelf gemaakt wordt, maakten zij tot de hunne. 

                                                 
190 Henk te Velde, ‘Herenstijl en Burgerzin’ in: R. Aerts & H. te Velde (red.), De Stijl van de burger(1998), 157-185, 179 
191 L. van Deyssel, ‘Socialisme’ in: De Nieuwe Gids VII 1892, 374-375  
192 Ibidem  
193 Geciteerd bij Menno ter Braak, Verzameld werk. Deel 4 onder redactie van M. van Crevel, H.A. Gomperts en G.H. 
’s-Gravesande, G.A. van Oorschot (Amsterdam, 1951), 84 
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Professionalisering van het muziekleven 

Mede als gevolg van de nieuwe kunstopvatting won de mening terrein dat muziek, nu zij niet 
langer in een duidelijk omschreven functioneel kader werd gehoord, als autonoom kunstwerk met 
passende eerbied moest worden benaderd. Deze ontwikkeling kan duidelijk zichtbaar worden 
gemaakt aan de hand van de muzikale sociabiliteit in Amsterdam. Tot ver in de negentiende eeuw 
was het bij orkestverenigingen als Felix Meritis gebruikelijk geweest dat amateurs en 
beroepsmusici zij aan zij Beethoven ten gehore brachten. In het nieuwe Concertgebouworkest 
daarentegen dat Amsterdam vanaf 1888 herbergde, mochten alleen nog maar professioneel 
opgeleide musici Wagner of Mahler spelen.  

De professionalisering zette zich voort in de disciplinering van het publiek. Waar tot ver 
in de negentiende eeuw consumptie en conversatie tijdens de uitvoering een gebruikelijk 
verschijnsel waren geweest, dwong dirigent Willem Kes met zijn professionele orkest het publiek 
nu in een keurslijf van stilzwijgende beoordeling van het werk van de uitvoerende kunstenaar. De 
daarvoor ontwikkelde etiquette van het in stilte luisteren was niet alleen ingegeven door respect 
voor de artistieke waarde van muziek, maar ook door het besef dat deze concerten plaatsvonden 
in de openbare ruimte, waar andere regels golden dan in de gesloten genootschappelijke 
bijeenkomsten.194  

In het proces van verzelfstandiging van het muziekleven verloor de georganiseerde 
burgerij geleidelijk haar zeggenschap over en invloed op het muziekleven, zoals ze deze 
gedurende het grote deel van de negentiende eeuw had gekend met burgerlijke muziekinitiatieven,  
zoals de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst. Het was nu de staat die steeds vaker als 
beschermvrouw en begunstiger van de kunsten ging optreden.195 De muziekopinie kende een 
soortgelijke overgang. Het muziekdebat werd gedurende het grote deel van de negentiende eeuw 
bepaald door dilettanten met een burgerlijke kunstopvatting. Aan het einde van de eeuw kwam 
daar verandering in. Vanaf 1871  werd het muziektijdschrift Caecilia, die altijd in handen was 
geweest van dilettanten, geleid door een professionele musicus, de componist Willem Frederik 
Nicolai. Nicolai schreef later dat hij het hoofdredacteurschap op zich had genomen om te tonen 
‘dat de Kunstenaards in Nederland op eigen beenen vermogen te staan en niet langer aan den 
leiband van liefhebbers behoeven te loopen’. 196  

De professionalisering manifesteerde zich eveneens in een nieuw beroepsethos voor de 
musicus. Voordien hadden de beoefenaar van de kunst hun oren moeten laten hangen naar 
kapitaalkrachtige dilettanten. De komst van een elitair cultuurmodel schiep nieuwe verhoudingen. 
De autonomie en individualiteit van de musicus, die nu nog slechts de kunst diende, werden 
benadrukt. Het gevolg hiervan was dat professionele musici nu openlijk hun irritatie over 
dilettanten en hun aanmatigende houding lieten blijken. Kende in de achttiende en grootste 
gedeelte van de negentiende eeuw de term ‘dilettant’ een overwegend positieve connotatie, nu 
was er sprake van een depreciatie van de term ‘dilettant’.197 Het burgerlijke dilettantenideaal, die 
zo bepalend was geweest voor de cultivering van muziek en daarmee voor de cultivering van de 
piano, moest worden opgegeven. 

                                                 
194 C. Smithuijsen, Een verbazende stilte. Klassieke muziek, gedragsregels en sociale controle in de concertzaal (Amsterdam, 2001), 
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195 J.D.C. van Dokkum, Honderd jaar muziekleven in Nederland: een geschiedenis van de Maatschappij tot Bevordering der 
Toonkunst bij haar eeuwfeest 1829-1929 (Amsterdam, 1929), 225-228  
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Elitair cultuurideaal  
De professionalisering van het muziekleven was een verschuiving van het egalitaire dilettanten- 
en cultuurideaal, waar de middelmatigheid eerder de toon aangaf dan de uitzonderlijkheid, naar 
een elitair cultuurideaal waarin individualisme, cultureel onderscheid en competitie de 
sleutelbegrippen werden. Drager van dit nieuwe ideaal was een sociale elite die er rond voor 
uitkwam dat ze niet meer gelijk maar exclusief wilde zijn.198 Intellectuelen en kunstenaars zetten 
zich, vanuit de liefde voor de kunst of wetenschap, af tegen het egalitaire cultuurideaal. Het was 
daarnaast een voorhoede van de welgestelde burgerij die niet alleen het geloof verloor in de 
haalbaarheid van die uniforme burgerlijke beschaving, ze betwistte in toenemende mate ook de 
wenselijkheid ervan en zocht naar middelen om culturele distinctie te bevorderen.199  

De noodzaak tot cultureel onderscheid die bij de gegoede burgerij gevoeld werd, was het 
gevolg van de oprukkende kleine burgerij. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de 
kloof die gaapte tussen burgers en andere sociale groepen, gaandeweg minder diep. De vrees was 
dat de wijde verbreiding van de burgerlijke normen en waarden de sociale identiteit van de 
burgerij zou verzwakken, daar ze zich in mindere mate kon onderscheiden van andere groepen. 
Het gevolg hiervan was dat de gegoede burgerij trachtte haar plaats binnen de sociale hiërarchie 
te beklemtonen en zich te distantiëren van de kleinburgerlijke cultuur.  

Het standsdefensieve gedrag van de gegoede burger lag besloten in de 

tegenstrijdigheid van het egalitaire cultuurideaal. Hoewel burgerlijkheid een cultuurmodel 

vormde dat algemeen geldig werd geacht, stond het op gespannen voet met de distinctiedrang 

en het standsbesef van verschillende delen van vooral de gegoede burgerij. De latente 

spanning die binnen het gelijkheidsideaal lag, kwam bijvoorbeeld tot uiting in de negatieve 

connotaties die woorden als ‘burger’ en ‘burgerlijk’ aan het einde van de negentiende eeuw 

kregen. De gegoede burgerij propageerde burgerdeugden maar wenste ondertussen zelf niet 

voor burgerlijk door te gaan. Zij waren er weliswaar trots op burger te zijn in historisch en 

politiek opzicht maar niet in sociaal opzicht. In de ogen van de elitaire burgers waren de 

aanstormende egalitaire burgers, filisters, zonder kwaliteitsbesef of schoonheidsgevoel. De 

elitaire burgers werd op hun beurt afgeschilderd als verraders van het vrijheids-, gelijkheids- 

en sociale rechtvaardigheidsideaal.200 Kernachtg schreef de auteur T.S. Eliot in 1948: het is 

‘an essential condition of the preservation of the culture of a minority, that it should continue 

to be a minority culture’.201 Zodra de cultuurspreiding slaagt, faalt ze. De uitspraak van Elliot 

heeft niet alleen betrekking op de negentiende-eeuwse burgercultuur, maar in zekere mate ook 

op de pianocultuur. Wanneer een cultuurgoed algemene ingang doet vinden, verliest de 

culturele elite er haar belangstelling voor. Toen de piano aan het einde van de negentiende 

eeuw een gemeengoed was geworden, verloor de piano haar sociaal- en 

cultuuronderscheidende werking en daarmee haar symbolische ‘meerwaarde’ als cultureel 

statussymbool. 
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Het vrouwenvraagstuk 

Een vooruitstrevend deel van de burgerij begon zich rond 1860 af te vragen waarom de 
individuele vrijheid, de gelijke rechten, het recht op individuele ontplooiing niet op de vrouw van 
toepassing bleek. Waarom alleen mannen profiteerden van verbeteringen in het onderwijs en 
verruiming van het kiesrecht. Het zogeheten ‘vrouwenvraagstuk’ was een publieke discussie over 
de mate waarin het rechtvaardig was om voor vrouwen andere maatstaven en regels te hanteren 
dan voor mannen. 

De verontwaardiging over de wettelijke ongelijkheid tussen de seksen leidde er toe dat er 
verzet kwam tegen de geringe aandacht voor scholing van meisjes, de ondergeschikte positie 
binnen het huwelijk en de maatschappelijke uitsluiting van de vrouw. Omstreeks 1870 begonnen 
vrouwen zich te organiseren in verenigingen die zich inzetten voor betere beroeps- en 
onderwijsmogelijkheden en fatsoenlijk betaald werk voor armlastige maar beschaafde vrouwen. 
De roep om meer beroepsmogelijkheden voor de vrouw kwam onder meer voort uit de 
‘huwelijkskwestie’. Na het midden van de eeuw werd er door tijdgenoten steeds vaker een 
vrouwenoverschot gesignaleerd: een toenemend aantal jonge vrouwen bleef ongehuwd en was 
daardoor tot nietsdoen op kosten van verwanten veroordeeld. Immers door maatschappelijke 
taboes en een gebrekkige opleiding konden met name meisjes uit de welgestelde kringen nooit 
zelfstandig in hun onderhoud voorzien. Het verlangen naar een nieuwe verantwoordelijkheid, 
zowel op sociaal-culturele als op sociaal-economische gronden, leidde tot de vraag of vrouwen 
dan niet beter opgeleid dienden te worden. 

In de negentiende-eeuwse literatuur gingen er eveneens stemmen op die bezwaar maakten 
tegen de maatschappelijke uitsluiting van de vrouw. In de roman Hilda van Suylenburg van Cécile 
Goekoop- de Jong van Beek en Donk ontmoet de hoofdpersoon Hilda onbegrip in haar dorst 
naar kennis, nuttige arbeid en ‘hooge’ bezigheden. Haar perspectief was een huwelijk met een 
rijke partij. De mannen die zich in de roman interesseerden voor de beeldschone debutante, 
verzekerden haar dat studie en arbeid vrouwen lelijk maakten. Hun echtgenotes en dochters, 
onder wie nichtjes en een tante van Hilda, zeiden het hen na. Ze waren ervan overtuigd dat, 
indien vrouwen dezelfde rechten en dezelfde arbeid zouden verkrijgen als mannen, deze 
ontwikkeling funest zou zijn voor de bestaande normen en waarden. Opleiding voor werk met 
enig prestige was voor vrouwen niet weggelegd; zij waren alleen maar geschikt voor het huwelijk. 
Ze werd geacht haar leven te versieren met strikjes en lintjes, met pianospel en filantropie. In het 
midden van het verhaal komt het pianospelen als vrouwelijke bezigheid ter discussie te staan. 
Wanneer Eugénie Hilda vraagt of het pianospelen en schilderen eigenlijk maar nonsens is, 
antwoordt Hilda:  

 
Ja eerlijk gezegd, geloof ik wel dat al dat dilettantische kunstgedoe meestal erge nonsens is! 
Maar het hangt er heelemaal van af hoe je het opvat: als de dilettanten hun kunstbeoefening 
wilden gebruiken als middel om zich zelf te ontwikkelen en hun rusturen mooi te maken zou 
het uitstekend zijn. […] Maar zooals nu de meisjes haar “aan kunst doen,” dikwijls opvatten, 
niet als middel maar als een doel, een levensvulling, och arme! bij gebrek aan beter, is het heusch 
erbarmelijk! Daar zitten ze, uren en uren zich uit te sloven, met een krachtsinspanning, een 
volharding, een betere zaak waardig, en ze weten allemaal dat er toch nooit iets waarachtig 
goeds, iets boven het middelmatige uit haar worden zal. […]Maar toen, op eenmaal, had ze 
als een visie van heel Eugénie's leven en ze zag dat ze onbewust wreed was geweest. In dat 
meisjesbestaan zonder éen enthousiasme, zonder éen plicht, en zonder bestemming, was het 
vlugge pianospel nog de eenige trots geweest, het eenige, dat haar de illusie had gegeven toch 
iets te kennen, iets te zijn, en nu was ook dat haar ontnomen. Hilda had spijt.202 

 

                                                 
202 Cécile de Jong van Beek en Donk, Hilda van Suylenburg (Feministische Uitgeverij Sara, Amsterdam 1984), 362-466 
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Hilda had het liefst dat de vrouw haar tijd niet langer verdeed met ledige bezigheden en in plaats 
daarvan haar vervulling zocht in een meer edele en nobele bestemming. Het was een roep van 
Hilda om de vrouw achter de piano vandaan te halen zodat zij haar plek kon gaan opeisen in de 
maatschappij: 

 
Ontwaakt dan toch! jullie meisjes van bij de dertig! Voel je dan niet dat je vrouwen bent 
in de kracht van je leven! en dat je dat leven niet gegeven is om min of meer aardig 
zoowat te liefhebberen in kunst! Voel dan toch je verantwoordelijkheid als arbeidster in de 
maatschappij, die in deze overgangsperiode alles gebruiken kan, wat je maar aan verstand 
en hart hebt gekregen!203 

 
Een half jaar na verschijning waren er al meer dan vierduizend exemplaren van de roman Hilda 
verkocht en het boek maakte vervolgens zoveel los dat het vergeleken werd met de 
opzienbarende Amerikaanse roman over slavernij, De Negerhut van oom Tom. De feministe 
Margaretha Meyboom antwoordde in De Gids op de vraag wat toch wel het aantrekkelijke van dit 
boek was: zou twintig jaar vroeger de schrijfster een roepende in de woestijn zijn geweest, nu was 
Nederland er rijp voor. In Hilda van Suylenburg waren ‘de fijnste wortels van de 
vrouwenbeweging’ blootgelegd.204  

De roep van Hilda werd gehoord, aan het eind van de negentiende eeuw streden steeds 
meer vrouwen voor het recht op arbeid, scholing en het kiesrecht. Het feminisme groeide in de 
negentiende eeuw bij de burgerij uit tot een breed gedragen beweging. De fiets was het vehikel 
dat deze beweging zichtbaar maakte, de letterlijke verbeelding van de eis om meer 
bewegingsvrijheid voor vrouwen. Vrouwen kwamen achter hun piano vandaan en stapten het 
huis en hun keurslijf uit om in een broek of broekrok op hun vélocipide de wereld te ontdekken. 
De hooggespannen verwachting en de algemeen gevoelde indruk dat er een kentering zat aan te 
komen in het leven van de vrouw komen we tegen bij het schilderij met de sprekende titel 
Toekomstdroomen.Op dit schilderij (Afb.XV) zien we twee jonge vrouwen met elkaar aan het 
mijmeren over de dingen die komen gaan en over een wereld buiten de huiselijke en 
teruggetrokken sfeer, waar de piano als symbool hiervan in de achtergrond is afgebeeld. Door 
hun houding en de uitdrukking van de gezichten heeft de schilder de melancholieke stemming 
van het moment treffend samengevat; de duistere partijen in de achtergrond geven aan het geheel 
– letterlijk en figuurlijk – een zekere diepte. 
 
Degeneratie 
Het was niet alleen de feministische hoek waaruit de zorg om de positie van de vrouw vandaan 
kwam. Het waren ook cultuurcritici die met wetenschappelijke denkbeelden hun pijlen op 
zorgwekkende fenomenen in samenleving en beschaving richtten en daarbij speciale aandacht 
hadden voor de positie en aard van de vrouw. Directe aanleiding hiertoe was het dalende 
geboortecijfer in de hogere klasse en middenklasse. Deze bevinding baarde zorgen en angst voor 
degeneratie.205 Een ‘gezonde voortplanting’ was een factor die aan het einde van de negentiende 
eeuw als cruciaal werd beschouwd binnen het geheel van een gezonde cultuur. De bestaande 
arbeidsverhoudingen en de burgerlijke conventies zouden een noodlottige uitwerking hebben op 
de ‘gezonde voortplanting’ van de vrouw. Het vrouwenleven waar de vrouw ten prooi viel aan 
‘overbeschaving’ en een  ‘overzadiging van poëzie en muziek’, had een aan ‘gemoeds- en 

                                                 
203 Ibidem, 466 
204 Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900: Hoogtij van Burgerlijke cultuur (Den Haag 2000), 503 
205 Onder invloed van de evolutietheorie werd het als beangstigend ervaren dat vrouwen uit hogere milieus minder 
kinderen baarden dan vrouwen uit de lagere klassen. Deze waren primitiever, bij hen was meer kans op 
degeneratieverschijnselen, wat weinig goeds voorspelde voor de toekomstige generaties.  
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zenuwhypertrophie’ lijdend vrouwelijk geslacht gekweekt.206 Deze diagnose en zorg om het 
burgerlijke vrouwenleven waren in algehele zin bedoeld maar lijkt zeker ook betrekking te hebben 
op de plaats die het pianospel innam in het leven van de welgestelde vrouw.  

De wetenschap en de ontwikkelde erfelijkheidsleer had eveneens invloed op opvattingen 
over het gezin. Het gezin was niet langer een symbool van geborgenheid maar het toonde de 
wrede en onontkoombare wetten van de erfelijkheid en het milieu. Dit fatalisme zie je terug in de 
boeken van onder andere Couperus, waarin de hoofdpersonen een uitvlucht zoeken om een 
einde te maken aan het deprimerende leven, zoals Eline Vere uit 1890. Zoals het individu in het 
burgerlijke gezinsmodel altijd in verband stond met de heilig drie-eenheid van man, vrouw en 
kinderen, was het aan het einde van de negentiende eeuw het individualisme dat steeds meer 
terrein wist te winnen. In de poëzie is deze ontwikkeling goed te volgen. Het was afgelopen met 
de huiselijke poëzie waarin het besloten gezin centraal stond. In de dichtkunst van de Tachtigers 
was de mens een alleenstaand individu geworden, zoals in de bundel Sensitieve verzen van Herman 
Gorter uit 1892.  

Het burgerlijke gezinsmodel 

De belangrijkste waarden uit de burgerlijke samenleving, namelijk het gezin en de rol van de 
moeder als zorgdraagster van toekomstige generaties, werden door het opkomende 
individualisme en het verzet van de vrouw tegen de bestaande orde bedreigd. De huiselijke vrouw 
was in de burgerlijke ideologie een absolute voorwaarde voor de verwezenlijking van het 
burgerlijke gezinsideaal. Met het opgeven van de vanzelfsprekendheid van de vrouwelijke 
bestemming, was de vrouw niet per definitie huisgebonden meer. Zonder een vrouw thuis, zo 
merkte de sociaal-democratische vakbondsman Spiekman later op, verloor het gezin ‘alle 
hartelijkheid, alle fleur, allen band, allen regel. Het is er steeds koud, ruw, ongezellig, 
onaangenaam’.207 

In het vrouwenvraagstuk, was het niet alleen de maatschappelijke uitsluiting van de vrouw 
die ter discussie stond. Vanaf 1870 richtte de feministische verontwaardiging zich tevens op de 
juridische onmondigheid van de gehuwde vrouw en haar ondergeschikte positie in het gezin. Het 
partnerschap tussen man en vrouw was niet gestoeld op gelijkwaardigheid maar op 
complementariteit. Volgens de wet, volgens de gewoonte, maar ook volgens het vrouwelijk 
zelfbeeld was de vrouw ondergeschikt aan de man: zowel in intellectueel opzicht als wat betreft 
haar publieke functies. De vrouw bezat geen handelingsbekwaamheid en de man had volledige 
zeggenschap over het bezit van zijn vrouw. In het verlengde van de discussie over de juridische 
achterstelling van de gehuwde vrouw werd de vraag gesteld of de patriarchale relatie tussen man 
en vrouw een goede basis kon vormen voor de liefde en het wederzijdse begrip tussen de 
huwelijkspartners. Er was tevens sprake van het groeiende besef dat de dubbele moraal, waarin 
gesteld werd dat vrouwen kuis moesten zijn terwijl mannen seksueel actief mochten zijn, slecht te 
rijmen viel met het huiselijkheidideaal. Aan het einde van de negentiende eeuw werd het voor een 
spraakmakend, intellectueel deel van de burgerij minder vanzelfsprekend dat het huwelijk en 
huiselijkheid tot het ware geluk zouden leiden. Het was echter niet alleen de haalbaarheid van het 
“huiselijk geluk” die ter discussie kwam te staan. 

                                                 
206 Harold van Dijk, ‘In het liefdeleven ligt gansch het leven’: het beeld van de vrouw in het Nederlands realistische proza, 1885-1930  
(Assen, 2001), 121-122 
207 Geciteerd in: Remieg Aerts, Land van kleine gebaren: een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 2001), 
164 
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Afb. XV Albert Roelofs, Toekomstdromen, ca. 1906 
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 Huiselijkheidideaal  
Aan het einde van de eeuw wierp de burgerlijke propaganda ter beschaving van de onderste lagen 
van de bevolking meer dan voordien haar vruchten af. Door de opkomst van nieuwe 
beroepsgroepen zoals ambtenaren, kantoorbedienden en winkelpersoneel, loonsverhogingen en 
met de verbetering van woonomstandigheden werd het burgerlijke huiselijkheidideaal voor steeds 
meer groepen in de samenleving bereikbaar. Een indicatie hiervoor was dat tegen de jaren 1850-
1860 voor een aanzienlijk  deel van bevolking een volledige splitsing tussen kostwinnaarschap en 
huiselijk leven nagestreefd kon worden. Vrouwen van geschoolde arbeiders en de nieuwe 
middengroepen hoefden niet meer buitenshuis te werken, maar concentreerden zich op de zorg 
voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. 208  

Terwijl het huiselijkheidideaal in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw voor 
steeds meer mensen bereikbaar werd, nam tegelijkertijd de aantrekkingskracht van het 
huiselijkheidideaal voor delen van de meer gegoede burgerij zelf af. Dit was een geleidelijk 
verlopend proces en hing samen met verschillende samenlopende ontwikkelingen. Het 
burgerlijke huiselijkheidideaal was voor de burgerij altijd een graadmeter geweest van 
beschaafdheid en welstand. Dus toen de huiselijkheid gemeengoed werd en een kleinburgerlijke 
connotatie kreeg, verloor de huiselijkheid voor de meer gegoede groepen in de samenleving haar 
sociaal onderscheidende werking.209  

Een andere gerelateerde vijand was de gedeeltelijke devaluatie van het huis als de kern van 
het leven. Omstreeks 1880 ging het besloten burgerlijke cultuurleven van sociëteiten en van 
musiceren in huiselijke sfeer over in een nieuw openbaar cultuurleven. Een opkomende 
vermaaksindustrie zorgde voor steeds meer gelegenheden waar burgers elkaar konden 
ontmoeten. In de vorm van danscafés, theaters en bioscopen groeide het uitgaansleven uit tot de 
meest populaire vorm van tijdverdrijf.  

In de negentiende eeuw organiseerde en verenigde de gegoede burgerij zich in sociëteiten 
en gezelschappen en kende Nederland een bloeiend genootschapleven. Halverwege de 
negentiende eeuw werd hun voorbeeld gevolgd door de opkomend middengroepen, die hun 
eigen muziek-, toneel- en leesgenootschappen gingen oprichten. Dezelfde ontwikkeling zien we 
ook in het sportleven. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden de eerste 
sportverenigingen in het leven geroepen. Aanvankelijk kende de sportbeoefening nog een 
uitgesproken elitair karakter maar daar kwam al vroeg verandering in, aan het einde van de eeuw 
kwamen steeds vaker sportverenigingen voor middenstanders en arbeiders van de grond. De 
populariteit van de cultuur- en sportbeoefening kan aan de ene kant verklaard worden in termen 
van ‘beschavingsoffensieven’ en verzuiling. Elke zuil had zijn eigen muziek- en 
sportverenigingen. Daarnaast werd de enorme groei van de vrijetijdsbesteding vanaf het einde 
van de negentiende eeuw mogelijk gemaakt doordat met de teruglopende arbeidstijden en de 
stijgende lonen de drempels om aan een vereniging deel te nemen werden geslecht.  
 

                                                 
208 Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid (Amsterdam/Meppel 1984) 

209 T.A.H. de Nijs, In veilige haven: het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij, 1815-1890 (Nijmegen: SUN 2001) 97 
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Piano was achterhaald  
De ontwikkeling van het vrijetijdsleven had het gevolg dat het huis niet langer gold als de plek 
waar het sociale en gezelligheidsleven zich voor een groot deel had afgespeeld rondom het 
burgerlijke huisinstrument, de piano. Het huiselijke gezinsleven moest gaan concurreren met het 
uitgaansleven en het openbare cultuurleven. Met deze ontwikkeling verloor de piano haar 
muzikale functies. Het huis was incidenteel voor muziek geworden in plaats van haar centrum. 
Daarnaast verdreef de komst van volautomatische muziekapparaten, zoals de pianola en de 
fonograaf, de piano als voornaamste bron van muziek. De piano was achterhaald geraakt:  
 

Men zegt dat den klavier-onderwijzers reeds de schrik om het hart is geslagen, omdat 
zulke instrumenten zoozeer het burgerrecht zullen verkrijgen, dat er geen pianolessen 
meer behoeven te worden gegeven. Zeker zal zulks het geval kunnen zijn en dat is geen 
nadeel, want hoeveel tijd wordt er op het klavier vermorst door onbegaafde en niet-
muzikale leerlingen, die zij veel beter en nuttiger voor iets anders kunnen besteden.{De 
klavierwerktuigen} zijn van onberekenbaar nut in het huisgezin, wanneer men niet over 
een goeden pianist of pianiste beschikt en men toch behoefte gevoelt goede muziek te 
hooren.210 

 
Hoewel de muziekopnames en de pianola en fonograaf werden gezien als een grote stimulans 
voor de muziekwaardering, vormden ze een bedreiging voor de amateur-beoefening. Zo was een 
Londonse muziekcriticus aan het begin van de twintigste eeuw van mening dat de grammofoon 
“has broken the head of the amateur’ en voorspelde vervolgens dat de piano in de komende 
vijftig jaar net zo uitgestorven zou zijn als de viola da gamba en de klavecimbel. 211 

   Toen er geleidelijk aan een einde kwam aan de ideologisering van het huiselijke leven, 
verloor de piano, als icoon van de huiselijkheid, haar symbolische invloed. De verminderde 
aantrekkingskracht van de piano als cultureel statussymbool betekende daarnaast dat er gezocht 
werd naar nieuwe middelen om cultureel onderscheid te benadrukken. Zo werd er een nieuw 
statussymbool gevonden met de komst van de automobiel. De auto had tevens het gevolg dat de 
burgerij mobieler werd en minder huisgebonden. 
 
De erosie van burgerlijke noties ten aanzien van de politiek, kunst, vrouw en gezin en de sfeer 
van culturele revolte die aan het einde van de negentiende eeuw om zich heen greep, kondigden 
het einde aan van een tijdperk waarin de burgerij als cultuurdragende laag de toon had 
aangegeven. Een nieuwe generatie verweet de gevestigde burgerij conventionaliteit en lauwheid 
en pretendeerde zelf daartegenover te spreken over het wezenlijke of het echte in de mens en 
maatschappij.212 In een wereld die door secularisering en rationalisering onttoverd was geraakt, 
werd er beroep gedaan op de emotie. Het gemoed zou verheffende krachten genereren waardoor 
levensbeschouwelijke twijfel, materialisme en gebrek aan nationale bestemming konden worden 
overwonnen.213 De piano werd gezien als het instrument dat de “onttoverde wereld” verklankte:  

 
Nieuw leven, nieuwe horizons en nieuwe kunst bezielen hen […] ze meenen ’t is een 
volksverhuizing van het land der werktuigelijke piano’s naar het land van de violen […] ze 
drukken ’t bruine hout tegen het aangezicht, want nu voor ’t  eerst is, volgens hun gevoel, 
het instrument gevonden, dat door hun levenshartstocht trillen kan, waarvan de 
sterkgespannen snaren jubelen en snikken met harte meê. […] Het mechanisch 
tokkelding is overleefd.214 

                                                 
210 Caecilia (1906), ‘Klavier-machines en stemwerktuigen’, 207-208 
211 Loesser, 603 
212 ‘Herenstijl en Burgerzin’, 183.  
213 Remieg Aert, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997), 413 
214 Charles Boissevain, ‘Ons vaderland’ in: De Gids 58 (1895), 132  
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Besluit 
In deze studie heb ik geprobeerd de sociale en culturele betekenis van de piano af te leiden door 
de geschiedenis van de piano te zien als bepaald door sociaal-culturele factoren en hoe de piano 
zelf weer heeft gecontribueerd aan de sociaal-culturele formatie. De piano was een negentiende-
eeuws cultuurverschijnsel en naar mijn weten bestaat er geen historisch precedent van een 
muziekinstrument dat zo verbonden was aan een periode en de dominante cultuur van die tijd, 
als de piano. De piano was een voortbrengsel van de negentiende eeuw die gekenmerkt werd 
door een romantische muziekesthetiek, de industriële revolutie, commercialisering en de opkomst 
van de burgerij met een gepropageerde burgerlijke levensstijl. 

Zo liep de ontwikkeling van de piano parallel met ontwikkelingen in de muziek en de 
techniek. De wisselwerking die optrad tussen de pianobouw, componisten, musici en 
technologische vernieuwingen zorgde ervoor dat de piano, als romantische muziekinstrument bij 
uitstek, het voornaamste medium werd waarmee de muziekcultuur in de negentiende eeuw 
uitdrukking gaf en werd verspreid. De piano die deelnam aan het industrialiseringsproces en voor 
een groot gedeelte bestond uit ijzer en mechaniek was daarnaast een voortbrengsel van de 
Industriële Revolutie. De industrialisering, de verbetering van distributie en de commercialisering 
van de piano schiepen daarnaast de voorwaarden voor de verspreiding van het muziekinstrument.  

De opkomst van de burgerij en de nadruk op de deugdzaamheid van de kunsten waren 
van groot belang voor de verspreiding en cultivering van het muziekinstrument. In het burgerlijke 
beschavingsideaal kreeg de muziek een beschavende en verheffende werking toegeschreven. 
Naast of dankzij de beschavende betekenis van muziek kreeg de muziekbeoefening voor de 
burgerij tevens een symbolische ‘meerwaarde’. Muziekbeoefening gold als kenmerk van een 
culturele vorming die andere maatschappelijke lagen ontbrak en droeg zodoende bij aan de 
versterking van het burgerlijke besef van eigenwaarde. Het muzikaal onderlegd zijn was voor de 
burgerij niet alleen een geëigende manier om zich te onderscheiden van de lagere sociale klassen 
maar het was daarnaast ook een uiting van sociaal correct gedrag. Deelname aan de burgerlijke 
cultuur veronderstelde een gedragspatroon waar het onderlegd zijn in de muziek, als een 
nastrevenswaardige culturele vaardigheid, deel van uitmaakte. Culturele vaardigheden, zoals de 
muziekbeoefening, moeten dan eerder worden opgevat als een gedragscode waarmee de burgerij 
uiting gaf aan haar positie dan als een persoonlijke voorliefde en interesse voor de muziek. Door 
de aanzienlijke rol die muziek speelde in het sociale verkeer was het voor de burgerij van groot 
belang om hun kinderen te onderwijzen in de muziek en het was vooral de piano die hiervoor als 
het meest geschikt werd geacht.  

Het was niet alleen het pianospel dat een representatieve en statusbevestigende functie 
had, het was juist de piano zelf die in de negentiende eeuw werd gecultiveerd. De piano was een 
toonbeeld van de moderniteit die stond voor hetgeen waar de burgerij in geloofde. Zo liet het 
geloof in zaken en handel hen toe om muziek op te vatten als een handelswaar wat ervoor zorgde 
dat de piano op een grote schaal geproduceerd werd en naar een prijs die de aankoop voor een 
groot deel van de bevolking mogelijk maakte. Zij geloofden verder in geld, en hun voorliefde ging 
daarom uit naar de piano die er solide en kostbaar uitzag. Hun geloof in mechanische apparaten 
zorgde voor bewondering en affectie voor een instrument dat zo ingenieus was opgebouwd en 
bestond uit zoveel mechaniek. De pianoforte hoorde daarnaast, als instrument van het laatste uur, 
bij de verworvenheden van de burgerij waarin men een bevestiging zag van hun geloof in de 
vooruitgang van de beschaving.  

De piano ging in de negentiende eeuw, als cultureel statussymbool, onderdeel uitmaken 
van de zelfrepresentatie van de burgerij. Ten grondslag aan de zelfbewuste burgerlijke identiteit 
lag de burgerlijke levensstijl waarin de nadruk werd gelegd bij de huiselijkheid. Het huiselijke 
leven en de aantrekkingskracht en populariteit van de piano, als burgerlijk huisinstrument, waren 
in de negentiende eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de burgerij werd het een 
aspiratie om in het bezit te zijn van een piano. Een piano in huis gaf uitdrukking aan het 
harmonieuze gezinsleven, hun gevoel voor de behaalde en behouden vooruitgang, hun 
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verworven positie en beschaving en hun houding inzake de positie van de vrouw. Als zinnebeeld 
van de burgerlijke levensstijl kan de verspreiding van de piano vervolgens in verband worden 
gebracht met de verspreiding van de burgerlijke cultuur onder steeds meer lagen van de 
bevolking. Zoals we uit de casestudie met de boeren hebben kunnen afleiden, werd de piano het 
voorwerp die zowel de huiselijkheid als de aangemeten burgerlijke levensstijl symboliseerde. 

De aantrekkingskracht die van de piano uitging en die in brede lagen van de samen werd 
gevoeld, moet daarnaast verklaard worden in het licht van het distinctiestreven en geldingsdrang 
van de burgerij. Als het ‘wachtwoord der beschaafde wereld’, was de piano een cultuurgoed die 
onderdeel uitmaakte van de strategie van individuen en groepen om aansluiting te zoeken bij de 
hogere klasse of om zich juist te onderscheiden van de lagere klassen. De toename van de 
welstand onder de burgers had de piano, die als teken gold van burgerlijke voorspoed, beschaving 
en burgerlijke levensstijl, tot een begerenswaardig object gemaakt. De kostbaarheid van de piano, 
net zoals het leren van enkele deuntjes, werd gezien als een gemakkelijke en gunstige 
implementatie van vertoon en gecultiveerdheid. De piano representeerde een aspiratie maar werd 
meteen ook een voorwendsel, die twee leken in elkaar op te gaan. Dat de piano voor steeds meer 
mensen betaalbaar werd en ingang vond in de huizen van de lagere klassen, betekende dat de 
piano haar sociaal onderscheidende werking begon te verliezen. De piano behield echter het 
predikaat van beschaafdheid, die blijk van waardering eiste. Mensen, muzikaal of niet, kochten 
piano’s omdat het onfatsoenlijk leek om het niet te doen.  

De studie naar de sociale en culturele betekenis van de piano geeft ons niet alleen inzicht 
in de complexe gedragscodes en standsverhoudingen van de burgerij. Aan de hand van de piano 
kunnen daarnaast ook de negentiende-eeuwse sekseverhoudingen worden blootgelegd. De 
harmonieuze associatie die er bestond van de vrouw met de piano, moet vanuit de 
representatieve functie van de piano worden verklaard. In de negentiende eeuw ontleende de 
vrouw haar identiteit aan het vrouwbeeld dat haar werd voorgeschreven. De twee pijlers daarvan, 
de deugdzaamheid en de huiselijkheid, werden gerepresenteerd in de piano.. De piano, die 
ideologisch bevestigend was voor de huiselijke en deugdzame vrouw, onderstreepte de 
vrouwelijke status en rol in de maatschappij.  

Het pianospel groeide in de negentiende eeuw uit tot het talent d’agrément voor de vrouw. 
Het belang van dit sociale gebruik kwam in de negentiende-eeuwse sociabiliteit duidelijk naar 
voren. Het pianospel werd gezien als een sieraad voor de vrouw, die de werking had van een 
ideële en renderende bruidsschat. Hoewel de muzikale ontwikkeling, en in het bijzonder het 
pianospel, onderdeel uitmaakte van de opvoeding en geestelijke ontplooiing van de vrouw, 
werden ook hieraan duidelijke grenzen gesteld. Vrouwen werden opgedragen om muziek te zien 
als een triviale bezigheid net als wat ze verder deden naast hun twee voornaamste plichten, het 
baren en opvoeden van kinderen. De trivialisering van de muziekbeoefening van de vrouw, werd 
daarmee een essentiële component in de beheersing van de vrouwelijke sekse en daarmee in het 
behouden van de status-quo.  

Het pianospel was daarnaast karakteristiek voor de onmacht van de vrouw om tot een 
meer ‘zinvolle’ tijdsbesteding te komen. Het pianospel werd gezien als een aangenaam tijdverdrijf, 
een manier voor de vrouw om de ledige uren te vullen en de gedachte was dat het pianospel de 
vrouw zou helpen berusting te vinden in haar huiselijke bestemming. De gezochte vervulling in 
het pianospel moest de vrouw afleiden van de zinloosheid van haar tijdsbesteding. Deze functie 
was ideologisch en deed dienst om de sociale realiteit te bevestigen en die tegelijkertijd te 
bedekken. Aan het einde van de negentiende eeuw kwam de vanzelfsprekendheid van de 
huiselijke vrouw ter discussie te staan. De behoefte om deel te nemen aan het openbare leven 
wist de vrouw achter de piano vandaan te halen zodat ze haar plek in de maatschappij kon 
opeisen 

Naast de sociale klasse en de sekseverhoudingen vergroten de burgerlijk attitudes en 
denkwijzen ten aanzien van de muziek ons inzicht in de cultivering van de piano. Het egalitaire 
beschavingsideaal van de burgerij beruste op de gedachte dat de samenleving als geheel beter af 
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was en op een hoger plan van beschaving kwam, als zoveel mogelijk mensen deel hadden aan 
kunst en cultuur. Vanuit dit uitgangspunt ontstond er de behoefte om het volk deelachtig te 
maken met de beschavende uitwerking van muziek. De piano kan gezien worden als het 
instrument die de emancipatie en popularisering van de toonkunst belichaamde. De ongekende 
populariteit van de piano in de negentiende eeuw leidde zelfs tot het verschijnsel van de 
pianoplaag. De verspreiding en popularisering van de toonkunst hadden echter de trivialisering van 
de muziek in de hand gewerkt. Deze ontwikkeling werd toegeschreven aan de populariteit van de 
piano die zich als een soort epidemische ziekte had weten te verspreiden over het land. Het 
pianodilettantisme zou niet alleen de muziek ontsieren, daar zij naar maatstaf der techniek, niet 
naar den inhoud behandelt, de piano zou eveneens een verstommende werking hebben op de 
mens en de maatschappij. De piano was een cultuurverschijnsel en daarmee in de ogen van 
cultuurcritici verdacht. Toen aan het einde van de negentiende eeuw een tegencultuur zich 
opzettelijk ging afzetten tegen de globale burgercultuur, werd de piano en het pianospel in de 
cultuurkritiek opgenomen. De piano was immers als cultureel statussymbool groepsgebonden en 
behoorde tot die conventies, gedragingen en voorwerpen die de burgercultuur representeerden. 
 
In de negentiende eeuw werd de piano door de negentiende-eeuwse burgerij, voor wie 
kunstuitingen, sociale positie en gedragscodes nauw met elkaar verbonden waren, op een podium 
geplaatst waar ze werd bewonderd en gewaardeerd en waar ze als toonbeeld van de 
beschaafdheid, huiselijkheid en moderniteit van de burgerij, een muzikale, beschavende, 
verheffende, amusements- en statusbevestigende en sociaalonderscheidende functie had. Toen 
aan het einde van de negentiende eeuw de omstandigheden begonnen te veranderen en het 
burgerlijk cultuurmodel onder spanning kwam te staan, werd dit podium onder de piano zijn 
poten vandaan gehaald. Met het antiburgerlijke discours, de erosie van burgerlijke noties ten 
aanzien van de kunst, vrouw en gezin, de komst van het openbare cultuurleven en 
volautomatische muziekapparaten verloor de piano haar symbolische en muzikale functies. De 
piano verdween echter niet van het toneel maar leidt sindsdien een bescheiden burgerlijk leventje. 
De piano blijft tot de dag van vandaag niet alleen het meest bespeelde muziekinstrument, 
daarnaast wordt de waarde en beschavende betekenis van muziek heden ten dage alom erkend.215 
In tegenstelling tot het spelen van computerspelletjes, is de muziekbeoefening te beschaafd 
geworden, om deze slechts te legitimeren als verdrijving van de ledigheid. Het pianospel en 
muziekbeoefening in het algemeen, als nastrevenswaardige culturele vaardigheid, is daarmee een 
erfenis van de negentiende eeuw.  
 

 
 

                                                 
215 Zoals bleek uit een onderzoek onder concertbezoekers, C. Smithuijsen, Een verbazende stilte. Klassieke muziek, 
gedragsregels en sociale controle in de concertzaal (Amsterdam, 2001), 32 
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