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Voorwoord

Dit boek is een aanwinst voor pianospelend Nederland!
Het is immers een prestatie van formaat om in goed Nederlands een duidelijk 
beeld te schetsen van Matthay’s fascinerende ideeën over pianotechniek in 
samenhang met al datgene wat Matthay hierbij als onontbeerlijk beschouwde 
zoals: het luisteren, waaronder hij overigens iets geheel anders verstond dan 
het simpele horen, voorts zijn opmerkingen over lesgeven in het algemeen, 
het luisteren als remedie tegen nervositeit, het op zinvolle wijze studeren, 
een artistiek verantwoorde diepgaande interpretatie, de eindeloos gevarieerde 
klankkleur, de kennis van het instrument, de anatomie en de bewuste ontspan-
ning en nog veel meer.
Bij het bestuderen van dit boek is mij dikwijls opgevallen dat Matthay’s denk-
beelden nog steeds actueel zijn. Daarom is het zo jammer dat in Nederland 
de verworvenheden van Matthay slechts bij een gering aantal pianodocenten 
en pianostuderenden echt ingang gevonden hebben. 
Naar mijn overtuiging kan dit boek, waarin op zo overzichtelijke wijze een 
samenvatting gegeven wordt in onze eigen taal, er in belangrijke mate toe 
bijdragen om hier definitief verandering in aan te brengen. Ik zou dat van 
harte toejuichen!
Uit alles wat in dit boek ter sprake komt blijkt dat Matthay een uitgesproken 
idealist was. Volgens hem was het de opdracht van iedere bevlogen pianist/
musicus om de schoonheid van muziek te ‘zien’ en uit te dragen, daarbij 
gesteund door een diepgaand inzicht in de techniek van het pianospel in 
samenhang met een levende klank.
Klankschoonheid was voor Matthay overigens absoluut geen abstract begrip. 
Hij kende immers als geen ander de meest uiteenlopende aspecten van het 
toucher en gaf in zijn boeken talloze intelligente aanwijzingen en rationele 
vooroefeningen om de in zijn ogen en ‘oren’ optimale klankschoonheid te 
bereiken. 
Uiteraard heeft Matthay nog veel meer te bieden dan wat ik nu aanstip. Daar-
bij valt het mij steeds op dat veel van datgene wat in dit boek aan de orde komt 
mij uit het hart gegrepen is.
Om een paar voorbeelden te noemen: alles wat de schrijver te berde brengt 
over het zo onmisbare contact met de toets, het voelen van de toetsweer-
stand: de ‘key-attention’ en zijn gefundeerde opmerkingen over het vermij-
den van overbodige bewegingen bijvoorbeeld bij het staccatospel. Overbodige 
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bewegingen hebben immers een schadelijke invloed op de toonvorming en 
verstoren dikwijls zelfs het muzikale begrip voor een frase. Tenslotte Mat-
thay’s afkeer van de (ongecontroleerde) plotselinge snelle aanslag waardoor 
de snaar niet de gelegenheid krijgt een mooie zangrijke toon te produceren 
en de (scherpe) boventonen teveel gaan domineren. Dit neemt overigens niet 
weg dat hij dit timbre in sommige gevallen zeker van toepassing vindt. Dog-
matisme was hem vreemd, ook in dit opzicht. 
Kortom, dit boek is het alleszins waard om intensief bestudeerd te worden en 
ik hoop van harte dat het een uitgebreide lezerskring zal bereiken. 

Willem Brons

Voor de eerste druk heeft Paul Weeren behalve het kritisch lezen van de tekst ook de 
omvangrijke taak op zich genomen de foto’s en talrijke notenvoorbeelden te maken. Zijn 
hulp was onontbeerlijk. Ik ben hem hiervoor bijzonder dankbaar. Huib Christiaanse ben 
ik zeer erkentelijk voor het zorgvuldig lezen en corrigeren van de tekst. 
In de tweede druk zijn verbeteringen aangebracht en is een register en een overzicht 
van de muziekvoorbeelden opgenomen.
In de derde druk zijn voornamelijk enkele nuttige adviezen toegevoegd. 

Bob Brouwer
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1 Over Matthay en dit boek

1.1  Matthay’s erfgoed

Sinds de dood van Tobias Matthay in 1945 zijn er ongeveer drie genera-
ties voorbijgegaan. Geconstateerd kan worden dat zijn naam een prominente 
plaats heeft gekregen in de wereld van de pianomethodiek, maar zijn werk 
desondanks geen gemeengoed is en zijn boeken weinig worden bestudeerd. 

Matthay heeft ons een diepgaande en toch eenvoudige analyse van de grond-
slagen van het pianospel gegeven. Zijn belangrijke wetenschappelijke en 
sluitende visie op de techniek van het pianospelen geeft de (leerling)pianist 
optimale mogelijkheden zijn muzikale voorstelling te realiseren. Een visie 
die inzicht en perspectief verschaft en kan leiden tot een proces van studeren 
waarin de technische horizon zich steeds, samen met de artistieke ontwikke-
ling, verlegt en nieuwe en diepere ervaringen zich aandienen. 

Opmerkelijk is de soms gehoorde opvatting dat Matthay’s methodiek moeilijk, 
elitair en voor fijnproevers is. Zijn theorieën lijken moeilijk maar zijn het niet. 
De grondbeginselen kan een kind zelfs begrijpen en zijn methodiek bevat 
inderdaad de ingrediënten die tot het hoogste niveau van pianospelen kunnen 
leiden, maar is uiteraard altijd afhankelijk van het talent waarover de leerling 
beschikt, technisch en artistiek. Het aanwezige talent kan wel zo optimaal 
mogelijk tot ontplooiing worden gebracht! Het gaat erom dat vanaf de eerste 
pianoles goede gewoonten worden aangeleerd, waarop in de loop van de tijd 
verder kan worden gebouwd. En dat wens je iedere leerling toe. 

Voor de verwaarlozing van Matthay’s erfgoed zijn meerdere oorzaken aan te 
wijzen:
-   de voor velen verwarrende schrijftrant met veel herhalingen, voetnoten en 

resu més. Er is zeker volharding en een helder inzicht nodig om dit te ont-
warren;

-   zijn, over veel boeken, verspreid oeuvre is niet meer te verkrijgen, alleen 
antiquarisch;

-   vooroordelen ontstaan door onwetendheid, niet begrijpen, vastgeroeste 
meningen en gemakzucht;

-   wanneer Matthay alleen theoretisch wordt onderwezen, zonder praktische 
oefening (bewust fysiek voelen) en intensieve begeleiding, is het nuttig 
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