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Ik heb iets met macabere dingen. Niet omdat ik gothic ben (oké, vroeger wel een 
beetje alto), of omdat ik een zwaarmoedig persoon ben, maar omdat er vaak iets 
ontroerends schuilt in de manier waarop mensen met het onvermijdelijke einde 
omgaan. Opgezette dieren, postmortale fotografie, American Horror Story – het is 
allemaal aan mij wel besteed.  
 



 
 
Niet alle dingen die we macaber of griezelig vinden, zijn met de dood in het 
achterhoofd gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan de automatische piano die ik heb 
mogen bewonderen in het fameuze Pianolamuseum op de Westerstraat. Het 
museum herbergt een imposante collectie van piano’s die op de een of andere 
manier vanzelf kunnen spelen. Zo’n halve eeuw geleden is er een begin gemaakt 
met het verzamelen van automatische piano’s en de collectie dijt nog altijd uit. Het 
voormalige politiebureau, waarin het museum sinds 1981 is gehuisvest, barst 
daardoor haast uit zijn voegen. 
 

 



 
Tijdreizen 
 
Ik bezocht het museum twee jaar geleden voor het eerst tijdens mijn stage bij het 
Amsterdam Museum. We maakten daar een tentoonstelling over de negentiende 
eeuw, en dat was een goed excuus om bij het Pianolamuseum langs te gaan. Alleen 
al door het binnenstappen van deze ruimte maak je een tijdreis naar de wereld van 
vóór de computer. Conservator Kasper P.J. Janse (dé pianolaman van Amsterdam) 
wijdde ons in in de wondere wereld van de pianola, een speelautomaat dat in 1895 
werd uitgevonden. Door deze vinding hoefden dames niet langer noten te leren of 
vingeroefeningen te doen om hun gasten met een muziekstukje te vermaken. In 
plaats daarvan konden ze – wel met een beetje gevoel voor ritme – simpelweg op de 
pedalen trappen: dan rolden de noten er vanzelf uit. Tijdens onze rondleiding in het 
museum kregen we uiteraard vele deuntjes op verschillende pianola’s te horen, van 
walsjes tot ragtime. We hadden nog wel jaren kunnen doorgaan met luisteren, 
gezien de enorme collectie muziekrollen (30.000!), waarvan een deel op 
schilderachtige wijze in een kast langs de wand zijn opgeborgen. 
 
 

 
 
Debussy, 2016 
 
Maar het meest indruk op mij maakte de zogenaamde reproductiepiano. Zo’n 
instrument speelt muziekrollen af die pianisten met een speciaal opnameapparaat 
live hebben ingespeeld, waardoor de piano exact het spel van toen reproduceert 
(hoe dat precies werkt, kun je lezen op Wikipedia 
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Reproductie-piano]). Oftewel: wat je hoort én wat je ziet, 
is precies zoals het – pak ‘m beet – 100 jaar geleden is gespeeld. Bij de 
demonstratie bracht de pianolaman ons een stuk van de componist Claude Debussy 
ten gehore. De toetsen bewogen alsof zij werden beroerd door een onzichtbare 
geest… alsof de beroemde Fransman, die al in 1918 is overleden, even uit de dood 



terugkeerde om ons nog eenmaal te verblijden met zijn muziek. Dichterbij de 
componist kun je niet komen, want dit is nagenoeg authentiek aan hoe Debussy 
himself het destijds heeft gespeeld. En het is juist die wetenschap die het zien van 
zo’n uitvoering een echte nabijheid met het verleden, een ‘historische sensatie’ zo je 
wilt. De mechaniek geeft uitdrukking aan de menselijke creatieve geest, en op die 
manier is er toch nog iets bewaard gebleven van het overleden genie. Pas enkele 
seconden na de laatste noot wordt de magie verbroken en verlaat de geest het 
museum om terug te keren naar het rijk der doden. 
 

 
 
Ben je niet tijdens de Museumnacht langs dit bijzondere museum geweest? Geen 
nood: met je polsbandje kun je nog tot 31 december gratis een bezoek brengen. 
Alleen al om de betovering van de reproductiepiano te beleven, raad ik dat iedereen 
aan. 
 
 
Tessel Dekker 
Tessel heeft Geschiedenis en Kunstgeschiedenis gestudeerd en vindt het prachtig 
wanneer die twee samen komen. Hoewel ze als kind de tweede prijs voor een 
tekenwedstrijd heeft gewonnen, vindt ze het veiliger om kunst alleen te bekijken. Ze 
schrijft, regelt tentoonstellingen en organiseert een eventje hier en daar. Verder heeft 
ze een hekel aan hardlopen en is ze dol op haar kat Lowietje. 
 
  


