
Franz Schmidt 
 
 

Autobiografische schets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 2 

Deze tekst is voortgekomen uit het streven om mijn 
toekomstige biograaf (er wordt me namelijk overal bio-
grafisch materiaal gevraagd) die gegevens aan de hand 
te doen, die me nodig lijken voor het begrip van mijn 
ontwikkeling als mens en artiest en die informatie dui-
delijk af te grenzen van wat ik hier niet vertel, omdat 
het mij voor dat begrip helemaal niet nodig lijkt. Ik 
spreek hier helder en duidelijk de wens uit dat de ge-
noemde biograaf genoegen zal nemen met de feiten die 
ik hier wil geven. Ik protesteer vooral tegen al het on-
derzoek dat tot doel heeft om meer materiaal over mijn 
ouders, mijn jeugd, mijn familieleven en dergelijke zui-
ver persoonlijke zaken aan het licht te brengen; ik vind 
een eventuele, tegen mijn hier uitgesproken uitdrukke-
lijke wil ondernomen verbreiding en publicatie van zul-
ke privézaken grof en smakeloos.  
 Het hier volgende, in een pretentieloze vorm als 
“waarheid zonder fantasie” gepresenteerde materiaal is 
naar mijn beste weten volledig. Ik verwacht van de toe-
komstige bewerker dat hij mijn hierboven duidelijk uit-
gesproken wens zal respecteren; verder wil ik heel 
graag dat hij op een tactvolle manier rekening houdt 
met de gevoelens van misschien nog levende personen, 
over wie ik me vrijmoedig uit in deze niet voor publi-
catie bestemde regels, en met de gevoelens van de na-
bestaanden van dergelijke personen.  
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De eerste levensjaren 
1874-1888 

 
Ik ben geboren op 22 december 1874 in Pressburg 
(toen Pozsony in Hongarije en sinds de Wereldoorlog 
Bratislava in Tsjechoslowakije). Mijn geboortehuis be-
staat allang niet meer. Mijn vader was van moederskant 
Hongaars en mijn moeder honderd procent Hongaars. 
Mijn beide ouders waren heel muzikaal: terwijl mijn va-
der verschillende blaasinstrumenten speelde, zonder 
zich met een ervan lang bezig te houden, was mijn 
moeder in haar jonge jaren een uitstekende pianiste en 
werd ook mijn eerste (en beste!) lerares.  
 De muziek kreeg pas toegang tot mijn ziel door het 
orgel in de kerk. Mijn eerste muzikale pogingen, waar-
door ze zagen dat ik talent had, bestonden eruit dat ik 
de kerkliederen die ik had gehoord op de piano bij el-
kaar zocht. Ik was nog maar net zes, toen mijn moeder 
met de regelmatige pianolessen begon. De piano als 
zodanig interesseerde me weinig; ik wilde alleen maar 
het orgel nadoen, wat ik dan ook aan één stuk door 
deed.  
 Omdat mijn moeder op den duur te weinig tijd had 
om me les te geven, kreeg ik een leraar. Dat was Ru-
dolf Mader, de vader van de toenmalige pianoleraar 
aan het Weense conservatorium en latere directeur van 
de Nationale Opera van Boedapest, Raoul Mader. Ru-
dolf Mader was onderwijzer; zijn muzieklessen waren 
bescheiden, maar behoorlijk en gewetensvol. Ik was 
vooral geïmponeerd doordat hij ’s zondags in de dom-
kerk tijdens de lagereschoolmis het orgel bespeelde. De 
domkerk had juist in die tijd een nieuw en heel mooi 
orgel gekregen, dat gebouwd was door de Pressburgse 
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orgelbouwer Vinzenz Mozsny (leerling en lange tijd 
medewerker van Walker in Ludwigsburg). In plaats van 
in de kerk bij mijn klas in de rij te moeten staan, mocht 
ik boven op de orgelbank naast mijn leraar zitten; ik 
viel de vriendelijke oude man aan één stuk door lastig 
met vragen over het wezen en de bouw van het orgel. 
Hij legde het zo goed mogelijk uit, voor zover hij het 
zelf begreep en ik kreeg toch een redelijke voorstelling 
van het orgel. Bovendien was ik ervan overtuigd dat 
het orgel de geweldigste en volmaaktste openbaring 
van de muziek was en zoiets als het orkest dat een uur 
later tijdens de hoogmis speelde, haalde het niet bij het 
orgel. Dat oordeel was in dit geval in zoverre juist, dat 
het domorgel heel mooi klonk, maar dat het groten-
deels uit amateurs bestaande orkest hooguit middelma-
tig genoemd kon worden.  
 Het onderricht bij Mader duurde ongeveer twee jaar, 
maar daarna kwam er een eind aan door ziekte van de 
leraar. Na een korte onderbreking kreeg ik een nieuwe 
leraar: Ludwig Burger. Dat was een geboren Duitser, 
die als jonge kapelmeester bij het stadstheater in Press-
burg was beland en na een ondoordacht huwelijk met 
een koorzangeres in de stad was blijven hangen. Hij 
was allang geen kapelmeester meer en had in de stad 
als pianoleraar een heel goede positie en een zekere re-
putatie. Toen ik zijn leerling werd, was Burger een jaar 
of vijfendertig; hij had een tengere gestalte en een 
mooie, karakteristieke kop, die omkranst werd door 
een volle, zwarte haardos en een wilde volle baard; zijn 
smalle, spitse neus en zijn priemende ogen wezen op 
een ongewoon temperament.  
 Zijn onderricht begon met de mededeling dat Mader 
volgens hem een misdadige idioot was en verder moest 
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ik helemaal van voren af aan beginnen met de eerste 
vijfvingeroefening. Tijdens de vijf jaar dat hij mijn le-
raar was, schold en krakeelde hij aan één stuk door. Hij 
poseerde liefst als de miskende Duitse artiest die ver-
doemd was om hier in dit barbaarse land te gronde te 
gaan. Dat leek me heel smakeloos, omdat zijn capaci-
teiten steeds minder indruk op me maakten en omdat 
zijn reputatie veel groter was dan zijn prestaties ver-
dienden. Er zat helemaal geen lijn in zijn lessen; hij liet 
me al het mogelijke door elkaar spelen, zodat die lessen 
voor mij niets opleverden en ook echt niet leuk waren. 
Ik voelde me overigens helemaal niet gebonden en 
speelde achter de rug van die “leraar” wat ik wilde en 
hoe ik het wilde; op die manier ging ik mettertijd zelfs 
echt vooruit.  
 Ik was geïntroduceerd aan het hof van aartshertog 
Friedrich en moest daarna op verzoek van aartsherto-
gin Isabella in verschillende door haar geprotegeerde 
weldadigeheidsacademies (!) voor publiek optreden 
met mijn pianospel. Ik was overal een sensatie. Burger 
maakte de onbeschrijfelijkste scènes, ging tekeer en 
vloekte, want alles was achter zijn rug om gebeurd, ter-
wijl hij mij Kuhlau en Bertini liet spelen! Gezien de 
successen kalmeerde hij ten slotte, en zeker toen hij op 
een dag als leraar van aartshertogelijke pupillen naar 
het hof werd geroepen, was hij trots als een pauw en 
schepte in de hele stad vreselijk over me op.  
 Intussen had mijn vader een al lang gekoesterde 
wens van me vervuld: ik kreeg orgelles bij de jonge or-
ganist van het franciscanerklooster, pater Felician. Met 
Felician kwam er een persoonlijkheid in mijn leven die 
op mijn hele ontwikkeling als mens en als artiest een 
diepgaande en blijvende invloed had. Felician was in 
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alles het tegendeel van Burger: groot, sterk, blond en 
oneindig goedig; vanaf het eerste moment hield ik met 
hart en ziel van hem. Hij was geen musicus van be-
roep, maar aan de kunstacademie opgeleid als schilder; 
toch was hij grondig onderlegd, vooral op het gebied 
van de muziektheorie en hij was een voortreffelijke or-
ganist met een grote artistieke en religieuze ernst. Al-
leen was zijn pianospel onbeholpen en stroef en daar-
om speelde hij zelf nooit piano, al had hij een heel 
mooie Bösendorfervleugel; maar hij liet mij urenlang 
voorspelen en ik had oneindig veel aan zijn diepzinnige 
en doordachte uitspraken over vorm en inhoud van de 
gespeelde werken. Harmonieleer en orgel leerde ik bij 
hem terloops en volkomen moeiteloos.  
 Toen Burger hoorde dat ik les nam bij Felician, was 
hij razend en ging zich te buiten aan de meest minach-
tende en hatelijke opmerkingen; volgens hem was hij 
de enige levende mens die geroepen was om mij in te 
wijden in de diepste geheimen van de toonkunst, maar 
goddank bleef die ellende me bespaard! Overigens 
werd Burgers opmerking dat “het hele onderwijs van 
die paap puur bedrog” was, schitterend weerlegd, 
doordat ik een paar jaar later, alleen op grond van mijn 
bij Felician opgedane kennis, probleemloos slaagde 
voor het toelatingsexamen voor de contrapuntklas van 
Bruckner aan het Weens conservatorium, terwijl ik la-
ter ook nooit lacunes of zwakke punten in de basisken-
nis heb ontdekt.  
 Ik bracht al mijn vrije tijd door bij Felician en hij 
was ook nuttig bij mijn studie op het gymnasium; in 
Latijn ging ik met zijn hulp (we hielden Latijnse con-
versatie-uren!) enorm vooruit. Als tegenprestatie moest 
ik hem helpen om tenminste een begin te maken met 
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Duits, maar dat lukte helemaal niet: Felician bracht er 
niets van terecht en bleef de taal verhaspelen.  
 De omgeving waarin ik Felician elke dag zag, was 
mooi en tegelijk stimulerend: zowel het klooster zelf 
met zijn stralend lichte gangen en de prachtige tuin als 
de bewoners, die meestal tot de Hongaarse adel be-
hoorden en heel ontwikkelde en levenslustige jonge he-
ren waren. Die laatsten mochten mij waarschijnlijk heel 
graag, want ondanks mijn jonge leeftijd werd ik, vooral 
wanneer Felician afwezig was, uitgenodigd voor heel 
wat kegelpartijtjes; ook croquetspelen en biljarten leer-
de ik daar, wel geen goed tijdverdrijf voor een jongen 
van elf, maar het schaadde me niet. Wat ik me overi-
gens heel goed herinner is dat ik me onder volwasse-
nen altijd veel prettiger voelde dan onder leeftijdgeno-
ten, al was ik niet vroegwijs.  
 Wat me het meeste aantrok, zodat heel mijn denken 
en streven ernaar uitging, was het orgel van dat kloos-
ter. Een heel oud en eenvoudig werkstuk van de Press-
burgse orgelbouwer Klöckner, die zoals op het bordje 
te lezen was, “leerling van Silbermann” was. Welke Sil-
bermann dat was en of het wel klopte, doet niets ter-
zake; de klank was zo onbeschrijfelijk mooi en had 
zo’n bijzondere zilveren glans, dat ik er niet bij weg te 
slaan was en hele dagen achter dat orgel zat. Ik heb 
nergens meer zoiets moois gevonden. Felician had echt 
gelijk, toen hij twintig jaar later beweerde dat hij dat or-
gel overal in mijn orkest kon horen; de langdurige en 
intensieve indruk van die tonen in de begintijd van 
mijn muzikale ontwikkeling heeft mijn innerlijk gehoor 
zeker blijvend beïnvloed.  
 De dispositie van het orgel was als volgt: hoofdma-
nuaal: principaal 8’, gamba 8’, salicionaal 8’, gedekt 8’, 
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octaaf 4’, spitsfluit 4’, kwint 2 2/3, octaaf 2’ en mixtuur 
5-st. Borstpositief: copula 8’, principaal 4’, flauto tra-
verso 4’, dolce 4’ en octaaf 2’. Pedaal: subbas 16’, vio-
lon 8’ en cello 4’. Het 18e manubrium, toen vastge-
schroefd, was dat van het vroegere manuaalkoppel, dat 
blijkbaar onherstelbaar beschadigd en al lang geleden 
verwijderd was; een pedaalkoppel had het orgel nooit 
gehad. Het instrument werd lang na mijn vertrek uit 
Pressburg, ongeveer aan het einde van de jaren 1890, 
door Mozsny verbouwd en uitgebreid; doordat er ver-
schillende nieuwe registers bij gekomen waren was de 
bijzondere zilveren glans van het volle werk wat min-
der geworden, maar ook in die vorm was het orgel een 
van de mooiste die ik ooit gehoord heb.  
 In de herfst van 1887 werd mijn fijne contact met 
Felician wat minder door een nieuwe kennismaking, 
die me veel tijd kostte, maar waar ik me niet aan kon 
onttrekken. Die kennismaking gaf me veel stimulansen 
en had een niet geringe  invloed op me, ondanks al het 
verzet van mijn kant. Ik werd op een dag namelijk uit-
genodigd in het huis van een kunstlievende dame, He-
lene von Bednarics. De dame, die toen niet meer zo 
jong was, woonde samen met een bevriende Engelse, 
miss Mary Redford, en leidde een luxueus leven, waar-
in veel muziek gemaakt werd. In haar grote muzieksa-
lon stonden twee prachtige vleugels, een Bösendorfer 
en een Streicher; verder had ze een muziekbibliotheek 
met letterlijk alles wat er ooit voor piano geschreven 
was. De mooie piano’s en de bladmuziek hadden een 
grote aantrekkingskracht op mij, maar wat me erg af-
stootte, was het feit dat mevrouw von Bednarics, die 
voor haar plezier pianoles gaf, mij zonder meer wilde 
opnemen in de kring van haar leerlingen. Ze had blijk-



 9 

baar veel goede muziek gehoord en er ook veel over 
gelezen, want ze kon over muziek en pianospelen een 
aardig woordje meepraten. Maar omdat ze zelf nauwe-
lijks piano kon spelen en ik dus absoluut niet onder de 
indruk was van al haar geleerde geklets en dat juist heel 
lachwekkend vond, verzette ik me hevig tegen al haar 
pogingen om me muzikaal te beïnvloeden. Daardoor 
ging de grootste wens van de dame: mij als haar en-
thousiaste leerling te mogen noemen, niet in vervulling 
en ik leefde dus constant op voet van oorlog met haar. 
Ook al probeerde ik voortdurend de dans te ontsprin-
gen, het lukte me niet om helemaal weg te blijven; er 
werden telkens weer nieuwe plannetjes uitgebroed om 
me uit te nodigen en ik begon me mettertijd zelfs wat 
prettiger te voelen in dat milieu.  
 Onder de leerlingen van mevrouw von Bednarics 
(voornamelijk jongedames uit de hogere kringen van 
onze stad) waren er een paar heel goede. Mijn verkla-
ring is dat ze de mensen blijkbaar zover kreeg om te 
blijven studeren, dat verder haar welbespraaktheid 
grote indruk maakte op dergelijke argeloze meisjes en 
dat die manier van lesgeven op de lange duur en onder 
gunstige omstandigheden tot bepaalde aanvaardbare 
resultaten kon leiden. Met die beste leerlingen speelde 
ik veel op twee piano’s, deels concerten, deels originele 
composities en ook bewerkingen. Ik leerde zo een he-
leboel voor mij volkomen nieuwe componisten en wer-
ken kennen. Dat vond ik een weldaad, in tegenstelling 
tot de saaie eenzijdigheid van Burger, die een tijd gele-
den zomaar ineens vierhandig was gaan spelen en met 
mij alleen maar Richard Wagner beukte. Daarmee wil 
ik niet zeggen dat mevrouw von Bednarics niet ook 
eenzijdig was. Terwijl Burger een rabiate wagneriaan 
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was, voor wie er behalve Wagners werken nog net een 
Negende symfonie van Beethoven en een Matthäuspassion 
van Bach bestond, maar verder helemaal geen muziek, 
was mevrouw von Bednarics een anti-wagneriaan (zo-
iets bestond toen!), die bereid was naast haar hoogste 
goden Schumann en Chopin willekeurig welke rommel 
op te hemelen en die al vuur spuwde wanneer de naam 
van Wagner viel. Dat soort domme, bekrompen opvat-
tingen zijn mij, zolang ik denken kan, altijd een gruwel 
geweest en ondanks mijn goedmoedige karakter ging ik 
er altijd hevig tegen in. Ik zocht altijd met heel mijn 
hart naar mensen tegen wie ik op kon kijken, ik boog 
altijd dankbaar en eerbiedig voor iedere echte autori-
teit; mijn houding tegenover de meeste leraren van het 
gymnasium bewijst dat en meer nog mijn onvoorwaar-
delijke overgave aan Felician. Maar juist bij mijn mu-
ziekstudie had ik de pech dat ik bijna altijd te maken 
had met bijzonder twijfelachtige personen en karakters, 
en hun bekrompenheid prikkelde mijn neiging tot te-
genspraak tot het uiterste, waarbij ik als bijzonder tem-
peramentvol jongetje natuurlijk meestal de plank mis-
sloeg. Dat Burgers bijtende hoon over “het hysterische 
oude wijf” mij innerlijk veel nader tot mevrouw von 
Bednarics bracht dan zijzelf ooit gedaan had kunnen 
krijgen, was helemaal niet erg. Maar dat ik om Burger 
te ergeren beweerde dat Jensens Pastorale of Raffs Polka 
de la Reine (de grootste schlager van het muzikale thee-
uurtje in de salon van Bednarics!) prachtige stukken 
waren, die ik veel mooier vond dan die vervelende 
Wagner met zijn eeuwige herhalingen, en dat ik aan de 
andere kant in de salon van Bednarics bezwoer dat ik 
Bach, Haydn, Mozart en Beethoven alleen maar be-
langrijk vond als voorbereiding op de enige god Wag-
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ner en dat ik alle andere tot nu toe geschreven dingen 
als minderwaardig links liet liggen, dat ik de piano’s van 
mevrouw von Bednarics nooit aanraakte zonder wag-
neriaanse akkoorden aan te slaan, of zelfs dat ik na tij-
dens een drukbezocht thee-uurtje in huize Bednarics 
door een wending in het gesprek tot het uiterste gepro-
voceerd te zijn met de kreet ‘Dát is mijn muziek!’ naar 
de Bösendorfer-vleugel rende, de mars uit Wagners 
Tannhäuser (in de bewerking van Liszt) erop losliet en 
me noch door de razernij van mevrouw von Bednarics, 
noch door haar tranen liet vermurwen, maar door bleef 
beuken op de arme, anders alleen maar liefdevol en te-
der gekietelde Bösendorfer tot de Tannhäuser-mars af-
gelopen, de vleugel zwaarbeschadigd en ikzelf halfdood 
was – nou ja, voor zulke excessen van recalcitrant ge-
drag schaam ik me wel! Maar als je bedenkt hoe mijn 
gevoelige kinderziel door die domme mensen geprik-
keld werd, zul je misschien toch heel wat verzachtende 
omstandigheden voor mijn gedrag kunnen bedenken.  
 Ondanks al die incidenten was mevrouw von Bed-
narics op een roerende manier aan me gehecht, liet 
steeds merken hoe overtuigd ze was van mijn ongewo-
ne talent en in plaats van me eruit te gooien, nodigde 
ze me telkens weer uit, trakteerde me op uitgelezen lek-
kernijen en stelde me telkens weer voor aan nieuwe 
mensen. In haar salon kwamen alle artiesten die in 
Pressburg concerteerden en dat waren toen alle groten 
en heel groten: Anton Rubinstein, Hans von Bülow, 
Pablo de Sarasate, het Hellmesberger-kwartet en nog 
vele anderen. Aan al die mensen stelde ze me voor en 
voor de meesten speelde ik ook. Als het aan haar had 
gelegen, had ze me kunnen lanceren, zodat ik als jonge 
man zonder twijfel al een beroemd pianist was geweest. 
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En waarom is het toch allemaal anders gelopen? Het 
was weer de pech dat ik in plaats van de persoonlijk-
heid waarnaar ik verlangde een pseudo-autoriteit trof. 
Ik bedoel: terwijl ik overliep van enthousiasme en leer-
gierigheid en van mezelf en alle anderen het hoogste en 
uiterste eiste, was die persoonlijkheid niet de gewenste 
autoriteit. Mevrouw von Bednarics bedoelde het echt 
heel goed en kan er niets aan doen dat de man die ze 
voor me uitzocht, als leraar zo ongeschikt voor me 
was, dat ik door die ervaring volkomen uit het veld ge-
slagen was. Mevrouw von Bednarics ging in januari 
1888 met me naar Wenen en stelde me voor aan de 
wereldberoemde pianoleraar Theodor Leschetizky. 
Toen ik voorgespeeld had, was Leschetizky’s oordeel: 
‘Opvallend correct, technisch voortreffelijk, te weinig 
charme.’ Ik had geen idee wat hij eigenlijk bedoelde 
met “charme”, maar dat zou me nog duidelijk worden. 
Daarna ging ik een paar keer naar Wenen om les bij 
hem te nemen; tot echte privéles kwam het eigenlijk 
niet eens, doordat het daar altijd een komen en gaan 
was en er telkens twee of drie en vaak nog meer jonge 
meisjes aanwezig waren, die toehoorder waren bij mijn 
les en soms ook zelf voorspeelden. Ik merkte al met-
een aan het begin dat Leschetizky geen bijzondere be-
langstelling voor mij had, maar wel voor de jonge meis-
jes, die hij voortdurend aaide en vertroetelde, terwijl 
die elkaar liefst de ogen uitgekrabd hadden om maar 
een handkus of een aai van de oude gek te krijgen. Ik 
hoorde ook meteen de eerste les dat de “charme”, die 
ik niet had, een verschrikkelijk soort “rubato” was dat 
de composities meestal onherkenbaar en volkomen 
zinloos misvormde; maar meestal werd er gelukkig al-
leen maar suikerwater getapt, zoals Rubinstein, Mozs-
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kowsky, Schytte en dergelijke rommel, maar er werd 
soms ook fatsoenlijke muziek verminkt. Ikzelf ging op 
dat soort “intenties van de maestro” natuurlijk abso-
luut niet in, waardoor ik me zijn bijzondere ongenade 
en minachting op de hals haalde: hij vond me hardleers 
en onbegaafd.  
 Toch werd ik uitgenodigd voor een van de “woens-
dagen”, dat wil zeggen de jours bij Leschetizky thuis, 
waar de favoriete leerlingen van de maestro voorge-
steld werden aan genodigden. Die woensdag werd be-
slissend voor de rest van mijn leven. Tot mijn grote 
verrassing en blijkbaar zonder dat de maestro iets ge-
vraagd was, werd ik door Leschetizky’s toenmalige 
vrouw, madame Annette Essipoff, uitgenodigd om te 
spelen. Ik speelde de Twaalfde rapsodie van Liszt en Is-la-
mey van Balakirev en kreeg een ovationeel applaus van 
het gezelschap. Madame Essipoff kuste me lang en zei 
veel mooie en vleiende dingen; Leschetizky, die het 
hele gebeuren duidelijk vervelend vond, leek nerveus 
en geïrriteerd; hij zei luid tegen het gezelschap: ‘Materi-
aal is er wel, zelfs heel veel! Maar die kerel wil niet zin-
delijk worden. Als iemand “Schmidt” heet, moet hij 
trouwens geen artiest worden.’ Op die laatste zin is 
commentaar overbodig; hij is typerend voor Lesche-
tizky’s haat tegen alles wat Duits was, tot en met de 
naam. Ik was in overleg met mijn vader allang van plan 
om afstand te doen van mijn vaders naam, die wel erg 
veel voorkwam, en de Hongaarse naam van mijn moe-
der aan te nemen, maar die botte opmerking uit zo’n 
gehate mond was genoeg om het onherrroepelijke be-
sluit in me te laten rijpen mijn naam nooit te verande-
ren. Van de vele afschuwelijke dingen die op die dag 
nog ten gehore werden gebracht, herinner ik me vooral 
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als verschrikkelijk de vertolking van de Wandererfantasie 
door een strogele Engelse en die van de Appassionata 
door een exotische jongen uit Melbourne. Beethoven 
en Schubert met kaviaar, truffels en mixed pickles! Dat 
was dus “charme” en “cultuur”! Dat was het “niveau” 
van een pianistische prestatie! Hopeloos onmuzikale 
Engelsen en Australiërs moesten door de “interessan-
te” interpretatie van de maestro een artistieke relatie tot 
Schubert krijgen! En zoiets heette dan Leschetizky’s 
“meesterklas” en was wereldberoemd!  
 Ik verliet het door een babylonische spraakverwar-
ring geteisterde gekkenhuis huiverend van weerzin en 
vast van plan om er nooit meer naar toe te gaan, en 
toen ik in de trein naar huis zat, rijpte er in me een ver-
strekkend besluit: ik besloot heel serieus om helemaal 
te stoppen met pianospelen! De afgelopen dag was de 
druppel die de emmer van de weerzin in me liet overlo-
pen: die ellendige pianomensen, die Burger, Bednarics 
en Leschetizky, ik wilde ze geen van allen meer zien! 
Nooit wilde ik meer een piano aanraken! Felician, voor 
wie ik mijn hart uitstortte, schrok eerst erg en probeer-
de in elk geval de directe uitvoering van mijn besluit uit 
mijn hoofd te praten. Hij kreeg ook gedaan dat ik be-
loofde een bedenktijd in acht te nemen, waardoor ik 
inderdaad een beetje begon te twijfelen, maar op één 
punt hield ik voet bij stuk: ik ben nooit meer bij Le-
schetizky binnen geweest.  
 Wat mijn aangetaste energie naliet, deed het lot des 
te sneller en grondiger: een paar weken na de beschre-
ven gebeurtenissen stortte mijn ouderlijk huis volko-
men in. Het veelbelovende wonderkind was in één klap 
een straatarm jongetje geworden, er was geen sprake 
meer van een voortgezette muziekstudie en het ging nu 
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alleen nog maar om brood op de plank en zo werd ik 
in de herfst van 1888 repetitor van een gymnasiast te-
gen kost en inwoning. Ik was weg uit Pressburg, weg 
bij Felician, het geliefde franciscanerklooster en het 
mooie orgel, en zelfs helemaal weg uit Hongarije: ik 
ging naar de familie Grienauer in Perchtoldsdorf bij 
Wenen.  
 Die fundamentele verandering in mijn leven ver-
werkte ik veel beter dan verwacht en dat kwam door 
verschillende omstandigheden. Er was de laatste tijd in 
mijn geboortestad veel gebeurd wat het afscheid verge-
makkelijkte. Zo had mijn natuurkundeleraar aan het 
gymnasium, Frédéric Dohnányi, die daarnaast ook mijn 
vioolleraar was, een zoon, die opeens als pianospelend 
wonderkind optrad. Het eerste optreden van dat won-
derkind werd sensationeel in scène gezet: terwijl hij 
voor zijn leeftijd toch al ongewoon klein was, lieten ze 
Ernst Dohnányi voor jonger doorgaan dan hij was; hij 
werd op de pianokruk getild, nadat er eerst met poeha 
een speciale installatie voor het bedienen van de peda-
len onder de vleugel geschoven was en meer van die 
flauwekul; daarbij was hij hooguit anderhalf jaar jonger 
dan ik: hij zat in de tweede en ik in de derde klas, toen 
hij voor het eerst optrad in een feestconcert van het 
gymnasium. Ik werkte ook mee aan dat concert en 
hoewel ik een groot solostuk had (een Hongaarse rapsodie 
van Liszt, ik geloof de Elfde), terwijl hij alleen maar de 
makkelijke pianopartij van Mozarts Pianokwartet in g 
speelde, werd ik in de kranten nauwelijks genoemd, ter-
wijl Dohnányi gevierd werd als een ongehoord genie. 
De pers bleef zo schrijven over onze prestaties en hoe-
wel ik dat uiterlijk onbewogen onderging, raakte ik in-
nerlijk toch erg verbitterd. Een andere omstandigheid 



 16 

die me het vertrek uit mijn geboortestad veel gemakke-
lijker kon maken, was wel dat ik eindelijk niet meer 
naar het huis van Bednarics hoefde, waar ik sinds mijn 
breuk met Leschatizky geen verdraaglijke minuut meer 
had, want ik werd continu gepijnigd door verwijten en 
tranen. Maar de doorslaggevende reden dat ik die totale 
ommekeer in mijn leven zo goed verwerkte, was dat ik 
me in mijn nieuwe omgeving vanaf het eerste moment 
zo bijzonder prettig voelde, dat ik gerust kan zeggen: 
een van de mooiste en gelukkigste perioden van mijn 
leven begint met mijn entree in het huis van Karl 
Grienauer in Perchtoldsdorf.  
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Perchtoldsdorf 
1889-1891 

 
De familie Grienauer was groot en rijk en had landgoe-
deren in verschillende gebieden in Neder-Oostenrijk. 
In Perchtoldsdorf woonden toen drie broers (van ze-
ven broers en zusters) in verschillende levensomstan-
digheden: Ludwig Grienauer, vrijgezel, was eigenaar 
van de bierbrouwerij in Perchtoldsdorf en belangrijke 
onroerende goederen; Alois Grienauer was operazan-
ger en bariton bij de Metropolitan Opera in New York; 
hij was pasgetrouwd en bracht zijn vakantie door in 
Perchtoldsdorf in de “Grote villa Grienauer”; Karl 
Grienauer ten slotte, de oudste broer, was het hoofd 
van de familie waar ik huisgenoot werd. Hij was eige-
naar van de “Kleine villa Grienauer” aan de Leon-
hardsberg 12 en had een kleine baan bij het Noord-
weststation in Wenen. Hij ging elke dag ’s morgens 
vroeg naar Wenen en kwam pas laat op de avond te-
rug; hij was dus behalve ’s zondags eigenlijk nooit 
thuis. Ik had het gevoel dat zijn broers en zusters niet 
bepaald de sympathie van zijn naaste familie hadden; in 
elk geval bestond er een uitgesproken antipathie tussen 
zijn vrouw en zijn broers. Maar hoe dan ook: Karl 
Grienauer deed zijn best om met iedereen goed op te 
schieten en dus ook met zijn broers.  
 De familie Grienauer bestond behalve het hoofd uit 
vijf mensen; de vrouw des huizes was een heel vriende-
lijke en levendige Weense, hoewel een beetje geëxal-
teerd en bezeten van een opvallende spilzucht. De 
oudste dochter heette Lotte; ze was opmerkelijk ont-
wikkeld, maar jammer genoeg erg tuberculeus; haar 
man was de violist Hugo von Steiner, lid van het 
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Weense Hofoperaorkest. Een zoon Karl, die net zijn 
militaire dienst achter de rug had, lanterfantte een beet-
je in zijn ouderlijk huis; hij was musicus van beroep en 
een heel begaafd cellist, maar hij had momenteel geen 
baan en bracht zijn tijd door met een beetje cello stu-
deren en de meisjes het hoofd op hol brengen. Een 
tweede dochter, Alice, was een stil en wat mopperig 
meisje, waar ik nooit hartelijker contact mee heb gekre-
gen. De jongste ten slotte, weer een zoon, was Willi, 
mijn elfjarige “leerling”, een dagdief en gehaaid kereltje 
zonder weerga, maar vriendelijk en met talent.  
 Voor mijn entree bij de familie Grienauer had Hugo 
von Steiner gezorgd, die mijn ouders al veel eerder 
hadden leren kennen via zijn broer Alfons, die in 
Pressburg werkte. Toen Hugo von Steiner in mijn le-
ven kwam, maakte hij op mij de indruk van een groot 
kunstenaar en een invloedrijke persoonlijkheid. De eer-
ste veronderstelling bleek later een overschatting en de 
tweede was een duidelijke vergissing; alleen kon ik toen 
nog niet weten dat de leden van het Hofoperaorkest 
niet bepaald tot de invloedrijkste persoonlijkheden be-
horen, maar zijn allure en de grootspraak van zijn 
broer zorgden voor die vergissing. Mijn taak bij de fa-
milie Grienauer was Willi, die als externe leerling op 
het jezuïetengymnasium in Kalksburg zat, te helpen bij 
zijn huiswerk en hem pianoles te geven. Daarbij span-
den we ons nooit bijzonder in, maar werden al gauw 
heel goede vrienden, wat gezien het kleine leeftijdsver-
schil niet zo verwonderlijk was. Niemand kwam op het 
idee om ons te controleren en daardoor hadden we 
veel vrije tijd, die we heel prettig doorbrachten met 
vliegeren of andere gezonde dingen.  
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 In mijn vrije tijd werd ik door Steiner en Karl Grien-
auer junior vaak gevraagd om muziek te maken; ik leer-
de zo de hele viool-, cello- en trioliteratuur grondig 
kennen en ook speelde ik soms tweede viool in het 
strijkkwartet. Al vond ik dat muziek maken interessant, 
het gaf me toch geen totale voldoening: Steiner was 
weliswaar een uitstekend violist en Karl een buitenge-
wone cellist, maar ze hadden toch niet de grote ernst 
en het gevoel voor de heilige kunst die mij bezielden. 
Ik had tenminste het gevoel dat ik er niet helemaal bij 
hoorde, maar vond mijn bedenkingen alleen maar we-
reldvreemd, zonderling en overdreven en deed alle 
moeite om me zowel in het spel als bij hun opvattingen 
aan te passen; dat laatste lukte nooit en ik ben nooit 
bezweken voor het “muzikanteske” waar ik door de 
omgang met hen voortdurend mee geconfronteerd 
werd. Die invloeden werkten wel door in mijn plannen 
met betrekking tot mijn beroepskeuze. Die twee be-
doelden het echt goed, toen ze probeerden te bewijzen 
dat ik wel musicus moest worden, maar heel andere 
wegen in moest slaan met andere doelstellingen dan tot 
nu toe; zij vonden een carrière als dirigent voor mij het 
mooiste en dankbaarste. Daar moest ik me helemaal op 
werpen; pianospelen kon ik al meer dan genoeg, maar 
daar moest ik geen tijd meer aan verspillen! Als piano-
solist kon je je brood niet verdienen (ik vond het hele-
maal niet goed om dat alleen financieel te bekijken), en 
het was artistiek ook minderwaardig en daar was ik 
sinds Leschetizky trouwens ook van overtuigd! Bij hun 
uiteenzettingen kregen die twee ook steun van Alois 
Grienauer, die heel geïnteresseerd was in mijn toe-
komst. Hij had me trouwens gevraagd als correpetitor, 
waardoor ik bekend raakte met de operaliteratuur. Mijn 
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laatste resten belangstelling voor de piano gingen in die 
omgeving totaal verloren; desondanks kon ik niet zo-
maar besluiten tot een dirigentenstudie en daardoor 
wist ik meer dan een jaar niet wat ik zou doen; voor 
mij stond toen nog helemaal niet vast of ik wel musicus 
zou worden.  
 Ondanks die besluiteloosheid zat ik niet stil en ging 
in mijn eentje zo goed mogelijk door met mijn gymna-
siumstudie. Al was het jezuïetencollege in Kalkburg 
niet te vergelijken met mijn geliefde franciscanerkloos-
ter en al stootten de paters daar me over het geheel ge-
nomen af, een van hen werd toch een vriend en men-
tor. Dat was pater Hanf, een oudere, zeergeleerde man 
en een voormalige missionaris die de hele wereld had 
bereisd. Hij nodigde me vaak bij hem uit en gaf me les, 
hoofdzakelijk in Latijn, leende me de nodige boeken 
enzovoort; ik ben die voorname man bijzonder dank-
baar.  
 Nog iets deed ik in het diepste geheim: ik compo-
neerde. Ik had zelf niet zo’n hoge dunk van die pogin-
gen en omdat ik terecht vond dat ze niet veel waard 
waren, vernietigde ik ze zorgvuldig. Toch had ik geen 
rust en ik moest telkens weer schrijven, en al is er niets 
van overgebleven, verloren moeite was het niet. Ik 
moet hier zeggen dat ook Hugo von Steiner ijverig 
componeerde: hij had al stapels vioolstukken liggen en 
werkte juist in die tijd aan een opera. Door mijn inkijk-
je in zijn scheppende werk ging ik zijn kunstenaarschap 
heel anders beoordelen. Zo vakkundig als hij als violist 
was, zo jammerlijk was hij als componist; het was het 
saaiste amateurisme dat daar aan de dag trad; verdund 
suikerwater en dat in grote hoeveelheden, dat was wat 
hij produceerde. Gelukkig voor hem en alle anderen is 
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het hem nooit gelukt met zijn geesteskinderen in de 
openbaarheid door te dringen; toch componeert hij 
nog altijd onverdroten door…  
 Ik keek wel uit om Steiner iets van mijn compositie-
pogingen te laten zien, want dan hadden we te grote 
meningsverschillen gekregen. Bovendien voelde ik wat 
mijn scheppende werk betreft altijd al een onoverko-
melijke valse schaamte en nog steeds vind ik het heel 
moeilijk om een werk vrij te geven en zelfs het bestaan 
ervan toe te geven.  
 In die dagen gebeurden er in Perchtoldsdorf, zonder 
dat ik het wist, ongekende wonderen: Hugo Wolf 
woonde een paar minuten bij ons vandaan bij Werner 
in de Brunnergasse en componeerde de Mörikeliederen! 
Ik kreeg jammer genoeg geen kans om aan de heel te-
ruggetrokken levende man voorgesteld te worden; ik 
heb de mensenschuwe, duistere figuur maar drie keer 
van een afstand op de Haide gezien. Overigens kende 
maar een heel kleine kring van intieme vrienden van 
Hugo Wolf zijn werk en had misschien (?) een notie 
van hun onvergankelijk grootheid, maar tot ons gewo-
ne stervelingen drongen alleen maar vage geruchten 
door en zijn goddelijke muziek beleefden wij pas een 
paar jaar later.  
 Het was in het voorjaar van 1890 dat Willi Grienau-
er wegens ongehoorde luiheid en een hele serie wanda-
den van het gymnasium in Kalksburg werd gestuurd. 
Die datum is voor mij in zoverre belangrijk, dat het 
wegsturen van Willi uit het instituut een einde maakte 
aan mijn regelmatige omgang met pater Hanf. Eigenlijk 
was ik bij de familie Grienauer nu overbodig, omdat 
Willi ronduit verklaarde dat hij met geen stok meer 
naar een gymnasium of een andere school te krijgen 
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was. Wat er van hem moest worden, daar dacht nie-
mand diep over na in het huis waar alles in het hon-
derd liep, waar het voortdurend wemelde van gasten 
als in een drukbezocht hotel en waar het hoofd van het 
gezin, als dat al aanwezig was, rondwaarde als een 
slaapwandelaar. Niemand kwam ook op het idee om 
mij weg te sturen; ik hoorde zo’n beetje bij de inventa-
ris en om mijn verblijf in het huis toch zin te geven, 
moest ik behalve Willi ook Alice nog pianoles geven. 
Wat die lessen betreft: ik moet toegeven dat ze door de 
voortdurende uitvluchten van beide leerlingen zo goed 
als nooit plaatsvonden, waar ik toen helemaal niet mee 
zat. Maar als ik nu bedenk dat ik met dat excuus nog 
meer dan een jaar in dat huis heb gewoond, me volge-
vreten en gewoon vermaakt heb, dan voel ik me mede-
schuldig aan de verarming van die ingoede en lieve fa-
milie en heb wel last van gemengde gevoelens.  
 De zomer van 1890 was voor mij één groot feest: 
uitstapjes, kegelpartijtjes, zomerbals, gekostumeerde 
feesten wisselden elkaar af in een bonte reeks. Maar ik 
was nog niet lichtzinnig genoeg om de toekomst hele-
maal te vergeten; ik zat er echt mee dat ik eigenlijk al 
meer dan een jaar verlummeld had. Omdat mijn privé-
studie voor het gymnasiumdiploma door het wegvallen 
van mijn regelmatige contacten met Kalksburg veel 
moeilijker geworden was, besloot ik tenminste een seri-
euze poging te doen om te studeren voor een loopbaan 
als kapelmeester en in de herfst naar het Weense con-
servatorium te gaan. Toen het zover was, liet ik me dan 
ook inschrijven in de contrapuntklas van Brucker; om-
dat ze zeiden dat het heel onpraktisch was om alleen 
een theoretisch vak te studeren, omdat ik dat als twee-
de hoofdvak kon doen naast een instrumentaal vak, be-
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sloot ik, omdat piano voor mij helemaal niet in aan-
merking kwam, zonder lang na te denken me in te 
schrijven voor cello. Viool was natuurlijk leuker ge-
weest, maar omdat er aan het conservatorium “genoeg 
violisten waren om de varkens te voeren”, zoals direc-
teur Joseph Hellmesberger het uitdrukte, had ik geen 
enkele kans op een vrije plaats, maar die moest ik wel 
hebben en daarom werd ik cellist. Tot mijn grote ver-
driet begon Bruckner al aan het begin van dat school-
jaar te sukkelen met zijn gezondheid en daarom werd 
ik met mijn medeleerlingen ondergebracht in de paral-
lelklas van Robert Fuchs. Maar die heel voorname man 
en artiest was een partijganger van Brahms, wat voor 
ons Brucknerjongens de casus belli was. Omdat ik niet 
verder wilde studeren bij Robert Fuchs en we op 
Bruckner niet meer konden rekenen, ging ik na afloop 
van het schooljaar weg bij de klas van Fuchs en ging 
verder in zelfstudie. Omdat ik helemaal geen school-
geld meer hoefde te betalen, ging ik door met de be-
gonnen cellostudie, al vond ik die niet zo interessant.  
 Rond die tijd was er een nieuwe ommekeer in mijn 
leven: de Grienauers verkochten hun villa op de Leon-
hardberg in Perchtoldsdorf en verhuisden naar Wenen. 
Lotte von Steiner was overleden, de familie was door 
de mateloze verspilling van de vrouw des huizes en de 
jarenlange feestmalen en smulpartijen totaal verarmd 
en moest zich terugtrekken in een huurhuis, waar ze 
steeds armoediger wegvegeteerde. Ik moest dus het te 
duur geworden huis uit. Intussen was mijn familie ook 
naar Wenen verhuisd en daarom trok ik bij hen in en 
bracht de volgende acht jaar door in mijn ouderlijk 
huis in Wenen, in de Erdbergstraße 57.  
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Meer conservatoriumjaren 
1891-1896 

 
Over de tijd van mijn cellostudie aan het conservatori-
um kan ik heel kort zijn. Mijn leraren voor dat instru-
ment waren: de eerste drie jaar Karl Udel en de laatste 
drie Ferdinand Hellmesberger. Udel was heel school-
meesterachtig en legde een solide basis. De lessen van 
Ferdinand Hellmesberger waren daarentegen weinig 
stimulerend en volkomen ontoereikend. Ferdinand was 
voor een telg uit de familie Hellmesberger ongewoon 
ijverig, maar qua talent en capaciteiten niet meer dan 
middelmatig. Hij studeerde vele uren per dag en pres-
teerde het om elke makkelijke passage uit een strijk-
kwartet of orkestwerk duizenden keren te herhalen. 
Doordat hij dat ook van zijn leerlingen verwachtte en 
zo resultaten boekte en vaak ook geluk had met talen-
ten, werd hij overal beschouwd als een goede leraar, 
maar daar denk ik echt anders over.  
 Ik had weinig tijd om cello te studeren en heb ook 
nooit een goed instrument gehad. Mijn strijkstok en 
mijn muziek stalde ik altijd bij Kehlendorfer, de oude 
conciërge van de school en ik speelde mijn huiswerk 
meestal voor de les even door, wat meer dan genoeg 
was om mee te kunnen komen. Ferdinand Hellmesber-
ger, die me waarschijnlijk niet sympathiek vond, maar 
op mijn prestaties niets kon aanmerken, zei op een dag 
tegen mijn moeder, die kwam informeren naar mijn ge-
drag: ‘Ik ben over het geheel genomen heel tevreden; 
uw zoon heeft weinig talent, maar hij is wel heel ijve-
rig.’ Ik citeer die uitspraak woordelijk, omdat hij zo ty-
perend is voor het begrip van die leraar voor zijn leer-
lingen.  
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 Mijn grootste belevenis in die jaren was de “Theater- 
en muziektentoonstelling in Wenen” in 1892, waarover 
ik een paar stukjes geschreven heb.  
 Ik was mijn hele studietijd bijzonder actief. Ik ver-
diende vrij veel geld als leraar piano en cello, als corre-
petitor voor opera- en operettezangers, begeleider in 
concerten, repetitor wiskunde, vertaler uit of in het 
Hongaars en dergelijke, maar ik spaarde nooit, omdat 
ik het geld niet in mijn zak kon houden en alles meteen 
weer uitgaf.  
 Ondanks allerlei problemen bleef ik studeren voor 
mijn einddiploma gymnasium en nam in veel vakken 
zo nodig een tijdje privéles. In 1893 slaagde ik in mijn 
geboortestad als extraneus voor het eindexamen.  
 Aan mijn cello-opleiding aan het conservatorium 
kwam een goed einde: ik slaagde in 1896 met onder-
scheiding en kreeg meteen een baan in het orkest van 
het Weense Hofoperatheater. Ferdinand Hellmesber-
ger was stomverbaasd, toen zijn “niet zo getalenteer-
de” leerling bij de auditie voor het Hofoperaorkest ne-
genendertig van de veertig sollicitanten achter zich liet.  
 Daarmee eindigt een wat onrustige en warrige episo-
de van mijn leven en begint een periode met veel narig-
heid en een overvloed aan bittere teleurstellingen.  
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Jaren van dwangarbeid 
1896-1913 

 
Toen ik 1 oktober 1896 begon in het Hofoperaorkest, 
was ik echt in een opgewekte stemming; ik had immers 
het hoogste bereikt wat ik voorlopig kon bereiken, 
want ik was lid van de Wiener Philharmoniker gewor-
den, het orkest dat volgens Richard Wagner het beste 
ter wereld was en ik had een slechtbetaalde, maar wel 
vaste aanstelling.  
 Door mijn eerste dienst: Tannhäuser onder leiding 
van Wilhelm Jahn, was ik volkomen overweldigd. Wat 
een enorme belevenis! Wat een massa indrukken! En er 
kwamen nog veel van die feesten: Fidelio, Tristan, Meis-
tersinger en Der Ring des Nibelungen onder Hans Richter, 
en verder de instudering van De verkochte bruid onder 
Fuchs.  
 Maar al gauw begonnen er ook bittere druppels in 
de vreugdebeker te vallen. Er waren namelijk ook nog 
andere dirigenten die de dirigeerstok over me zwaai-
den, bijvoorbeeld Josef Hellmesberger (junior; zijn va-
der, directeur Josef Hellmesberger, was al een paar jaar 
daarvoor overleden). De man die ik mateloos bewon-
derde als geniale violist, was als dirigent een hoogst du-
bieuze verschijning. Aan talent en capaciteiten ontbrak 
het hem niet en op zijn routine als vakman was niets 
aan te merken, maar de onverschillige en frivole manier 
waarop hij omging met de werken die hij moest dirige-
ren, was gewoon schandalig. Hij sloeg de maat maar 
zonder enige nuance, nam alles te snel om eerder klaar 
te zijn en hield helemaal geen rekening met de zangers, 
die door het altijd even sterk spelende orkest over-
stemd werden.  
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 Nog erger was de balletdirigent en balletcomponist 
Josef Bayer. Om dat vak niet te beledigen, vergelijk ik 
hem alleen qua eigendunk en grofheid met de sergeant-
majoor voor een Oostenrijks regiment. Zijn capacitei-
ten als dirigent en musicus waren lang niet toereikend 
geweest voor het werk van zo’n militaire kapelmeester. 
Het was beneden de maat en alleen zijn composities 
waren nog erbarmelijker en platvloerser.  
 De twee genoemde dirigenten bezorgden me op 
twee manieren nare uren. Terwijl het op zichzelf al erg 
was om onder hen te spelen, hadden ze bovendien de 
bekende gewoonte van slechte dirigenten met een vas-
te baan om hun totale gebrek aan artistieke autoriteit 
door “strengheid” te compenseren. Om het kleinste 
foutje dat ik maakte, dat gezien mijn toenmalige gebrek 
aan routine helemaal niet verwonderlijk was, berispten 
ze me op een heel beledigende manier. Heel anders 
overigens dan grote dirigenten, die in zo’n geval hele-
maal niets zeiden of hoogstens oudere collega’s erop 
aanspraken dat ze de nieuweling niet op tijd gewezen 
hadden op de te verwachten voetangels en klemmen.  
 Tja, die collega’s! Ze vonden het vanzelfsprekend 
om de genoemde adviezen en waarschuwingen opzet-
telijk voor zich te houden en hadden een kinderachtig 
plezier, als er bij mij wel eens iets misging. Wat een ge-
zelschap was dat! Waar ik ook keek, overal zag ik niets 
dan bekrompenheid, onwetendheid, lusteloosheid, ha-
telijkheid, armoede en een proletarische mentaliteit! 
Nergens ook maar een spoortje artistieke belangstel-
ling; loonslaven, die onwillig hun gehate werk deden en 
maar één ding wilden: met zo weinig mogelijk inspan-
ning zo gauw mogelijk klaar zijn. Ik was ontdaan toen 
ik dat ontdekte in het beste orkest ter wereld; nu weet 
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ik dat het niet anders kan en dat je alleen op die manier 
tientallen jaren lang in een orkest kunt spelen. Zou je 
met artistieke ambities aan dat werk beginnen, dan was 
je gauw uitgespeeld. Bij het ambachtelijke en bekrom-
pene van die werkkring verdwijnt je aanvankelijke en-
thousiasme binnen de kortste keren om plaats te ma-
ken voor het flegma dat voor een orkestmusicus even 
typerend als noodzakelijk is. Je zakt langzamerhand af 
tot de mentaliteit van een koelie, verveelt je elke avond 
dood, speelt met zo weinig mogelijk energie en vormt 
met elkaar toch nog het beste orkest ter wereld. En dat 
is juist het meest deprimerende: het besef dat zelfs in 
het beste orkest ter wereld echt kunstenaarschap hele-
maal niet nodig is, dat zuiver ambachtelijke correctheid 
en zekerheid het belangrijkste zijn en dat alles wat 
daarbovenuit gaat overbodig is en ongewenst. Zeker ei-
gen initiatief! Dat is natuurlijk de grootste ongehoor-
zaamheid, dus wees gewaarschuwd, jonge instrumenta-
listen!  
 Ik was het na een paar maanden orkestdienst zo zat, 
dat ik vast van plan was om gebruik te maken van mijn 
ontslagrecht en de baan na mijn eerste dienstjaar op te 
geven. Maar zover zou het niet komen: door het over-
lijden van mijn oudste collega Weidinger kwam er een 
plaats vrij in de hofkapel, die Hans Richter me meteen 
aanbood; die baan leverde momenteel niet zoveel op, 
maar garandeerde in de naaste toekomst een aanzienlijk 
beter salaris. Het opgeven van die veelbenijde dubbele 
functie lag niet erg voor de hand; dat deed ik dan ook 
niet en ik bleef.  
 In het voorjaar van 1897 kwam Gustav Mahler als 
kapelmeester naar het Weense Operatheater en een 
halfjaar later was hij directeur. Met hem brak er voor 



 29 

het Operatheater een tijd aan van ongekende opgang 
en glans, maar ook een tijd van voortdurende beroe-
ring en onrust. Ik wil hier geen diepgaand oordeel vel-
len over de prestaties als directeur, dirigent en compo-
nist van die ongewone man; ik wil alleen vertellen over 
onze ervaringen als orkestmusici met hem. Mahler was 
een soort natuurramp voor het Weense Operatheater. 
Een aardbeving van ongehoorde intensiteit en duur liet 
het hele gebouw op zijn grondvesten schudden. Wat 
niet heel sterk en levenskrachtig was, moest afvallen en 
ten onder gaan. In korte tijd vlogen het grootste deel 
van de zangers (Van Dyck, Renard, Reichmann, Win-
kelmann), de dirigenten (Hans Richter!) en twee derde 
van het orkest eruit. Vooral in het orkest hield Mahler 
zo huis met pensioneringen en ontslagen, dat ik, die in 
1897 nog de jongste was, in 1900 al de cellist met de 
meeste dienstjaren was. De solocellisten Hummer en 
Sulzer waren officieel nog niet met pensioen, maar 
speelden nog maar zelden en in elk geval niet als Mah-
ler dirigeerde. Daardoor moest ik altijd aan de eerste 
lessenaar zitten, aanvoerder zijn en de soli spelen. Mah-
ler had mij uitverkoren als eerste solocellist en opvol-
ger van Hummer, maar zijn plan werd door zijn zwager 
en vriend Arnold Rosé hardnekkig gedwarsboomd. 
Rosé was door Mahler benoemd tot eerste concert-
meester met buitengewone bevoegdheden en maakte 
van die bevoegdheden niet bepaald zorgvuldig gebruik; 
hij leed aan een soort grootheidswaanzin en heerste in 
het orkest met brutale en bekrompen willekeur. Zijn 
onuitstaanbaar aanmatigende gedrag leidde tot een 
breuk met Hummer en tot het uittreden van die laatste 
uit het Rosékwartet en later helemaal uit de Opera. 
Doordat ik met Hummer intiem bevriend was, sloegen 
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Rosé’s haat en wantrouwen ook over op mij; het eerste 
gevolg was dat Rosé als opvolger van Hummer in zijn 
kwartet niet mij vroeg, maar Buxbaum, die in de audi-
ties verloren had van mij en later nog van anderen, en 
die nu zonder auditie aangenomen werd in het opera-
orkest en door Rosé persoonlijk tot eerste aanvoerder 
werd benoemd. De pogingen om mij bij Mahler onbe-
mind te maken (wat per se nodig was om plaats te ma-
ken voor Buxbaum) kregen nog hulp van buiten: ik 
had toen (1901) net mijn eerste succes gehad met een 
symfonie en Mahler probeerde in diezelfde tijd in We-
nen vaste voet te krijgen met zijn symfonieën. Doordat 
sommige Weense recensenten mij op een tactloze ma-
nier tegen Mahler uitspeelden kon Mahler makkelijk de 
indruk krijgen dat ik onder één hoedje speelde met 
journalisten. Terwijl Mahlers instelling tegenover mijn 
prestaties eerst onveranderd bleef – wanneer hij diri-
geerde, was ik nog elke keer aanvoerder – er waren 
toch duidelijke tekenen dat ik “in ongenade” was geval-
len. Mahlers persoonlijke gedrag tegenover mij was in 
tegenstelling tot vroeger ijzig kil, Rosé gedroeg zich 
lomper dan ooit en dirigenten als Franz Schalk en Bru-
no Walter begonnen volgens de aanwijzingen van de 
almachtige concertmeester op mijn solopassages te rea-
geren met afkeurend hoofdschudden en met negatieve 
en hatelijke opmerkingen. Omdat ik bepaald geen dik-
ke huid heb, lag het voor de hand dat ik het solospelen, 
waarvoor ik ook geen enkele vergoeding kreeg, op te 
geven. Natuurlijk zou ik dan mijn aanspraken op de 
aanvoerdersplaats voor altijd opgegeven. Dat hield me 
zeker niet tegen, maar het was te riskant, omdat ik daar 
zat op uitdrukkelijk bevel van Mahler, wanneer die diri-
geerde, en hij dirigeerde toen heel veel, meer dan de 
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helft van alle voorstellingen. Mahler had me zonder 
twijfel op staande voet ontslagen, als ik op dat punt 
was gaan dwarsliggen. Daardoor sleepte die ondraag-
lijke toestand zich een tijd voort, tot Rosé op een dag 
dat Mahler afwezig was frontaal in de aanval ging. We 
speelden Lohengrin, een opera zonder cellosolo; ik zat 
voor het begin van de voorstelling net als altijd aan de 
eerste lessenaar, toen de orkestbode mondeling (!) het 
bevel van Rosé doorgaf dat ik weg moest bij de eerste 
lessenaar, omdat van nu af aan de heren Buxbaum en 
Jeral aan de eerste lessenaar moesten zitten en om 
beurten de soli moesten spelen. Ik ging naar Rosé, die 
in de stemkamer zat, en vroeg wat de redenen waren 
voor mijn plotselinge degradatie en of die niet in een 
wat minder ordinaire vorm meegedeeld had kunnen 
worden. Rosé antwoordde in zijn ruwe, provocerende 
Hoogduits: ‘Ik maak uit wat hier gebeurt en daar heb je 
je maar bij neer te leggen. Ik wens geen commentaar.’ 
En tegen de orkestbode zei hij waar iedereen bij was: 
‘Ik blijf bij mijn besluit en ik wil die man niet meer ho-
ren spelen.’ Ik spuwde voor Rosé op de grond, keerde 
hem de rug toe en meldde me ter plekke ziek; ik wist 
wel dat ik daarmee mijn ontslag riskeerde, maar ik was 
na die verschrikkelijk enerverende scène niet meer in 
staat om te spelen. Toen mijn zenuwen na een paar da-
gen weer een beetje tot rust gekomen waren, ging ik 
weer naar het theater en nam plaats aan een van de 
achterste lessenaars. Buxbaum en Jeral, de twee proté-
gés van Rosé, die een stuk ouder waren, maar veel min-
der dienstjaren hadden dan ik, verkeerden door hun 
traagheid en onzekerheid in een heel moeilijke positie; 
vooral wanneer Mahler dirigeerde, beseften ze dat Ro-
sé hun die had opgedrongen en daardoor waren ze heel 
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nerveus en gingen als aanvoerder volledig de mist in. 
In mijn verbittering over de smadelijke behandeling 
had ik geen enkele behoefte om te souffleren, al kende 
ik elke inzet natuurlijk heel precies. Daardoor waren er 
voortdurend misverstanden en voor de afwisseling 
schudde Mahler ieder moment afkeurend zijn hoofd! 
Doordat de twee ongelukkige aanvoerders  Mahlers 
duidelijk afkeurende reacties moesten zien, werden ze 
steeds nerveuzer en vreesachtiger. Na het zoveelste 
pijnlijke incident verordende Mahler tijdens een och-
tendrepetitie – hijzelf zou die avond de Walküre dirige-
ren – dat ik vanavond cellosolist zou zijn. Ik ging direct 
naar zijn kantoor en vroeg belet. Ik werd meteen bin-
nengelaten en zei dat ik bereid was vanavond aanvoer-
der te zijn en de solo in de Walküre over te nemen, als 
ik met onmiddellijke ingang en definitief een contract 
kreeg als eerste solocellist; verder diende ik een klacht 
in over mijn eigenmachtige degradatie door Rosé. 
Mahler sprong op en schreeuwde: ‘Wat zeg je? Maak jij 
uit wat hier gebeurt? Wil jij je onmisbaar maken?’ Op 
die toon ging het door; toen ik weer aan het woord 
kwam, legde ik uit dat ik niet kon inzien met welk recht 
de Opera mij jarenlang meer kon laten doen dan mijn 
contractuele plicht, zonder ook maar één moment over 
een financiële vergoeding te denken. Mahler brulde, 
bleek van woede: ‘Wat? En nou is het afgelopen! Als jij 
dienstweigert of nog één woord zegt, ben je ontslagen! 
Je bent gewaarschuwd!’ Ik boog en ging weg. Mahlers 
dreigement klonk nog de hele dag na in mijn oren, 
maar toch besloot ik het er deze keer op aan te laten 
komen en in geen geval toe te geven. Ik ging die avond 
vroeger dan anders naar het theater en nam plaats aan 
de laatste lessenaar. Noch de officiële op-dracht via de 
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orkestbode, noch de persoonlijke brutale dreigementen 
van Rosé kregen me zover dat ik mijn plaats verruilde 
voor de eerste lessenaar, en daardoor moest Buxbaum 
zo goed en zo kwaad als het ging aan de eerste lesse-
naar gaan zitten, omdat we Mahler al hoorden komen 
en omdat iedereen bij zijn komst achter de directieles-
senaar op zijn plaats moest zitten. Mahler overzag de 
situatie in één blik en vertrok geen spier. De voorstel-
ling begon en liep op zijn eind. Mahler zei geen woord, 
maar ik werd niet ontslagen.  
 Nadat ik door mijn “dienstweigering” de strijd om 
de baan van eerste solocellist officieel had opgegeven, 
vegeteerde ik nog tien volle jaren in het Weense Hof-
operaorkest; als homo suspectus zat ik weliswaar niet be-
paald op rozen, maar had op een beschouwelijke af-
stand van de heftig omstreden plaats van bovenaf wel 
een zekere rust. Al die tien jaren bleef de functie van 
de solocellist een onopgelost probleem. Ze experimen-
teerden aan één stuk door en probeerden het met alle 
mogelijke mensen, deels uit ons midden, door nu eens 
met beloften en dan weer met dreigementen te werken, 
en deels met cellisten die ze uit het buitenland lieten 
komen. Zo doken voor korte of lange tijd onder ande-
ren de namen Krasselt, Van Vliet, Herkenraad op, 
maar die voldeden geen van allen en vertrokken weer. 
Een wat langere en veelbelovende episode was het en-
gagement van de Nederlander Willem Willeke. Hadden 
ze begrepen hoe ze die jonge kunstenaar vast moesten 
houden, dan had Wenen weer een eersteklas cellist ge-
had, die de cello in het beste orkest ter wereld weer in 
ere had hersteld. Maar voor de machtsbeluste Rosé was 
Willeke niet onderdanig genoeg; hij werd net zolang 
gepest tot hij er genoeg van had en er na nog geen 
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twee jaar vandoor ging. Willeke oogstte daarna in 
Amerika veel eer en rijkdom als cellist van het beroem-
de Kneiselkwartet.  
 Hoe ze het probleem van de eerste solocellist na 
mijn vertrek uit het Weense Operatheater oplosten en 
of ze wel een bevredigende oplossing vonden, weet ik 
niet. Buxbaum en Jeral noemden zichzelf weliswaar al-
lebei “eerste solocellist van het Weense Hofoperaor-
kest”, maar of een van hen die baan ook echt kreeg of 
dat beiden nog jarenlang met louter beloften en groot-
spraak aan het lijntje werden gehouden, is me niet be-
kend. Ik heb mijn belevenissen in het gevecht om de 
baan van eerste solocellist zo uitvoerig beschreven, 
omdat de hele gebeurtenis volgens mij op een heel 
leerzame manier laat zien hoe artiesten in een orkest – 
ook in het beste ter wereld! – behandeld worden.  
 Nadat Gustav Mahler als directeur volledig afgedaan 
had, volgde Felix Weingartner hem op de troon. Zijn 
beleid was niet in staat een einde te maken aan de ver-
warring waarin Mahler het instituut had achtergelaten, 
maar leek de chaos juist te vergroten. Naast de heel be-
denkelijke artistieke neergang was het financiële deficit 
tot ongekende hoogte aangegroeid. Om tenminste die 
laatste misstand de baas te worden besloot de hoogste 
leiding van het Hoftheater nu een beproefde theater-
vakman als directeur te benoemen, al hoefde dat geen 
prominente musicus te zijn en ze dachten zo iemand 
gevonden te hebben in Hans Gregor uit Berlijn. Dat 
was een professioneel acteur, een uitstekend regisseur 
en een ervaren zakenman, die gewend was een eigen 
theater te leiden, waaraan hij moest verdienen om niet 
aan de bedelstaf te raken. Door die capaciteiten en een 
hier te lande volkomen ongekende energie – hij was 
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vroeger Pruisisch officier geweest – was hij heel goed 
in staat geweest om orde te scheppen in de desolate 
toestand van de Weense Opera, maar hij had – helaas! 
– geen verstand van muziek en was daardoor in alle 
muzikale zaken aangewezen op de informatie van zijn 
ondergeschikte muzikale deskundigen. Hij had zich 
omgeven door een staf van “afdelingshoofden”, die 
niet waren gekozen vanuit een bepaalde visie, maar die 
hij op hun post had laten zitten en meer bevoegdheden 
gaf, terwijl hij zich uitsluitend bezighield met het to-
neel. Je kunt je wel voorstellen hoe de ondergeschik-
ten, die nu “afdelingshoofd” geworden waren, hun 
kans schoon zagen! Nadat Rosé zich onder Mahler en 
Weingartner tenminste in artistiek opzicht nog een 
beetje had moeten inhouden, begon hij nu te heersen 
met ongeremde voorkeursbehandelingen. De andere 
afdelingshoofden deden het in hun afdeling natuurlijk 
precies zo en dat het Operatheater in die tijd niet volle-
dig en voorgoed te gronde ging, is te danken aan het 
feit dat de afdelingen elkaar voortdurend in de haren 
zaten en elkaar zo tenminste een beetje in evenwicht 
hielden.  
 Er ging geen dag voorbij zonder dat ik overwoog 
om te vluchten uit die artistieke hel. Sinds 1902 had ik 
een aanstelling aan het Conservatorium van de Vereni-
ging van Muziekvrienden. Door de nationalisering van 
die instelling tot de Academie voor Muziek en Uitvoe-
rende Kunst in 1910 en door de verandering van mijn 
baan als cellodocent in een baan als pianodocent in 
1912 werd mijn materiële positie zoveel beter dan 
vroeger, dat ik die stap wel kon wagen. Het laatste zetje 
om dat langgekoesterde plan uit te voeren was het feit 
dat Hans Gregor bij het Weense Operatheater de pre-
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mière zou brengen van mijn opera Notre Dame. Het is 
niet mijn bedoeling om het lijdensverhaal te vertellen 
van dat werk, dat ontstaan was in de jaren 1902-1904 
en pas op 1 april 1914 in première ging; alleen: Gregor 
had het werk, waarover hij zichzelf geen muziekaal 
oordeel kon vormen, alleen om het libretto (!) aange-
nomen voor zijn Berlijns theater, maar kon het door 
zijn aanstelling bij de Weense Opera niet in Berlijn 
brengen. Hij nam Notre Dame van Berlijn mee naar We-
nen en gaf het vanaf het begin een plaats in zijn Ween-
se programma. Maar het duurde twee volle jaren tot 
het hem lukte het verzet van de artistieke afdelingen te 
overwinnen en zijn plan door te zetten; behalve hij zet-
te alleen Franz Schalk zich in voor het werk. Toen het 
contract getekend was, vond ik het tijd om mijn baan 
bij het Operatheater op te zeggen en alleen nog piano-
les te geven aan de Academie. Omdat de toestanden 
aan die kunstinstellingen allang onverdraaglijk waren 
geworden, was ik al eerder uit de Hofkapel en uit de 
vereniging van orkestleden gestapt en gaf er ook nog 
de brui aan bij het Operaorkest, zonder rekening te 
houden met materiële zaken (pensioen) en was dus de-
finitief cellist af. Ik wist natuurlijk best dat het pianoles 
geven me net zo weinig artistieke bevrediging zou ge-
ven als het spelen in het orkest. Maar ik wist ook best 
dat mijn uittreding uit het orkest onvermijdelijk was, 
wanneer ik als componist serieus genomen wilde wor-
den. Waarom het publiek een klavierleeuw en een pro-
fessioneel opleider van pianopingelaars hoger aanslaat 
dan een orkestlid, is voor mij volkomen onbegrijpelijk, 
maar wel een onomstotelijk feit. Ik kan voor de juist-
heid van die bewering een groteske gebeurtenis aan-
voeren. In de salon van een rijke, intelligente, hoewel 
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niet overdreven ontwikkelde dame werd er altijd op 
aangedrongen dat ik piano zou spelen en als ik eenmaal 
achter de piano zat, moest ik uren blijven zitten; ik 
speelde daar wel graag, omdat zowel de gastvrouw als 
haar vriendenkring aangenaam opviel door oprechte 
belangstelling en een gezonde muzikaliteit. Nadat ik op 
zo’n muziekavond behalve diverse operafragmenten 
ook een serie representatieve werken uit de pianolitera-
tuur gespeeld had, riep de gastvrouw enthousiast: ‘Wat 
eeuwig zonde dat u geen artiest geworden bent!’ ‘Hoe 
bedoelt u, mevrouw?’ vroeg ik beteuterd, waarop het 
antwoord was: ‘Nou ja, u bent toch geen artiest van be-
roep en alleen maar musicus in het Operaorkest!’  
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Epiloog 
 
Nu was ik dus eindelijk geen orkestmusicus meer en 
mocht hopen dat de mensen mijn verleden genoeg 
konden vergeten, zodat ik mettertijd toch nog “artiest” 
kon worden. Of en in hoeverre dat gelukt is, moeten 
anderen en het nageslacht maar uitmaken.  
 Ik vind het niet nodig om door te gaan met deze au-
tobiografische schets. Ik sta sinds de première van mijn 
Tweede symfonie (3 december 1913) en mijn opera Notre 
Dame (1 april 1914) in de schijnwerpers en ieder die ge-
interesseerd is kan zich over mijn werk en mijn artis-
tieke wederwaardigheden informeren bij mij of in vak-
tijdschriften, krantenartikelen en dergelijke.  
 In het voorafgaande heb ik mijn toekomstige bio-
graaf het moeilijkst bereikbare materiaal ter beschik-
king gesteld uit de tijd dat ik nog geen bekende Oos-
tenrijker was. Dat ik het die genoemde biograaf niet al-
leen makkelijker wilde maken, maar bij de schildering 
van die levensperiode ook bepaalde grenzen wilde trek-
ken, heb ik aan het begin al gezegd. Vertrouwend op 
de piëteit en de tact van de onbekende bewerker laat ik 
deze aantekeningen achter. Ze zijn een onopgesmukt 
en eenvoudig verslag.  
 

Waarheid zonder fantasie 
Franz Schmidt 

 
 
 
 


