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Verantwoording g 

Mett het klassieke muziekleven kwam ik op de klassieke manier in aanraking. 
Zo'nn veertig jaar geleden nam mijn moeder mij mee naar het concertgebouw in 
Haarlem,, alwaar wij luisterden naar het plaatselijke orkest. We zaten op de eer-
stee rij van het balcon en rechts van mij op de stoelleunig lag onder handbereik 
eenn aantal wybertjes. In die tijd was het bewaren van stilte voor mij een op-
drachtt die nu eenmaal bij klassieke concerten hoorde. Dat het ook anders kon 
ervoerr ik een paar jaar later toen vrienden mij meenamen naar pop- en jazzcon-
certen.. Belangstelling voor variaties in publieksgedrag werd verder aangewak-
kerdd tijdens mijn studie sociologie in de jaren zeventig. Toen groeide het besef 
datt de concertgedrag het resultaat is van sociale interactie tussen musici en 
luisteraarss en dus kan variëren naar tijd en plaats. 

Voornemenss om te gaan publiceren over concertetiquette ontstonden zo'n 
twintigg jaar geleden. Als de dag van gisteren herinner ik me dat mijn oog viel op 
dee 'spiegelmethode' van de Franse hofmusicus Francois Couperin, beschreven 
inn de inleiding van zijn klavierpedagogisch traktaat L'Art de Toucher Ie Clavecin 
uitt 1713. Om leerlingen gedragsvormen bij te brengen die de hoofse luisteraars 
welgevalligg waren, confronteerde hij hen met hun eigen lichaamstaal. In hun 
onbevangenheidd verwrongen zij hun gelaatstrekken als zij een moeilijke passa-
gee voor hun leermeester tot een goed einde probeerden te brengen. Om zijn pu-
pillenn tot beschaafde gezichtsuitdrukkingen te dwingen zette Couperin een 
spiegell  op de lessenaar van het klavecimbel. Deze pedagogische maatregel leek 
perfectt te passen in de context van de Franse hofsamenleving. Beschrijvingen 
vann die context had ik eerder gevonden in het werk van Norbert Elias, vooral in 
zijnn boek getiteld Die höfische Gesellschaft uit 1975. Een mogelijkheid aanneme-
lij kk te maken dat de spiegelmethode van Couperin overeenstemde met Elias' 
theoriee over gedragsregulering kreeg ik in 1982. Toen publiceerde ik een eerste 
artikell  over concertetiquette met als titel 'Klaviermethoden en concertdisci-
pline.. Een muzieksociologische vingeroefening'. Het stuk verscheen in de So-
ciologischeciologische Gids jrg. 26, nr 6. 

Pass in de jaren negentig zag ik kans mijn denkbeelden over concertdiscipline en 
-etiquettee verder uit te werken. Tussen 1991 en 1999 publiceerde ik een vijftal 
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artikelenn waarvan elementen in deze studie zijn verwerkt. In Boekmancahier 
jrg.. 3, nr 9 van september 1991 publiceerde ik 'Das erstaunliche Silentium. 
Luisterdwangg in en om de concertzaal'. Dat artikel was gebaseerd op een lezing 
diee ik eerder hield als aandeel in de cyclus 'Hoe hoort het eigenlijk', georgani-
seerdd door het Studium Generale van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 
gewijzigdee en aangevulde vorm is dit artikel in dit boek aan te treffen als hoofd-
stukk 8. Daarna volgde 'Democratie concertante: cultuuroverdracht en concert-
bezoekk heroverwogen', gepubliceerd in Boekmancahier jrg. 5, nr 15 van maart 
1993.. Ook dat artikel is gebaseerd op een lezing. Die hield ik op 6 oktober 1992 
toenn werd herdacht dat het vijfentwintig jaar geleden was dat de socioloog 
Hugoo de Jager aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op Cultuur-
overdrachtoverdracht en concertbezoek. Het artikel diende als voorstudie voor hoofdstuk 4. 
Inn Rekenschap, humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur jrg. 40, nr 4 van 
decemberr 1993 verscheen een artikel van mijn hand getiteld 'Muziek, hart en 
hoofd.. Klassieke muziek en het humanistisch ideaal'. Het vormt de basis voor 
hoofdstukk 2. In oktober 1997 verscheen 'Superieur zwijgen. Over de verstilde 
receptiee van muziek', als bijdrage aan Alles verandert. Opstellen voor en over 
J.J. Goudsblom. Deze bundel opstellen kwam uit ter gelegenheid van het afscheid 
vann Johan Goudsblom als hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Am-
sterdam.. Gedachten die daarin zijn geformuleerd keren in uitgebreidere vorm 
terugg in het inleidende hoofdstuk. Een laatste artikel, getiteld 'Het podium als 
schavot.. Een sociologische blik op plankenkoorts bij beroepspianisten', werd 
opgenomenn in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 26 nr 1, februari 
1999.. Het verschijnt enigszins gewijzigd als hoofdstuk 7 in dit boek. 

Di tt boek is naast literatuurstudie ook gebaseerd op publieksonderzoek. Mede 
vanwegee de hernieuwde aandacht voor De Jagers dissertatie vatte ik in 1992 het 
plann op het veldonderzoek dat hij in 1961 in Utrecht had verricht, te herhalen. 
Datt veldonderzoek had hij overigens gedaan samen met Wim Zweers, die tus-
senn 1963 en 1970 de functie van directeur van de Boekmanstichting vervulde. 
Dee vragen die de twee sociologen destijds aan een steekproef uit het Utrechtse 
concertpubliekk hadden voorgelegd, stelde ik in 1993 vrijwel ongewijzigd aan 
eenn steekproef uit een volgende generatie concertgangers uit dezelfde stad. Bij 
hett herhalingsonderzoek, uitgevoerd met steun van de Universiteit Utrecht en 
hett Anjerfonds Utrecht, waren De Jager en Zweers tot mijn grote voldoening 
alss leden van de begeleidingcommissie betrokken. Het project resulteerde in 
eenn onderzoeksverslag dat ik in 1997 publiceerde onder de titel Het luisterpelo-
ton.ton. Twee generaties concertgangers vergeleken aan de hand van onderzoek naar 
abonnementhoudersabonnementhouders in igói en igg3. (Amsterdam: Boekmanstudies). 
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Naa de verschijning van Het luisterpeloton achtte ik de tijd rijp al het beschikbare 
materiaall  te actualiseren en om te werken tot één doorlopend verhaal. Eind 
19977 zette ik mij aan de opgave om alles wat het literatuuronderzoek naar ge-
dragsregelss voor musici en luisteraars had opgeleverd chronologisch te orde-
nenn en te verbinden met inzichten waarmee deze activiteiten sociologisch zou-
denn kunnen worden geïnterpreteerd. De laatste jaren waarin ik aan het boek 
werktee stonden dan ook in het teken van de theorie, waarbij ik naast het werk 
vann de meer 'klassieke' sociologen ook dankbaar gebruik heb gemaakt van stu-
diess van vertegenwoordigers van de sociaal-wetenschappelijke stroming die 
well  wordt benoemd met 'Amsterdamse School'. 

Datt zich dat allemaal zo heeft kunnen ontwikkelen is te danken aan een groot 
aantall  personen. In de eerste plaatss is er mijn promotor, Johan Goudsblom, die 
mijj  ertoe heeft gezet de studie naar gedrag in de concertzaal zodanig te her-
structurenn en te completeren dat zij tot een promotie zou kunnen leiden. Hij 
heeftt er op een vriendelijke maar tegelijk besliste wijze voor gezorgd dat de be-
loftee van een dissertatie na verloop van enkele jaren kon worden ingelost. Dat 
dee vertelling samenhang vertoont, komt doordat hij steeds heeft aangedrongen 
opp een consequent sociologische verhaallijn. Ik prijs me gelukkig van zijn enor-
mee eruditie, ervaringen en praktische tips te hebben kunnen profiteren. 
Goudsblomm sloeg bij het lezen van concepten geen regel over en leverde telkens 
weerr met onversaagde toewijding en kennis van zaken commentaar op zowel de 
grootstee lijn als het kleinste detail. 

Ookk van andere kanten ben ik tot het schrijven van deze studie aangemoedigd. 
Annekee Uittenbosch, tot voor kort hoofdvakdocent klavecimbel aan het Con-
servatoriumm van Amsterdam, bracht mij ooit op het spoor van de klavierpeda-
gogie.. Benjo Maso en Leo Samama zorgden er begin van de jaren tachtig voor 
datt mijn destijds losse gedachten in de vorm van een eerste artikel konden wor-
denn gepubliceerd. Frans Willem Andriessen, pianorestaurateur te Haarlem, in-
strueerdee mij in zijn werkplaats geduldig inzake de mechanische werking van 
toetsinstrumenten.. Met Jolanthe de Tempe en Jen van der Waals had ik aan het 
eindd van de jaren tachtig diepgravende gesprekken over de sociaal-psychologi-
schee achtergronden van podiumangst. Voor hulp bij het verwerken en inter-
preterenn van de gegevens die ik ten behoeve van Het Luister peloton bijeen had 
gebrachtt ondervond ik veel steun van Wim Knuist, destijds verbonden aan het 
Sociaall  en Cultureel Planbureau te Rijswijk. Theo Quené, van 1994 tot 2000 
voorzitterr van de Boekmanstichting, toonde meermalen belangstelling voor mijn 
vorderingenvorderingen en was verantwoordelijk voor de bestuursbeslissing mij ten behoe-
vee van de studie enige maanden vrij te stellen van het dagelijks management. 
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Overr concertiquette en alles wat daarmee samenhangt zal ik ook na de publica-
tiee van dit boek niet zijn uitgepraat en uitgedacht. Maar er is nu een goede aan-
leidingg om ook hen te danken met wie ik in de afgelopen tijd in vele toonaarden 
debatteerdee over het muziekleven. In de eerste plaats waren dat mijn ouders en 
mijnn collega's op de Boekmanstichting. Twee van die collega's verleenden bij 
dee totstandkoming van dit boek extra hulp: Annemoon van Hemel en Sanne 
Hoogervorst.. Daarnaast had ik creatieve gedachtenwisselingen met Walter van 
Hauwe,, Bart van Heerikhuizen, André Köbben, Rogier Ladee, Jacqueline Os-
kamp,, Florien Pals, Joan Peeck, Jessica Voeten en Hanneke Wiersma. Vrijwel 
allee genoemden hebben vroeg of laat ook nog zinnig commentaar geleverd op 
conceptenn van de tekst of gedeelten daarvan. 

Sindss ik samen met Jolien Schuerveld, sinds 1991 mijn echtgenoot, in het Am-
sterdamsee Concertgebouw de Vier letzte Lieder van Richard Strauss hoorde, 
heeftt ook zij eraan moeten geloven. Dat concert was in 1987 en in de jaren daar-
naa droeg ze mijn gang naar de studeerkamer steeds geduldig en bemoeide zich 
opp gezette tijden gelukkig ook actief met het onderwerp. Onze dochters Door 
enn Luce waren zich waarschijnlijk al sneller dan hun klas(se)genoten bewust 
vann de sociaal-psychologische implicaties van concertbezoek. En dan is er nog 
éénn persoon die de hele onderneming vanaf het begin heeft meebeleefd en mij 
mett zijn kennis en ervaring op velerlei gebied chronisch heeft geadviseerd: 
Keess Bruin. Met hem deel ik de passie voor muziek al dertig jaar en als het aan 
mijj  ligt duurt dat tenminste nogzo'n periode. 

Cass Smithuijsen 
Amsterdam,, april 2001 
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Inleiding g 

MensenMensen kunnen zich maar op één manier als 
persoonpersoon manifesteren: in situaties. 
Johann Goudsblom1 

Eenn bijzondere ambiance 

Klassiekee muziek is tegenwoordig overal te horen. Liefhebbers bouwen collec-
tiess cd's op die thuis worden beluisterd.2 Composities van Bach, Mozart, 
Beethovenn en Schubert klinken in liften, hotelfoyers en wachtlokalen. Musici 
tredenn live op in restaurants, stadsparken, op pleinen en in winkelcentra. Ge-
luidskopieënn vinden een massale verspreiding via geluidsdragers, radio- en te-
levisiezenderss en computernetwerken. Door deze ruime beschikbaarheid zijn 
zijj  die kiezen voor klassiek repertoire nauwelijks nog afhankelijk van concert-
zalenn als luisterplaats. Toch hebben concertgebouwen in de loop van de twin-
tigstee eeuw hun centrumfunctie in het klassieke-muziekbestel behouden. Het 
publiekk blijf t ze onverminderd bezoeken om zijn favoriete musici te beluis-
teren,, te bekritiseren en te bewonderen.3 

Datt bewonderen is vooral een stil genieten: het publiek van klassieke concerten 
gedraagtt zich opvallend ingetogen. Voor velen is dat een reden om de concert-
zaall  te mijden. Er zijn mensen die, hoewel ze van klassieke muziek houden, het 
niett opbrengen om een heel concert muisstil uit te zitten. Maar er zijn ook con-
certgangerss die vinden dat een perfecte muzikale ervaring zonder stringente 
gedragsregelss niet mogelijk is. Voor hen is de stilte die het publiek bewaart een 
vanzelfsprekendee voorwaarde voor luistergenot. Historisch gezien is de wijd-
verbreidee zwijgzaamheid van het concertpubliek echter allerminst vanzelf-
sprekend.. Ze is het resultaat van een langdurig disciplineringsproces waarin de 
bijj  het concertleven betrokken partijen met elkaar een strijd om de stilte heb-
benn geleverd. 

Inn de statistiek van vrijetijdsbesteding en cultuurdeelname is concertbezoek 
eenn stabiel maar bescheiden onderwerp. Gerubriceerd onder 'serieuze muziek' 
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registreerdee het Centraal Planbureau in 1998 belangstelling voor orkestmuziek 
bijj  11 procent van de Nederlandse bevolking. Concerten van klassieke ensem-
blemuziekk werden in dat jaar bezocht door 4 procent van de bevolking en solo-
recitalss door 2 procent.4 Ook naar sociale herkomst is de belangstelling voor 
klassiekee concerten beperkt. Onder de concertgangers zijn de hoger opgeleiden 
sterkk oververtegenwoordigd. Uit publieksonderzoek blijkt bovendien dat hun 
gemiddeldee opleidingspeil continu blijf t stijgen.5 

Dee bevinding dat concertbezoekers vrijwel zonder uitzondering hoog zijn op-
geleidd heeft menig sociale-wetenschapper doen concluderen dat een hoog op-
leidingspeilleidingspeil een voorwaarde is voor concertbezoek.6 In de navolgende beschou-
wingenn zal ik deze conclusie nergens in twijfel trekken. Er is zelfs aanleiding te 
veronderstellenn dat de invloed van de opleiding op concertbezoek nog groeien-
dee is. Die invloed betreft niet alleen de omvang van de publieksgroep, maar ook 
dee manier waarop de hoogopgeleide luisteraars concertbezoek ervaren. Aan de 
handd van een eerder gepresenteerd onderzoek naar Utrechts concertpubliek is 
mijj  duidelijk geworden dat een meerderheid van de muziekliefhebbers op con-
certaanbodd afkomt niet om zich vrijblijvend te amuseren, maar om bewust ken-
niss te nemen van de programmeerde muziek en de wijze waarop zij wordt uit-
gevoerd.?? Dat motief sluit aan bij de bevinding dat concertbezoek een 'kennis-
intensieve'' activiteit is geworden die zonder voorafgaande leerprocessen niet 
mett succes kan worden aangevat. 

Hett publiekssegment dat door een hoge opleiding sociaal gestegen is, werd des-
tijdss door de sociologen Hugo de Jager en Wim Zweers benoemd met de term 
'nieuww publiek'.8 In 1961 bestond het Utrechtse concertpubliek voor 49 pro-
centt uit nieuw publiek, in 1993 voor 66 procent. Tegelijk bleek dat naarmate 
hett nieuwe publiek zich getalsmatig verder versterkte, het in een aantal opzich-
tenn meer gelijkenis ging vertonen met het 'oude', traditionele concertpubliek. 
Niett alleen onderscheidde het zich in 1993 nauwelijks nog naar het (hoge) op-
leidingsniveau,, ook in muziekinhoudelijke voorkeuren waren het oude en nieu-
wee publiek naar elkaar toe gegroeid. Zo bleek de verandering in de publieks-
samenstellingg hoegenaamd geen invloed te hebben op de repertoirevoorkeur. 
Inn 1961 waren de vijf meest geliefde componisten in de concertzaal achtereen-
volgenss Beethoven, Mozart, Johann Sebastian Bach, Tsjaikovski en Chopin. 
Dertigg jaar later waren in deze lijst slechts marginale veranderingen opgetre-
den:: in 1993 waren Beethoven en Mozart van positie gewisseld en had Tsjai-
kovskii  plaats gemaakt voor Mahler.9 
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Dee aard van de gevolgde opleiding is dus zeer bepalend voor het bezoeken van 
klassiekee concerten die in concertgebouwen worden gegeven. Dat was dan ook 
dee voornaamste conclusie van de in 1989 gepubliceerde empirisch-theoreti-
schee studie Cultuurdeelname in Nederland van de hand van de socioloog Harry 
Ganzeboom.. Hij schreef de sociale verschillen in muziekdeelname, meer alge-
meenn in cultuurdeelname, vooral toe aan de ongelijke verdeling van intellectu-
elee vaardigheden die nodig zijn om 'complexe' culturele informatie te verwer-
ken.. En die ongelijke verdeling was volgens hem te herleiden op verschillen in 
hett opleidingspeil.10 Aan de andere kant hebben onderzoekers vastgesteld dat 
dee cultuurdeelname niet heeft geprofiteerd van de enorme verhoging van het 
opleidingspeill  onder de bevolking als geheel. De verwachting dat concert-
bezoekk als vorm van cultuurdeelname evenredig zou toenemen met opleiding 
iss bij lange na niet uitgekomen, zo stelde met name de socioloog Wim Knuist in 
19933 vast.11 

Waarr de publieke belangstelling voor het klassieke repertoire is toegenomen, is 
datt vooral buiten de concertzalen gebeurd. Hierboven noemde ik al de huiska-
merr als populaire luisterplaats voor klassiek repertoire. Het Sociaal en Cultu-
reell  Planbureau heeft becijferd dat tegenover elk uur concertbezoek ongeveer 
honderdd uren klassieke-muziekbeluistering via de elektronische media en ge-
luidsdragerss staan. En het zijn niet alleen de hoogopgeleiden die naar klassieke 
cd'ss luisteren; ook minder hoog opgeleiden doen dat.12 Dezelfde observaties 
geldenn voor liveoptredens van musici buiten de traditionele concertzaal. Als 
eenn symfonieorkest in een stadspark speelt, is het publiek sociaal veel breder sa-
mengesteld,, terwijl ook meer leeftijdsverschil is waar te nemen. 

Dee ruimere sociale samenstelling van het publiek bij openluchtconcerten 
spoortt met de meer ontspannen sfeer die daar heerst. De muziek mengt zich 
mett andere geluiden van het park, van het verkeer, van blaffende honden of 
pratendee mensen. Zij wordt daar vrijer, informeler beleefd dan in de omsloten 
ruimtee van een concertgebouw. In die ambiance heerst een speciale sfeer van 
ingetogenheid,, zelfcontrole en zwijgzaamheid. De ter plaatse geldende ge-
dragsnormenn zijn zo strikt dat ze in belangrijke mate lijken te bepalen wie 
wordtt aangetrokken en wie afgestoten. Aldus rijst het vermoeden dat het de 
specifiekespecifieke situatie is die selecteert op het psychische vermogen van mensen om 
zichh aan strikte gedragsnormen te houden. Om na te gaan of concertgedrag 
sociaall  selectief werkt, wordt het in dit boek in zijn ontwikkeling gevolgd. Daar-
bijj  komt aan de orde de vraag welke mensen zich de ingetogen variant van con-
certgedragg eigen maken, welke motieven zij daarvoor hebben en wat daarvan de 
socialee effecten zijn. 
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Dee onevenredige samenstelling van het concertbezoek is onderwerp van vele 

sociaal-wetenschappelijkee studies. Maar in het reguliere publieksonderzoek is 

tott op heden zelden de vraag opgeworpen in hoeverre de concertervaring zélf 

sociaall  selectief werkt. Waar onderzoekers zich met dit selectieproces bezig-

houden,, richten zij hun aandacht meestal op de objectieve publiekskenmerken 

diee van invloed zouden kunnen zijn op het al of niet gaan: sociale afkomst, sta-

tus,, opleiding, leeftijd, inkomen. Ook worden belemmeringen voor concert-

bezoekk gezocht in het al dan niet bekend zijn met de aard van het aanbod, of in 

dee beperkte vrije tijd, de te betalen toegangsprijs, dan wel de afstand die voor 

bezoekk aan een concertgebouw moet worden overbrugd.13 

Inn de beschikbare onderzoeksgegevens is een bescheiden plaats ingeruimd voor 

mogelijkee 'leereffecten' van concertbezoek. De theorie van leereffecten, onder-

zochtt door de sociologe Ineke Maas, gaat uit van het optreden van een gewen-

ningsproces:: door concerten te bezoeken bouwt men gericht kennis en ervaring 

op,, waardoor het aantrekkelijker wordt om nog vaker te gaan.14 Het leereffec-

tenmodell  sluit al meer aan bij het idee dat de concertervaring zelf bepalend is 

voorr het duurzaam ontwikkelen van concertgewoonten. Maar ook in dit model 

komtt men nog weinig te weten van de feitelijke situatie in concertzalen en van 

dee selectieve werking die daarvan zou kunnen uitgaan. Het in de concertzaal 

gebrachtee muziekaanbod blijf t in het leereffectenmodel gepresenteerd als een 

constantee factor: volkomen onveranderlijk vanuit het perspectief van het pu-

bliek. . 

Dee concertetiquette die tegenwoordig tijdens uitvoeringen van klassieke mu-

ziekk vrij algemeen geldt is het resultaat van een langdurig proces van weder-

zijdsee gedragsafstemming tussen musici en publiek. Daarom is het gedragspa-

troonn van het publiek niet goed te doorgronden zonder het te spiegelen aan dat 

vann de musici. Ook al zitten de twee groepen van elkaar gescheiden op het po-

diumm en in de zaal, toch vormen ze samen één sociale figuratie. Figuraties zijn, 

inn de beschrijving van Norbert Elias, 'interdependentie-vlechtwerken' waarin 

mensenn in wisselende aantallen en onder uiteenlopende omstandigheden met 

elkaarr verbonden zijn.'5 In de zienswijze van Elias verloopt de ontwikkeling 

vann deze menselijke vlechtwerken volgens een relatief autonoom patroon. De 

ervaringenn van de individuen die voor korte of langere tijd deel uitmaken van 

hett sociale vlechtwerk zijn voor henzelf weliswaar uniek, maar de sociale figu-

ratiee die de leden van opeenvolgende generaties met elkaar instandhouden be-

weegtt zich over een langere periode in een richting die voor de betrokkenen 

moeilijkk te voorspellen valt.16 In de navolgende hoofdstukken wordt de huidi-

gee concertetiquette steeds geïnterpreteerd als het collectieve resultaat van een 
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langlopendd sociaal proces waaraan groepen en individuen elk vanuit particulie-
ree strevingen en verwachtingen hebben bijgedragen. Dat in dit proces nu een 
stadiumm is bereikt van uiterste gedragsbeheersing onder musici en publiek be-
tekentt overigens niet dat de concertetiquette is 'uitontwikkeld'. Sociale proces-
senn blijven veranderlijk van karakter, dus blijf t ook de concertetiquettee gevoe-
ligg voor veranderingen. 

Historischee achtergronden van concertgedrag 

Dee contouren van het westerse concertleven met zijn aparte accommodaties, 
eigenn repertoire, hoog opgeleide beroepsmusici en erudiet publiek werden voor 
hett eerst zichtbaar tegen de achtergrond van het opkomende humanisme. Te-
genn het einde van de dertiende eeuw begon deze geestelijke stroming in Noord-
Italiëë aanhangers te krijgen om zich in de eeuwen daarna over vrijwel geheel 
Europaa te verspreiden.17 De wegbereiders van het humanistische gedachten-
goedd propageerden het besef van de menselijke zelfredzaamheid. Wilden men-
senn ontsnappen aan de dwingelandij van ongrijpbare, onaardse 'hogere mach-
ten',, dan moesten zij ervan doordrongen raken dat zij zelfde voornaamste ac-
torenn waren in het maatschappelijk verkeer. Zij dienden verantwoordelijkheid 
tee nemen voor hun eigen initiatieven in plaats van zich passief en volgzaam op 
tee stellen tegenover de gevestigde autoriteiten van kerk en staat. Ook met be-
trekkingg tot de schone kunsten verdiende kritische reflectie de voorkeur boven 
passievee volgzaamheid. Behalve voor de beoefening van wetenschap en filoso-
fiefie pleitten de humanisten dan ook nadrukkelijk voor opwaardering van de ar-
tistiekee dimensie binnen het menselijk bestaan. In kunst zagen zij goede moge-
lijkhedenn om specifiek menselijke waarden vorm te geven. Letteren, beeldende 
kunstt en muziek werden beschouwd als domeinen waarin het gevoelsleven, het 
verstandd en de verbeeldingskracht goed tot hun recht konden komen. Kunst 
boodd mensen ook de nodige middelen om het 'hogere in zichzelf' te cultiveren. 

Inn de overal ontluikende ambitie het hogere te cultiveren zat tevens een ver-
plichtendd element. Humanisten wezen erop dat mensen hun intellectuele ca-
paciteitenn niet voor niets hadden gekregen. Ze werden er dan ook aan gehouden 
hunn verstandelijke gaven en kunstzinnige talenten op een creatieve en voor-
beeldigee manier te gebruiken. Mits daartoe aangezet en goed geïnstrueerd wa-
renn mensen door oefening en concentratie in staat op allerlei terreinen indruk-
wekkendee prestaties te leveren. Vandaar dat de humanisten zo sterk pleitten 
voorr een gedegen opvoeding, voor het aanleren van goede manieren en uiteen-
lopendee culturele vaardigheden. 
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Inn de humanistische traditie is het idee dat cultuur 'het hogere' zou moeten re-
presenterenn door de eeuwen heen constant gebleven. Het streven naar het kwa-
litatieff  betere, volmaaktere, is ook herkenbaar in de met de 'hoge' cultuur ver-
wantee termen als cultuurstrijd, cultuurpolitiek, cultuurspreiding en bescha-
vingsoffensief.. Wanneer dergelijke termen worden gebruikt gaat het vaak om 
hett handhaven van een hoge dan wel het bereiken van een hogere standaard. 
Diee hogere standaard kunnen mensen bereiken door het eigen, autonome ver-
standd in te schakelen, niet door zich te beroepen op afkomst, geldelijk vermo-
genn of politieke macht.18 

Dee discussie over goede manieren en nastrevenswaardige beschavingsidealen 
werdd in de zestiende eeuw (maar ook daarna) voornamelijk gevoerd door maat-
schappelijkk vooraanstaanden: geletterde burgers, voor onderwijs en onderzoek 
vrijgesteldee clerus en hovelingen. De opvattingen over gewenste gedragsvor-
menn die zij onder elkaar uitwisselden zijn sociologisch te interpreteren als po-
gingenn van maatschappelijk hoger gesitueerden om sociaal stijgenden op af-
standd te houden. Als zodanig kunnen ze worden ingepast in de civilisatietheo-
riee van Norbert Elias, die verderop in dit hoofdstuk ter sprake komt. 

Ookk ten aanzien van het musiceren werden aanbevelingen gedaan om klassen-
onderscheidd te bestendigen. Een fraai voorbeeld daarvan vormt het etiquette-
boekk getiteld Libro del Cortegiano uit 1528, geschreven door de Italiaanse hove-
lingg Baldassar Castiglione {1478-1529). De auteur somt daarin de eisen op 
waaraann hovelingen moesten voldoen als zij wilden musiceren volgens de 
aristocratischee normen en smaakopvattingen. Vanzelfsprekend hadden ze een 
gedegenn muzikale opvoeding achter de rug: ze konden noten lezen, instrumen-
tenn bespelen en van blad zingen. In het ideale geval gebeurde dat met een zeke-
ree achteloosheid.19 Want de muzikale voordracht verloor volgens Castiglione 
zijnn charme als men de inspanning die het artistieke optreden nu eenmaal kost-
tee niet wist te verbergen. 

Inn geen geval mochten Castigliones hovelingen zich laten voorstaan op hun 
muzikalee vaardigheden. Zoiets zou kunnen gebeuren bij publiek optreden. 
Juistt dan liepen ze het gevaar zich te laten verleiden tot overmatig virtuoos ver-
toonn met het risico van mislukkingen. Om gezichtsverlies te voorkomen was 
hett beter zulke confrontaties te vermijden. Deze stelregel gold overigens niet 
alleenn voor muziek; ook andere activiteiten, zoals het werpen van staven, wor-
stelen,, hardlopen en hoogspringen, hielden sociale risico's in op het moment 
datt daarbij 'dorpelingen' waren betrokken. Dat soort krachtmetingen moesten 
edelliedenn niet in het openbaar aangaan, want het was 'onwaardig een edelman 
tee zien verliezen van een boer'.20 
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Castiglioness gedachten waren geïnspireerd door het muziekleven aan het Itali-
aansee hof, dat zich overigens niet wezenlijk onderscheidde van het muziekleven 
aann de vorstenhoven in andere Europese landen. Zolang Europa werd gere-
geerdd door vorstenhuizen was het gebruikelijk dat koningen en keizers zich 
schooldenn in de actieve muziekbeoefening. Veel vorsten cultiveerden hun indi-
viduelee muzikale vaardigheden van jongs af en waren in staat zelf een instru-
mentt te bespelen ofte zingen. Met hun muzikale activiteiten vervulden zij een 
maatschappelijkee functie: door zelf op volleerd niveau te musiceren gaven zij 
eenn voorbeeld aan de andere leden van de hofsamenleving. Een goede muzika-
lee voordracht was een mogelijkheid om hun leiderspositie te bevestigen.21 

Hett voorbeeld van actief musicerende vorsten vond navolging onder de verte-
genwoordigerss van de hogere burgerij. Naarmate zij meer maatschappelijke 
machtt verwierven, zochten ze naar middelen om hun gestegen posities in hun 
socialee omgeving herkenbaar te maken. Serieuze muziekbeoefening achtten zij 
daarvoorr passend. Met de resultaten van muzikale zelfwerkzaamheid konden 
zee de aristocratische voorbeelden evenaren, bij voldoende ijver en inzet moge-
lij kk overtreffen. 

Dee muzikale concurrentie tussen aristocratie en burgerij manifesteerde zich 
hett meest zichtbaar in de openbare concertpraktijk. Omstreeks 1800 trachtten 
dee rivaliserende groepen elk de greep op het muziekleven te behouden. Wie de 
adviezenn van Castiglione indachtig was — Vermijd de sociale risico's van open-
baarr optreden' — kon een ander concurrentiemiddel inzetten, namelijk muzika-
lee eruditie. De pogingen elkaar in luistervaardigheid te overtroeven leidden bij 
aristocratenn en ambitieuze burgers tot een duurzame aandacht voor gedrags-
vormenn waaruit kon worden afgeleid dat men verstand van muziek had, ook al 
musiceerdee men niet zelf. Ook toen zij hun strijd om de maatschappelijke hege-
moniee niet meer openlijk voerden, bleven de aristocratische en burgerlijke elites 
dee behoefte houden aan een herkenbaar aandeel in het openbare muziekleven. 

Inn de negentiende eeuw, toen er veel muzikale instituties met een algemeen 
maatschappelijkk nut verrezen, werd een concertregime van muziekpedagogen, 
musicii  en verlichte luisteraars de drijvende kracht achter de verspreiding en 
bewakingg van hogere muzikale doelstellingen. Afgaande op de muziekpeda-
gogischee regels van vóór 1800 ziet men al eerder aanzetten tot de vorming van 
eenn concertregime. Vandaar dat ik in het navolgende de term 'modern concert-
regime'' zal hanteren als het de vorming van muzikale instituties van na 1800 be-
treft.222 In dat moderne concertregime leefden de verheven aspiraties van zowel 
dee aristocratie als de hogere burgerij voort. Als onderdeel van een meeromvat-
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tendd beschavingsoffensief richtte het zich met zijn missie op een hoger opgeleid 
burgerpubliekk dat ontvankelijk was voor muziekpedagogische boodschappen.23 

Concertgedragg in sociologisch perspectief 

Dee verheven aspiraties van het moderne concertregime zijn nog terug te vin-
denn in de hedendaagse concertgewoonten die tijdens de live uitvoering van 
klassiekk repertoire worden nageleefd. Wie aandacht schenkt aan het concertge-
dragg anno 2000, herkent daarin nog steeds de oriëntatie op het hogere, het be-
tere.. Bij alle veranderingen in de omstandigheden waarin muziek wordt aange-
bodenn en gerecipieerd zorgt het moderne concertregime voor continuïteit in de 
'hogere'' gedragsvariant van musici en publiek. Het laat zich gelden in het stel-
sell  van gedragsvoorschriften dat door leerprocessen van de ene generatie op de 
volgendee wordt overgebracht. De gedragspatronen in de concertzaal demon-
strerenn een hoge graad van perfectie in de muzikale voordracht die functioneel 
iss verbonden met een even hoge graad van perfectie in het publieksgedrag. 

Datt alle concertgedrag wordt aangeleerd wordt zichtbaar tijdens jeugdconcer-
ten.. De strakke omgangsvormen die passen bij 'volwassen' concertgang gelden 
hoegenaamdd niet voor jeugdconcerten. Kinderen mogen te laat komen, tussen-
tijdss even weggaan of eerder vertrekken als het concert hen gaat vervelen. Ze 
mogenn met elkaar praten, op hun stoel gaan staan en hun mening over de mu-
ziekk hardop kenbaar maken. De musici houden zich ook minder op afstand. 
Somss wordt het kinderen toegestaan het podium op te klimmen en de instru-
mentenn van de musici van dichtbij te bewonderen of zelfs even uit te proberen. 
Maarr sluipenderwijs doen de eerste gedragsregels hun intrede. Als kinderen te 
veelveel lawaai maken, worden ze door hun ouders of door andere kinderen tot de 
ordee geroepen. Oudere kinderen laten hun afkeuring al merken als peuters 
steedss in- en uitlopen of beginnen te huilen. 

Hett resultaat van het leerproces scheidt het onbevangen kindergedrag van het 
geroutineerdee luistergedrag van volwassen concertgangers. Dezen hebben ge-
leerdd op tijd te zijn, rust te bewaren tijdens muziekuitvoeringen, de muziek stil 
enn aandachtig te volgen en pas na afloop op de muziek te reageren, door middel 
vann applaus. Volleerde concertgangers luisteren schijnbaar moeiteloos naar 
langee symfonische werken of pianosonates. Dat een dergelijk luistergedrag 
spontaann wordt opgebracht zou een verkeerde conclusie zijn. De aanwezigen 
gevenn er blijk van dat zij hun aandacht voor de muziek lang kunnen vasthouden, 
terwijll  hun reactiepatroon erop weinig variatie vertoont. Voor zover het hun ui-
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terlijkee reacties betreft ondergaan zij vrolijke muziek niet wezenlijk anders dan 
droevige.. Het is een routineuze luistervaardigheid die net zo goed is aangeleerd 
alss de professionele vaardigheden die de optredende musici zich hebben eigen-
gemaaktt en waarmee zij het technisch ingewikkelde repertoire met ogenschijn-
lij kk groot fysiek gemak brengen. 

Inn Europa wordt concertgedrag al lange tijd van generatie op generatie overge-
dragen.. Maar in de loop van het eeuwen omspannende overdrachtsproces tra-
denn steeds kleine verschuivingen en veranderingen op. Dat kwam doordat de 
gedragsregelss zich telkens voegden naar de zich wijzigende omstandigheden 
binnenn en buiten de zaal. In het veranderingsproces van de laatste twee eeuwen 
lijk tt een meer rationele houding ten opzichte van de muziek en de musici do-
minantt te worden. Sociale, 'standsgebonden', motieven voor concertbezoek 
komenn in een andere verhouding te staan tot muzikaal-esthetische motieven. 
Concertbezoekk biedt tegenwoordig nog wel gelegenheid voor sociale ontmoe-
tingen,, maar die vinden plaats in de pauze of na afloop, streng gescheiden van 
hett muzikale gedeelte. Het benadrukken van muzikaal-esthetische motieven 
voorr concertbezoek en het ontmoedigen van society-gedrag tijdens muziekuit-
voeringenn hebben een verhoudingsgewijs zeer gedisciplineerd luisterpatroon 
bevorderd.. In de zaal zitten nu luisteraars die zich naar de geldende luisterdis-
ciplinee schikken, terwijl zij die dat niet willen wegblijven.24 

Weber::  rationeel gedrag rondom de westerse muziek 

Veranderingenn in concertgedrag zijn te analyseren met behulp van sociologi-
schee inzichten die door uiteenlopende sociale-wetenschappers zijn aangedra-
gen.. Theorieën over doelrationeel gedrag, over informalisering of over patro-
nenn van sociale interactie laten zich zelfs goed illustreren met voorbeelden uit 
hett muziekleven. Als geen ander wist Max Weber zijn veelomvattende theore-
tischee inzichten te illustreren met muzikale praktijkvoorbeelden. In zijn mu-
zieksociologischee aantekeningen stelt hij steeds voorop dat bredere sociale 
ontwikkelingenn het gedrag van zowel de musici als het muziekpubliek modelle-
ren.255 Zo laat hij zien dat de westerse toonladder met zijn gelijkzwevende toon-
afstandenn en het muziekinstrumentarium met zijn mogelijkheden om muzikale 
ideeënn tamelijk precies in klank te reproduceren onmiskenbaar het product zijn 
vann de in de westerse samenleving vrij algemeen voorkomende voorliefde voor 
'doelrationele'' oplossingen. Tegen de achtergrond van brede seculariserings-
processenn ziet Weber na ongeveer 1500 de opkomst van een autonome muziek-
praktijk,, waarin ruimte is voor de ontwikkeling van een uitgebreide Kunstregel-
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bau.bau. Kunstenaars ontwikkelden rationele artistieke procédés, waarmee zij kunst, 
ookk muziek, in Europa steeds meer als een autonoom cultuurgoed wilden pre-
senteren.26 6 

Tenn gevolge van de theoretische reflectie op muziek werden composities ge-
compliceerderr en volgens Weber voor een leek zonder intensieve scholing niet 
meerr te volgen. Aldus legt hij een dwingend verband tussen de 'verweten-
schappelijking'' en 'aristocratisering' van de 'kunstmuziek' en een teruglopen-
dee toegankelijkheid ervan. In de woorden van Weber: Das spezifisch Künstleri-
schesche überhaupt zu entdecken, ist intellektualistischer Zivilisation vorbehalten.'27 

Alleenn de Bildungsprivilegierten zijn derhalve nog in staat de ontwikkelingen in 
dee 'kunstmuziek' te begrijpen, laat staan te waarderen. Overigens ziet Weber in 
dee cultuur en de godsdienst vergelijkbare rationaliseringsprocessen. Op het 
terreinn van de godsdienst verandert de houding van gelovigen ten opzichte van 
godsdienstigee riten en waarden ook in een overwegend cerebrale. Naarmate de 
tijdd verstrijkt worden onder het kerkpubliek meer verstandelijke, kritisch re-
flecterendee omgangsvormen aangetroffen. De toestand van godvrezendheid 
waarinn de gelovigen permanent verkeerden wordt ingeperkt tot een 'vroom 
ogenblik'.. Deze momentane, vrome gelegenheidsaandacht ziet Weber terugke-
renn in de kortstondige, geconcentreerde ontroering van het publiek dat een 
mooii  theaterstuk ziet. Met de korte duur van de ontroering verandert ook haar 
inhoud.. De onbevangen aanvaarding van religieuze dogma's of artistieke con-
ceptenn is omgevormd tot een kritische en weerbare houding van de 'volgelin-
gen'.. De moderne omgangsvormen tussen kunstenaars en publiek zijn net als 
diee tussen priesters en gelovigen: rationeel, verstandelijk en routinematig.28 

Hett ontstaan van moderne omgangsvormen in de betekenis van Weber is met 
betrekkingg tot het religieuze leven empirisch onderbouwd door de sociograaf 
J.P.. Kruijt . In een in 1933 verschenen studie naar de staat van kerkelijkheid in 
Nederlandd constateert hij een wisselwerking tussen de toenemende ontkerke-
lijkin gg onder de Nederlandse bevolking en de voortgaande 'verdieping' van de 
geloofsbelevingg onder de resterende kerkgangers.29 Hij baseert zijn bevindin-
genn mede op historische bronnen. Zo vermeldt hij dat in de zeventiende eeuw 
inn de steden vaak drie keer werd 'gekerkt' en dat de kerkgangers min of meer 
gewoontegetrouww elke zondag vaak een 'dor-dogmatisch vertoog' aanhoor-
den.300 In die tijd waren de klachten over 'wandelende en babbelende lieden' tal-
rijkk en werd dergelijk gedrag verklaard uit een gebrek aan eerbied. Men bleef on-
derr het gebed vaak zitten, of viel tijdens de preek in slaap. Maar Kruij t meent dat 
dee predikanten oneerbiedig gedrag niet zelden zélf in de hand werkten. Hun bij-
dragenn ontstegen slechts bij uitzondering het niveau van 'voortbrabbelen'.31 
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Inn de twintigste eeuw bereikt het kerkgedrag een veel hogere graad van be-
wustwording,, aldus Kruijt . In deze eeuw maken kerkgangers die zich vervelen 
off  ergeren aan een preek rationele keuzen. De volgende zondag gaan ze óf naar 
eenn andere predikant, óf ze blijven thuis.32 Want door de vermindering van de 
socialee sancties op wegblijven kunnen ongelovigen hun kerkgang zonder pro-
blemenn staken. Als positieve bijwerking van het proces van ontkerkelijking ziet 
Kruij tt het kerkelijk leven overal op hoger peil komen: bij de overgeblevenen is 
err een 'verdiept geloof'. En, voorspelt hij, naarmate het 'zuiveringsproces' 
doorzet,, zullen kerkelijkheid en geloof meer samenvallen.33 

Dee civilisatietheorie van Elias 

Inn de concertzaal zijn mensen minder vrij om te bepalen hoe ze luisteren dan in 
dee open lucht. In de zaal doen de sociale verhoudingen hun invloed op indivi-
duelee luisterhoudingen veel sterker gelden en geven zij vorm aan het luister-
gedragg van elk afzonderlijk individu. Norbert Elias heeft met zijn onderzoek 
naarr civilisatieprocessen in Europa aandacht besteed aan de vraag hoe indivi-
dueell  gedrag wordt gereguleerd door sociale dwangen en hoe individuele ge-
dragspatronenn in de loop van eeuwen in wisselwerking met de sociale omstan-
dighedenn veranderen. Zijn opvatting is dat mensen zich in hun gedrag aan el-
kaarr spiegelen en daardoor elkaar en zichzelf'beschaven'. Voor zijn onderzoek 
naarr het verloop van civilisatieprocessen, waarvan hij de resultaten publiceerde 
inn de tweedelige studie Über den Prozess der Zivilisation (1939), gebruikte hij 
etiquetteboekenn die in de vijftiende en zestiende eeuw door verschillende au-
teurss werden gepubliceerd. De geselecteerde instructies gingen onder meer 
overr goede tafelmanieren, over welsprekendheid of over gewenst gedrag in 
slaapkamers.. In al die gevallen laat hij zien dat het individuele gedragspatroon 
onontkoombaarr is doortrokken van sociale conventies.34 

Inn de genoemde studie signaleert Elias na 1400 een toenemende belangstelling 
voorr gedragsinstructies - de muziekinstructies van Castiglione zijn daarvan 
eenn treffend voorbeeld. Hij verklaart de verhoogde aandacht voor gedragsvor-
menn - en voor de bewuste manipulatie daarvan - als een poging van de aristo-
cratiee om omhoogstrevende burgerelites door middel van gedragscultivering 
opp afstand te houden. Nuancering en sturing van het gedrag zijn volgens hem 
hett resultaat van een sterk toegenomen 'maatschappelijke dwang tot zelf-
dwang':: hovelingen probeerden hun gedrag onnavolgbaar te maken omdat zij 
zichh daartoe door de naar maatschappelijke macht strevende burgerij gedwon-
genn voelden.35 Het thema van gedragscultivering heeft Elias nader uitgewerkt 
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inn de studie: Die höfische Gesellschaft (1975). Daarin laat hij zien hoe in de Fran-
see hofsamenleving van de achttiende eeuw een verhoogde belangstelling voor 
hett nauwlettend observeren van gedragsvormen ontstond, culminerend in de 
'kunstt van het observeren van mensen'. Hij constateert dat de kunst van ge-
dragsobservatiee zich niet beperkt tot degenen die worden waargenomen; zij 
slaatt ook terug op de waarnemer zelf. Verhoogde aandacht voor observatie van 
hett eigen gedrag roept verhoogde aandacht voor de observatie van gedrag van 
anderee mensen op, en omgekeerd.36 

Inn de periode van de Europese geschiedenis die Elias heeft bestudeerd namen 
dee contrasten tussen de groeperingen in de hogere regionen van de samenle-
vingg geleidelijk af. De toenadering van adel en burgerij, met alle onderlinge 
spanningenn van dien, is daarvan een voorbeeld. De gedragscultivering en nei-
gingg tot zelfobservatie die de aristocratie tentoonspreidde kunnen worden 
geïnterpreteerdd als een signaal van teruglopende machtsverschillen. Elias' con-
clusiee luidt dat nuances en variaties in gedrag opbloeien bij afnemende maat-
schappelijkee contrasten.37 

Dee socioloog Cas Wouters heeft de theorie van Elias van afnemende contrasten 
enn toenemende variaties uitgewerkt in wat hij noemt de 'informaliseringsthe-
orie'.33 Daarin stelt hij dat zich in samenlevingen met relatief kleine machts-
verschillenn gedragspatronen ontwikkelen die minder goed kunnen worden 
geïnterpreteerdd als het product van klassenlidmaatschap, maar meer als het 
productt van sociale situaties waarin mensen onder wisselende omstandigheden 
enn met steeds een andere reden bijeenkomen. Die situaties kunnen variëren van 
uiterstt formeel tot uiterst informeel. Vooral in het derde kwart van de twintig-
stee eeuw hebben informaliseringsprocessen krachtig doorgezet. Vaste etiquet-
teregelss waarmee mensen hun sociale plaats konden bepalen zijn in die periode 
relatieff  snel vervangen door een stelsel van flexibele richtlijnen ten behoeve van 
gedragg in wisselende situaties. Sociale ongelijkheid komt binnen dit stelsel tot 
uitingg in de mate van souplesse waarmee mensen zich van de ene naar de ande-
ree sociale situatie begeven. 

Goffmanss model van sociale interactie 

Dee constatering dat mensen zich met hun gedragsvormen sterk richten op de 
directee sociale omgeving sluit aan zowel bij Webers concept van de 'momenta-
nee beleving', als bij de door Elias waargenomen 'kunst van de gedragsobserva-
tie'.. In beide gevallen gaat het erom dat mensen hebben geleerd hun gedrag 
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adequaatt af te stemmen op de ter plaatse geldende sociale spelregels. Erving 
Goffmann heeft zich met dat leerproces diepgaand beziggehouden. In de jaren 
vijfti gg van de twintigste eeuw ontwikkelde hij een model voor de analyse van si-
tuatiegebondenn sociale interactie dat bruikbaar is voor de meest uiteenlopende 
socialee ontmoetingen, ook die welke plaatsvinden in concertzalen. 

Hett verloop van interactieprocessen waarbij verschillende van elkaar afhanke-
lijkee groepen mensen zijn betrokken beschrijft Goffman in The Presentation of 
SelfSelf in Everyday Life (1959). Daarin lanceert hij het model van twee (of meer) 
groepenn die in één sociale handeling zijn verenigd. Het zijn interdependente 
teams,teams, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan een team van artsen dat voor zijn 
functionerenn afhankelijk is van patiënten. Dezelfde wederzijdse afhankelijk-
heidd geldt voor verkopers en klanten of musici en publiek. De dynamiek van de 
socialee interactie ontstaat volgens Goffman doordat de teams telkens opnieuw 
proberenn hun gedrag zinvol op dat van het andere team af te stemmen. In Goff-
manss woorden: 'We moeten voor ogen houden dat de interactie (...) geanaly-
seerdd kan worden in termen van een coöperatieve inspanning van alle deelne-
merss om een werkconsensus in stand te houden.' De deelnemers proberen te 
komenn tot een 'definitie van de situatie' waarmee zij greep op hun sociale om-
gevingg kunnen krijgen en houden. 'Omdat elk van beide teams zijn vaste num-
merr opvoert ten behoeve van het andere kunnen we spreken van dramatische 
interactiee in plaats van dramatische actie, en kunnen we deze interactie be-
schouwenn (...) als een soort dialoog en wisselwerking tussen de twee teams.'39 

Goffmann constateert dat individuen als leden van teams bij voortduring bezig 
zijnn hun gedrag bij te sturen. Het is een gedragscontrole die hij benoemt met de 
termm 'expressiebeheersing'.40 Expressiebeheersing moet worden begrepen als 
eenn overwegend rationeel proces waarbij het individu tracht in positieve zin tot 
bepaaldee collectieve doelstellingen bij te dragen. Elke deelnemer aan het socia-
lee proces is zich ervan bewust dat de dramaturgie van de situatie waarvan hij 
deell  uitmaakt in gevaar komt als hij uit zijn rol valt. Dat geldt voor alle vormen 
vann sociaal verkeer, dus ook voor concerten. Hoe groter de motivatie om een 
concertt bij te wonen, des te belangrijker wordt het voor de betrokkenen om 'de 
definitiee van de situatie' te laten voortbestaan. Het is voor het publiek bijvoor-
beeldd een pijnlijke en ongewenste gebeurtenis als een solist zijn muziek kwijt-
raaktt en ontredderd raakt. Evenzeer is het pijnlij k voor publiek en optredenden 
alss een luisteraar zich onttrekt aan de concertetiquette, bijvoorbeeld doordat 
hijj  het concert voortijdig verlaat of ongegeneerd een mobiel telefoongesprek 
voert. . 
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Mett Goffmans theorie over sociale interactie van individuen en groepen kun-
nenn de microrelaties binnen de concertzaal scherp worden getekend. Maar in 
tegenstellingg tot Elias, die sociale veranderingsprocessen in het centrum van 
zijnn theorievorming plaatst, ruimt Goffman weinig plaats in voor de invloed 
vann macrosociologische veranderingen op zijn microsociologische waarnemin-
gen.411 Niettemin wordt het gedrag van teams in de opstelling van Goffman op 
langeree termijn onmiskenbaar beïnvloed door brede sociaal-historische ont-
wikkelingen.. Ten gevolge van democratiseringsbewegingen in westerse samen-
levingenn is de sociale afstand tussen bestuurders en bestuurden, ouders en kin-
deren,, leerkrachten en leerlingen daar beduidend afgenomen. Vooral in de laat-
stee helft van de twintigste eeuw zijn de traditionele gezagsverhoudingen tussen 
verkoperss en klanten en tussen artsen en patiënten aangetast. Patiënten laten 
zichh gemiddeld minder snel imponeren door de academische status en de tra-
ditionelee professionele omgangsvormen van medici, die zich daar overigens 
ookk minder op beroepen. 

Gelett op de in Europa allerwegen voortschrijdende informalisering van de so-
cialee omgangsvormen is het des te frappanter dat er binnen het muziekbestel 
nogg enclaves zijn waarbinnen een traditioneel aandoende, zeer strikte gedrags-
reguleringg geldt. Het is nauwelijks nog aannemelijk dat het erudiete muziek-
publiekk zich laat imponeren door de plechtstatige architectuur van concertza-
lenn of door de ontzagwekkende presence van de dirigent of de solist. De stilte die 
hett publiek in de concertzaal in acht neemt wordt tegenwoordig vooral als een 
functionelee stilte42 ervaren die past bij een erudiete, beschouwende luisterhou-
ding.. Deze functionele stilte is sociologisch te definiëren als het resultaat van 
wederzijdss gestimuleerde 'zelfdwang'. In hun onderlinge afhankelijkheid heb-
benn musici en publiek geleerd hun individuele rolgedrag steeds beter af te 
stemmenn op het collectief geldende stelsel van regels en voorschriften. Hoewel 
sommigee van deze regels en voorschriften op papier staan - de voorliggende 
studiee was anders moeilijk te verrichten — zijn de meeste als ongeschreven so-
cialee instructies door de aanwezigen geïnternaliseerd. 

Dee distinctietheorie van Bourdieu 

Dee ingetogen luisterhouding van het concertpubliek hoort bij de ernstige sfeer 
rondomm het klassieke concert, maar de mensen diee haar opbrengen doen dat niet 
inn een sociaal luchtledig. Net zoals de serieuze, toegewijde manier van musice-
renn het besef van 'hoge waarden' reflecteert, is ook de receptie ervan de weer-
spiegelingg van 'hoge waarden'. Ontegenzeggelijk schuilt in de manier waarop 
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klassiekk repertoire in de concertzaal door ervaren beroepsmusici wordt uitge-
voerdd een element van sociale distinctie, en dat geldt niet minder voor de ma-
nierr waarop ernaar wordt geluisterd. Sociale distinctie speelt bij de beluistering 
vann vergelijkbaar repertoire buiten concertzalen veel minder. 

Inn 1979 kwam de Franse socioloog Pierre Bourdieu met een theorie over soci-
aall  gedrag die is gebaseerd op de werking van klassenverschil.43 Status ver schil-
lenn kunnen ook voelbaar zijn in sociaal verkeer dat zich afspeelt in 'laagdrem-
pelige'' omgevingen als winkels, ziekenhuizen, dierentuinen en postkan-
toren.. Maar daar is hoegenaamd geen sprake van sociale selectie in de zin dat de 
onderscheidenn sociale groeperingen daar structureel onder- of oververtegen-
woordigdd zijn. Volgens Bourdieu is maatschappelijke hiërarchie juist wel te 
herkennenn in de sociaal selecte deelname aan activiteiten rondom de hogere 
kunstt en cultuur. Dat die kring beperkt is komt door een hardnekkig ongelijke 
verdelingg van wat Bourdieu noemt 'cultureel kapitaal'. Mensen die over veel 
cultureell  kapitaal beschikken ontwikkelen een 'esthetische dispositie' die hen 
alss het ware voor bezoek aan kunstinstellingen voorbestemt. 'Disposities' kun-
nenn worden gedefinieerd als een geheel van lichamelijke en intellectuele vaar-
dighedenn en houdingen dat kenmerkend is voor de leden van dezelfde sociale 
klasse.. Esthetische disposities zijn daarom volgens Bourdieu geen vaardighe-
denn die sociaal neutraal worden overgedragen: ze zijn de distinctieve uitdruk-
kingg van een geprivilegieerde positie in de sociale ruimte.44 Terwijl Weber pri-
mairr een relatie ziet tussen de scholingsgraad van de Bildungsprivilegierten en 
dee toenemende noodzaak van kennis voor kunstgenot, ziet Bourdieu een eerste 
relatiee tussen bezit van cultureel kapitaal en de sociaal-psychologische drang 
tott distinctie. 

Uitgaandee van de distinctietheorie is het lidmaatschap van een sociale klasse 
voorr Bourdieu min of meer beslissend voor deelname aan 'hoge' kunst. Waar 
Goffmann sociaal gedrag ziet als het resultaat van interactieprocessen die in een 
specifiekee situatie als het ware spontaan tot gelding komen, is het voor Bour-
dieuu allereerst de afkomst die het verloop van interactieprocessen bepaalt. In 
datt opzicht sluit hij sterker bij Elias aan.45 Bourdieu legt een nogal onwrikbare 
relatiee tussen het relatief hoge sociale milieu waaruit concertbezoekers voort-
komenn en de bij hen aanwezige esthetische dispositie die hen er daadwerkelijk 
toee doet besluiten concerten te bezoeken. Bezoek aan klassieke concerten ver-
schaftt individuele mensen genoegens, maar omdat klassieke muziek 'hoge 
kunst'' is, is dat bezoek ook een middel waarmee zij hun vooraanstaande positie 
inn de samenleving benadrukken. 
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Volgenss Bourdieu begint de afbakening van de sociale positie van de ene groep 

tenn opzichte van de andere al in de eerste opvoedingsjaren. In die levensfase 

verwervenn zij die in een hoger sociaal milieu zijn geboren een relatief grote hoe-

veelheidd 'initieel kapitaal': verfijnde tafelmanieren, een correcte uitspraak, een 

relatieff  grote woordenschat, conversatievaardigheid alsook muziekinstrumen-

talee behendigheid.46 Behoefte aan sociale afbakening bepaalt dus al jong de 

richtingrichting waarin de cultuurdeelname zich ontwikkelt. Bourdieu stelt dat con-

certbezoekk door volwassenen net als museumbezoek of andere vormen van cul-

tuurdeelnamee het gevolg is van het vroegtijdig paraat hebben van dit soort cul-

turelee vaardigheden. Gerichte investeringen in actieve muziekbeoefening ziet 

hijj  niet alleen als een manier om culturele vaardigheden aan te kweken, maar 

ookk weer als een mogelijkheid om sociaal onderscheid te creëren en te verduur-

zamen.. Het kind kan zijn voorsprong op de sociale omgeving vergroten door op 

prill ee leeftijd te beginnen met het bespelen van muziekinstrumenten en met het 

ontwikkelenn van het daarbij behorende activiteitenpatroon. Men moet dan 

denkenn aan het volgen van muziekles, het aankopen en onderhouden van in-

strumenten,, het lezen van literatuur over muziek en het opbouwen van muzi-

kalee contacten die essentieel zijn voor het ensemblespel in de amateursector.47 

All  dergelijke activiteiten kunnen mede worden opgevat als statusbevestigend. 

Bourdieuu stelt dat jonge amateur-musici al snel in aanzien stijgen bij hun leef-

tijdsgenoten.. Een muziekinstrument bespelen getuigt immers van een directe 

verbondenheidd met de muziekwereld en is een teken dat men veel tijd kan be-

stedenn aan economisch onnutte zaken zoals muziek maken.48 Het verwondert 

hemm dan ook niet dat in de hoogste sociale klassen relatief méér mensen (11,5 

procent)) een traditioneel muziekinstrument bespelen dan in de lagere regionen 

(55 procent). De voorsprong die kinderen opbouwen door vroegtijdig te begin-

nenn met zelf muziek te maken zet hen volgens Bourdieu óók op voordeel bij het 

aanlerenn en hanteren van concertgewoonten. Mensen die zelf actief musiceren 

zijnn volgens hem vertrouwder met de concertetiquette dan mensen die als luis-

teraarr alleen receptieve kennis hebben van de muziek.49 

Actievee en passieve muziekbeoefening 

Dee veronderstelling van Bourdieu dat mensen met duurzame ervaring in actie-

vee muziekbeoefening zich meer op hun gemak voelen in concertzalen dan men-

senn die de actieve dimensie in hun muziekervaring ontberen, is door de Neder-

landsee sociologen Paul van Beek en Wim Knuist nader onderzocht. Na verge-

lijkin gg van uiteenlopende statistische bestanden constateren ze dat er veel 
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muziekliefhebberss zijn die het actief muziek maken combineren met concert-
bezoek.. Zij scholen zich aldus tegelijkertijd in de rol van speler en die van luis-
teraar.. Van Beek en Knuist laten zien dat veel muziekliefhebbers in de loop van 
hunn leven het zwaartepunt in de muzikale activiteit verleggen: ooit begonnen 
alss voornamelijk spelers beperken zij zich op latere leeftijd in hoofdzaak tot 
concertbezoek.500 Maar de muzikale vertrouwdheid die ooit met eigen spel is 
opgebouwdd blijf t van invloed op het latere luisteren. Zij die actief musiceren 
scherpenn daarmee ook hun onderscheidingsvermogen als toehoorder, aldus de 
tweee onderzoekers.51 

All  eerder waren in Nederland gedachten gevormd over de mogelijke relatie 
tussenn actieve en passieve muziekbeoefening. De Jager en Zweers troffen een 
sterkk verband tussen deze twee manieren van cultuurdeelname aan toen zij in 
19611 veldonderzoek deden onder het Utrechtse concertpubliek.52 Hun bevin-
dingenn verwerkte ik in mijn publieksonderzoek van 1993. Daardoor ontstond 
-- met inachtneming van de nodige beperkingen - de mogelijkheid de ontwik-
kelingg van het verband tussen concertgewoonten en zelf musiceren vanaf de ja-
renn zestig in beeld te krijgen. De resultaten vertonen gelijkenis met die van Van 
Beekk en Knuist. Alleen laat mijn onderzoek een duidelijke teruggang zien van 
hett aantal concertbezoekers dat zegt zelf een instrument te bespelen. In 1961 
wass 82 procent van hen muzikaal actief; in 1993 was dat 71 procent.53 Daar staat 
tegenoverr dat de intellectuele omgang met muziek in dezelfde periode is geïn-
tensiveerd.. In 1961 informeerde 62 procent van de concertgangers zich naar ei-
genn zeggen met behulp van boeken over musici, muziek en muziekgeschiede-
nis;; in 1993 was dat percentage opgelopen tot 78.54 

Ondankss de terugloop van het aantal muzikaal actieve concertgangers is hun 
aandeell  in het gehoor nog steeds zeer groot. In de hedendaagse concertpraktijk 
vormenn passieve muziekkenms in combinatie met actieve speelervaring vrijwel 
onverminderdd de basis van het vermogen over de muziek een oordeel te vellen 
datt aansluit bij het verwachtingspatroon van de sociale omgeving. Bekendheid 
mett de basisproblemen van het musiceren, gevoegd bij de muziektheoretische 
kenniss die concertgangers in de loop van hun vaak lange luistercarrière verza-
melen,, stelt hen in staat de geprogrammeerde muziek te beoordelen op een ma-
nierr die niet zelden doet denken aan examineren. Dit examinerende luisterge-
dragg is zo sterk op de professionaliteit en kwaliteit van de optredende musici 
betrokken,, dat het 'protoprofessioneel' kan worden genoemd: lekengedrag dat 
nauww is afgestemd op het doen en laten van professionals.55 De ontwikkeling 
vann de oordeelvaardigheid van het publiek naar een protoprofessioneel niveau 
iss nauw vervlochten met de vakinhoudelijke ontwikkelingen die zich op het po-
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diumm hebben afgespeeld. De vervlechting lijk t in de wereld van de klassieke 
muziekk zo sterk, dat de manier waarop het publiek de musici beoordeelt onont-
koombaarr haar weerslag heeft op de wijze waarop deze laatsten hun voorberei-
dingenn voor podiumoptredens inrichten. 

Muzikal ee instructies als gedragsinstructies 

Inn de volgende hoofdstukken worden de hierboven gepresenteerde sociologi-
schee inzichten verbonden met door de eeuwen heen op schrift gestelde ge-
dragsinstructiess voor spelers en luisteraars. Aan de hand van deze voordrachts-
enn luisterinstructies wordt het gedrag van beide groepen in zijn ontwikkeling 
gevolgd.. De bijeengezochte gedragsinstructies dragen bij aan het inzicht dat de 
spelerss op het podium en de luisteraars in de zaal samen één sociale figuratie 
vormen.. Het muzikale spel dat in de concertzaal wordt gespeeld zal niet min-
derr een sociaal spel blijken te zijn. Een spel met sociale regels waaraan geen en-
kelee betrokkene zich zonder risico's kan onttrekken. 

Hett idee voorschriften uit etiquetteboeken sociologisch te interpreteren is 
-- opnieuw — ontleend aan Norbert Elias.56 Geïnspireerd door zijn werkwijze 
benn ik op zoek gegaan naar normstellende voorschriften: de manier waarop mu-
ziekk volgens de opstellers van dergelijke voorschriften moet worden gecompo-
neerd,, uitgevoerd en beluisterd en de wijze waarop tijdens concerten de orde 
volgenss hen moet worden gehandhaafd. Wat het uitvoeren van muziek betreft 
blijf tt de verzameling beperkt tot klaviermuziek en klavierspelers. Deze keuze is 
omm een aantal redenen gemaakt. Allereerst zou het verzamelen van instructies 
voorr uiteenlopende instrumenten deze studie te omvangrijk maken. Daarnaast 
iss juist voor het klavierinstrument (clavichord, klavecimbel, fortepiano, piano-
forte)) gekozen omdat het in de onderzochte periode een essentiële functie is 
gaann vervullen in het Europese muziekleven. Het klavierinstrument evolueerde 
naa 1750 technisch tot een van de meest complexe en veelzijdige instrumenten 
vann het westerse muziekbestel. Na dat tijdstip bood het musici steeds meer mo-
gelijkhedenn het publiek te imponeren met dramatische volumeschakeringen. 
Tegelijkertijdd behoort de piano tot de zeer toegankelijke instrumenten: kinde-
renn kunnen er al na een paar lessen herkenbare melodieën aan ontlokken. Bij het 
makenn van de keuze heeft ook het argument gegolden dat van de concertbezoe-
kerss die zelf muziek maken tegenwoordig veruit de meesten pianospelen.57 

Instructiess ten behoeve van klavierspelers zijn er in overvloed. Uit het aanbod 
zijnn enkele tientallen klaviermethoden uitgezocht op hun bijdrage aan de ver-
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wervingg van kennis ten aanzien van de omgangsvormen tussen musici en 
publiek.. De geselecteerde methoden laten belangrijke verschuivingen in de 
frontliniee van de klavierpedagogie zien. De verkenning begint met clavichord-
instructiess uit 1565 van de Spanjaard Tomas de Santa Maria. Daarna volgt een 
beknoptee kennismaking met het klavecimbel, waarna de aandacht verder op de 
pianoo wordt gevestigd.58 

Voorr de analyse van het veranderende publieksgedrag is behalve van de infor-
matiee uit de klavier methoden ook gebruik gemaakt van andere bronnen: boe-
ken,, pamfletten, krantenartikelen. Voor het beschrijven van de aan het begin 
vann de jaren negentig van de vorige eeuw oplaaiende discussie over hoestgelui-
denn in de concertzaal is de informatie grotendeels geput uit krantenknipsels. 

Zoalss aangegeven is de verkenning van het gedrag in de Europese concertzalen 
beperktt in tijd, thema en muziekgenre. Daar moet nog een ruimtelijke beper-
kingg aan worden toegevoegd. De zoektocht begint in Italië en Spanje. Dan 
wordtt de aandacht verlegd naar noordelijker gelegen delen van Europa, naar 
Frankrijk,, Engeland en vooral Duitsland. Vanaf hoofdstuk 4 komt ook Neder-
landd in beeld. 

Opbouww van het boek 

Dee verkenning van de klassieke-muziekpraktijk start in Noord-Italië. Om-
streekss 1600 gaf daar een groep Florentijnse componisten te kennen dat ze sys-
tematischh 'publieksgericht' wilde gaan componeren. Hoewel dat in voorgaan-
dee perioden ook wel gebeurde, is de intensiteit waarmee deze componisten zich 
gingenn toeleggen op de communicatieve kracht van muziek opmerkelijk. Uit 
hett oogpunt van publieksbereik kregen zij belangstelling voor de regels van de 
welsprekendheidd en ontwierpen rationele methoden en technieken voor een 
muzikalee retorica. Zij pasten deze toe op de toonkunst met als inzet muziek-
stukkenn te schrijven waarmee zij de luisteraars rechtstreeks op hun emoties 
kondenn aanspreken. Dit alles komt aan de orde in hoofdstuk 2. 

Dee Florentijnen bouwden aan een muziekpraktijk waarin 'publieksgericht' 
moestt worden gecomponeerd en kritisch geluisterd. Het zijn functies in het 
muzieklevenn die in 2000 nog steeds van kracht zijn. De wederzijdse oriëntatie 
vann musici en luisteraars is dan ook het doorlopende uitgangspunt van de ana-
lyse.. Ter wille van het overzicht heb ik er evenwel voor gekozen de focus te 
latenn pendelen tussen spelers en luisteraars. In de hoofdstukken 3, 5 en 7 wordt 
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hett gedrag van uitvoerend musici in zijn ontwikkelingen gevolgd. Hoofdstuk 3 
belichtt een eerste periode waarin klavierspelers werden geïnstrueerd - deze pe-
riodee begint eind zestiende eeuw. Vooral in de achttiende eeuw werden musici 
zichh bewuster van de mogelijkhedenn en beperkingen van de instrumentale mu-
zikalee voordracht. De houding van de speler achter zijn instrument, zijn hoofd-
bewegingenn en zijn gelaatsuitdrukkingen werden naast de traditionele artistie-
kee aanwijzingen onder het regime van de klavierpedagogie gebracht. 

Hoofdstukk 5 schenkt aandacht aan klaviermethoden en -scholen van de negen-
tiendee eeuw. Dat is een periode waarin de klavierpedagogen veel zorg besteed-
denn aan vingertechniek. Door de toenemende artistieke mogelijkheden van de 
pianofortee breidde de aandacht zich later ook uit naar het gewichtsspel, het 
spiergebruik,, de bewegingen van het lichaam, de roterende onderarmen. De 
krachtenn die in het lichaam scholen werden ingetoomd en aan strikte regels ge-
bondenn om een verantwoorde benutting van de nieuwe pianistieke expressie-
mogelijkhedenn te bewerkstelligen. Bij het aanbreken van de twintigste eeuw 
kwamenn er naast fysieke instructies psychische behandelmethoden in omloop. 
Hoofdstukk 7 besteedt aandacht aan therapieën die de pianist moesten helpen 
bijj  het voorkómen van spelstoornissen en een overmaat aan podiumangst. De 
oorzaakk van podiumangst werd - en wordt nog steeds — voor een belangrijk deel 
gezochtt in de toegenomen muzikale deskundigheid en oordeelvaardigheid van 
hett publiek: de optredende musici weten zich door protoprofessionals perma-
nentt op de vingers gekeken. 

Inn de hoofdstukken 4,6 en 8 wordt een aantal etappes in de ontstaansgeschiede-
niss van de moderne luisterconventies beschreven. Dat gebeurt aan de hand van 
commentarenn op publieksgedrag en van luisterinstructies die uit verschillende 
bronnenn bijeen zijn gebracht. Een eerste generatie gedragsregels ten behoeve van 
'correctt luisteren' wordt in hoofdstuk 4 verkend. Ze kwam tot bloei binnen de col-
legialegia musica, op het moment dat deze muziekgezelschappen hun beslotenheid 
opgavenn en achtereenvolgens luisteraars gingen toelaten. Dit toelatingsbeleid, 
datt na 1600 op gang kwam, was aanvankelijk nog terughoudend en ging gepaard 
mett het stellen van stringente eisen. In strengheid waren deze te vergelijken met 
dee eisen die de spelers zichzelf ten aanzien van het musiceren oplegden. 

Inn hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe de openbare muziekpraktijk zich in de 
achttiendee en negentiende eeuw ontwikkelde tot de huidige concertpraktijk. 
Veell  aandacht wordt besteed aan de dramaturgie van het concert. Deze kreeg 
vastee contouren in de specifiek voor openbare concerten ingerichte concert-
gebouwen.. De vestiging van deze gebouwen droeg bij tot de voortgaande stan-
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daardiseringg van het concertleven. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van het 
gedragg van concertpubliek in de twintigste eeuw, aan de hand van muziekpeda-
gogischee en daaraan verwante commentaren op de uiteenlopende 'storings-
haarden'' van de laatste honderd jaar. Vastgesteld wordt dat de processen van in-
formaliseringg die de algemene gedragsregels van de Europese samenleving 
vanaff  ongeveer i960 ingrijpend hebben beïnvloed, ook meer variatie hebben 
gebrachtt in de omgangsvormen ten aanzien van de klassieke muziek. Eén van 
diee gedragsvarianten werd verder ontwikkeld in de concertzaal, waar klassieke 
muziekk tegenwoordig door een zeer ingetogen publiek wordt gevolgd. 

Inn het concluderende hoofdstuk worden de bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukkenn op hoofdlijnen weergegeven. Geconstateerd wordt dat de deu-
renn van de concertzaal aan het begin van de eenentwintigste eeuw wijder open 
staann dan ooit tevoren. Toch is het concertpubliek sociaal gezien onverminderd 
eenzijdigg samengesteld. In een periode van informalisering en democratisering 
blijkenn het vooral sociaal-psychologische factoren te zijn die de samenstelling 
vann het concertpubliek beïnvloeden. 
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Hett bespelen van emoties 

RegelgevingRegelgeving voor muzikale zeggingskracht na 1600 

Inleiding g 

Alss begin voor mijn literatuurverkenning heb ik de periode van omstreeks 1600 
genomen.. Bij het bepalen van dit tijdstip heeft een aantal overwegingen gegol-
den.. Zo signaleert Max Weber de eerste tekenen van de opkomst van de mo-
derne,, geseculariseerde autonome muziekpraktijk in die periode. Weber noemt 
dee Noord-Italiaanse componist Claudio Monteverdi (1567-1643) als de grote 
compositorischee vernieuwer van dat moment.l Ook muziekwetenschappers la-
tenn omstreeks 1600 een nieuwe muziekperiode beginnen: die van de expressie-
vee monodische stijl, die kwam als een reactie op de destijds in het muziekleven 
dominerendee stijl van de polyfone (kerk)muziek. Net als Weber beschouwen 
musicologenn Monteverdi als exponent van een artistieke beroepsgroep die kans 
zagg een meer individuele, dramatisch gestructureerde schrijfstijl te ontwikke-
lenn en daarmee zowel in muzikale kring als onder het publiek gezag wist te ver-
werven.2 2 

Mett die artistieke opstelling namen de componisten rondom Monteverdi ook 
afstandd van hun traditionele opdrachtgevers van vooral het religieuze mece-
naat.. In dat opzicht volgden zij hun vakbroeders in de beeldende kunst die con-
tactt kregen met andere institutionele opdrachtgevers of individuele kopers 
buitenn het traditionele mecenaat van kerk en hof. Zowel de afnemers als de ma-
kerss van beeldende kunst wensten een artistieke stijl die meer toegesneden was 
opp individuele expressievormen.3 Die wens Iaat zich mede begrijpen tegen de 
achtergrondd van het humanisme, een geestelijke stroming die haar invloed ook 
opp de muziekpraktijk deed gelden - in het vorige hoofdstuk heb ik dat aange-
geven. . 

Err is ook een actuelere reden om in 1600 te beginnen. Monteverdi is de vroeg-
stee componist die in 1993 spontaan werd genoemd door Utrechtse concert-
gangerss toen die naar hun favoriete componisten werden gevraagd. Zijn werk 
behoortt daarmee tot het repertoire dat nog is opgeslagen in het collectieve ge-
heugenn van de concertbezoekers van nu. Het sluit in de muzikale beleving ken-
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nelijkk aan bij werk uit latere perioden uit de muziekgeschiedenis, terwijl het 
minderr verwantschap vertoont met werk daarvóór - afgaande op het feit dat de 
Utrechtsee muziekliefhebbers geen componisten uit eerdere perioden noem-
den.44 Dat voor hen de repertoiregrens bij Monteverdi ligt moet worden ver-
klaardd uit de inhoudelijke en communicatieve kracht van zijn muziek. Want 
veell  basisingrediënten van het componeren — zoals het notenschrift of het ge-
bruiktee instrumentarium - zijn ten tijde van Monteverdi niet ingrijpend ver-
anderd.. Wat wel veranderde was het muzikale idioom. Met behulp van nieuwe 
compositietechniekenn zagen Monteverdi en een aantal van zijn tijdgenoten 
kanss muziek te schrijven die bepaalde menselijke emoties wist te mobiliseren. 
Dezee muziekstijl was meer dan voorgaande stijlen publieksgericht. 

Mett hun publieksgerichte muziek kwamen de componisten tegemoet aan de 
groeiendee behoefte aan niet-religieus kunstaanbod. Een dergelijke behoefte 
ontstondd onder het meer ontwikkelde deel van de bevolking inn de Noord-Itali-
aansee steden. In het religieuze muziekaanbod domineerden op dat moment de 
gregoriaansee gezangen. Zowel inhoudelijk als idiomatisch sloeg dit aanbod 
steedss minder aan. Er werd aangedrongen op de creatie van alternatief reper-
toiree en meer speelplekken buiten de religieuze sfeer. De nieuwe generatie 
componistenn trachtte met de ontwikkelingg van nieuwe muzikale expressievor-
menn aansluiting te vinden bij de kritische smaak van het publiek. Zij trachtten 
diee aansluiting te bewerkstelligen door het gebruik van een heldere, monodi-
schee melodielijn. Bovendien ontwikkelden zij de luisterrijke expressieve mi-
neur-majeurtonaliteit,, kenmerkend voor de 'moderne', geseculariseerde mu-
ziek.. Het veelvuldig gebruik van chromatiek sloot daar ook bij aan. 

Muzikalee zeggingskracht 

Inn 1602 omschreef de Italiaanse componist Giulio Caccini (1550-1618) de 
idealee wijze van muziek maken als cantare con affetto. De gezongen tekst moest 
woordelijkk te volgen zijn en de inhoud van de tekst moest opgaan in het geheel 
vann muzikale uitdrukkingsvormen die de toehoorders vermochten te ontroe-
ren.55 Caccini's ideeën over de expressieve kracht van muziek kwamen op een 
momentt waarop de discussie over de vorm en functie van de muziek in Italië in 
eenn stroomversnelling raakte. Aan die discussie namen leden van zowel de aris-
tocratiee als de clerus en de gegoede burgerij deel. 

Zoo vonden omstreeks 1600 gedachten wisselingen over de zeggingskracht van 
muziekk plaats ten huize van graaf Giovanni de' Bardi. Een groep vooraanstaan-
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dee Florentijnen vormde daar de Camerata de' Bardi. De leden van de Camerata 
warenn sterk op het gedachtegoed van het humanisme georiënteerd, wat onder 
meerr tot uiting kwam in de onder hen oplevende belangstelling voor het 
ideeënwereldd van de antieken. Die belangstelling ontlook overigens op meer 
plaatsenn in Noord-Italië, en waar datt het geval was werden de nog beschikbare 
documentenn uit de Griekse en Romeinse Oudheid uit archieven en bibliothe-
kenn gehaald. Vele daarvan werden opnieuw ontsloten en de aldus verkregen in-
zichtenn werden aan andere belangstellenden doorgegeven. Dergelijke proces-
senn van kennisoverdracht vonden voornamelijk plaats aan Italiaanse hofscho-
len.. Daar werden de oude traktaten over muziek bestudeerd en opnieuw 
uitgegeven.. In het geval van de Camerata de' Bardi leidde de heroriëntatie op 
dee antieken ook tot een verandering van de compositietechniek.6 

Dee Florentijnse componisten benadrukten het belang van de autonome zeg-
gingskrachtt van muziek. Zij weigerden muziek op te vatten als een 'hoorbaar' 
onderdeell  van de mathematische wetenschap, zoals de muziektheoretici uit de 
Middeleeuwenn dat in meerderheid deden.7 Die baseerden hun compositietech-
niekenn nog op wiskundige formules die teruggingen op het antieke gedachte-
goedd van de pythagoreeërs. Daardoor was de muzikale expressie volgens de 
Florentijnenn blijven steken in de verklanking van de goddelijke logos, in de to-
nalee weerspiegeling van een onwrikbaar geachte kosmische orde. Zij meenden 
datt deze muziek gespeend was van menselijke, herkenbare emoties en dus niet 
bijj  machte de ziel van het publiek te treffen. 

Eenn van de tastbare resultaten van de bijeenkomsten bij graaf De' Bardi was het 
formulerenn van compositorische regels ten behoeve van het scheppen van au-
tonome,, 'menselijke' muziek. Consequente toepassing van de regels moest mu-
ziekk opleveren waarmee gevoelens werden geactiveerd die al in de mensen slui-
merden.88 Goede muziek onderscheidde zich van inferieure muziek door haar 
'menselijke'' klank en ontleende haar betekenis aan het vermogen menselijke 
emotiess aan te spreken. 

Daarbijj  kon evenwel geen sprake zijn van ongecultiveerde emotie en passie. 
Juistt omdat bij de nieuwe muziek de toehoorder in het middelpunt stond moes-
tenn de componisten ervoor zorgen dat het menselijk verstand werd aangespro-
ken.. Het sprak vanzelf dat muziek geen hoorbare 'afschaduwing van de hemel-
vreugdee zelf' meer kon zijn. Het oproepen van religieuze emoties door middel 
vann muziek vonden de moderne componisten ongepast omdat daarmee de 
waardee die muziek zelf als kunstuiting vertegenwoordigde werd genegeerd. 
Elkee verwijzing naar bovenaardse machten moest worden vermeden. 
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Ookk 'de natuur' kon geen inspiratiebron meer zijn voor de verklanking van 
menselijkee emoties. Het imiteren van buiten de muziek bestaande geluiden in 
compositiess gold als strijdig met de opdracht verstandelijk georiënteerde men-
selijkee emoties op te roepen. Zo verwierp Vincenzo Galilei (i520-1591) - de 
gangmakerr van de debatten over muziek in de Camerata de' Bardi - het gebruik 
vann dissonante akkoorden die een soort 'natuurlijke droefheid' zouden moeten 
uitdrukken.. Ook de door de natuur gegeven ongecultiveerde basisemoties van 
mensenn mochten niet door componisten worden geëxploiteerd. Terugvallen op 
natuurgeluidenn betekende toegeven aan gemakzucht en dat was niet te rijmen 
mett de verplichting het gehoor hoogwaardige muziek aan te reiken. Bovendien 
stoordenn alle compositorische thema's die verwezen naar een buitenmuzikale 
inspiratiee het publiek in zijn pogingen de intrinsieke waarden van de muzikale 
boodschapp goed te verstaan. Alleen composities met een 'zuiver muzikale oor-
sprong'' deugden.9 

Nieuwee compositietechnieken 

Dee Florentijnen meenden dat musici die zich bleven richten op de traditionele 
compositietechniekenn niet in staat waren muziek te schrijven die rechtstreeks 
tott het hart sprak. In 1581 publiceerde Galilei een tekst met als titel Dialogo del-
lala musica antica e della moderna. Daarin deed hij een poging te formuleren met 
welkee middelen het muziekpubliek tot ontroering zou kunnen worden ge-
bracht.. Om dit te bereiken moesten allereerst de gangbare regels voor contra-
puntt overboord worden gezet, al was het maar omdat ze het zingen van ver-
schillendee teksten tegelijkertijd toelieten. Hij stelde vast dat in de meerstem-
migee kerkmuziek de tekst niet spoorde met de muziek.10 De nieuwe regels van 
dee monodie waren juist toegesneden op consistentie van muziek en tekst. Een 
enn ander steunde op een rationele toepassing van muzikale communicatiemid-
delenn ter verhoging van de muzikale zeggingskracht. Componisten moesten de 
sluimerendee krachten in de gevoelswereld van het publiek tot leven wekken door 
hett in nauwkeurig afgewogen doseringen emotionele prikkels toe te dienen. 

Inn de muziekwetenschap geldt de opera UAmfiparnasso van de Florentijnse 
componistt Orazio Vecchi (1550-1605) als schoolvoorbeeld van het dramatur-
gischh manipuleren van emoties. In deze opera worden veertien karakters ten to-
nelee gevoerd, gespeeld door evenzovele roldragers die Ernstig, Vrolijk, Zwart-
gallig,gallig, enzovoort heten.11 Alle karakters vertegenwoordigden op herkenbare 
wijzee een 'eigen emotie'. Zo kregen de luisteraars de mogelijkheid zich in de 
verschillendee gevoelens te verplaatsen. Door het dramaturgisch schakeren van 
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dee diverse stemmingen trachtte Vecchi te bevorderen dat de bedoeling van het 
kunstwerkk zonder haperen op het publiek overkwam. Hij schiep een lopend 
verhaall  met menselijke wederwaardigheden en bijbehorende gevoelens. Met 
dergelijkee dramaturgische formules legden de Camerata-componisten de basis 
voorr de expressieve Italiaanse madrigaalstijl, waaraan Monteverdi zijn langdu-
rigee roem ontleent. 

Musicerenn volgens retorische regels 

Dee nieuwe regels waarmee de Florentijnen aan de slag gingen, waren gebaseerd 
opp de antieke leer der welsprekendheid, de retorica. In de Middeleeuwen en de 
Renaissancee werden de methoden en technieken in hoofdzaak gebruikt om pre-
kenn te structureren. Bij de overdracht van retorische vaardigheden speelden 
priesterss en kloosterlingen een sleutelrol. Dat was niet verwonderlijk, want 
juistt zij waren bij machte de Latijnse traktaten over dit onderwerp te lezen. 
Dezee teksten werden opgenomen in het scholingsprogramma voor aankomen-
dee geestelijken, teneinde hun de nodige spreekvaardigheid bij te brengen. On-
derr invloed van het humanisme ontwikkelde de retorica zich ook buiten de re-
ligieuzee sfeer tot kernstuk van de intellectuele vorming. Na 1600 werd ze de ba-
siss voor de expressieve vakken op de Latijnse school, zoals de bellettrie en de 
muziek. . 

Zoalss we hierboven zagen sprak Caccini van cantare con affetti, waarmee hij 
doeldee op de noodzaak van een expressieve muziekstijl: wilden musici hun pu-
bliekk bereiken, dan moesten zij hun composities met heldere uitdrukkingsvor-
menn opbouwen. Met deze opdracht ging hij de Florentijnse componisten voor 
inn hun zoektocht naar muzikale expressievormen en wees hij hun de weg naar 
dee redenaars.12 Het beroepsmatige succes dat woordkunstenaars in de loop der 
tijdenn hadden opgebouwd was volgens hem te danken aan de communicatieve 
krachtt die zij in gesproken taal hadden weten te leggen. 

Muziekwetenschappelijkee onderzoekers hebben het toenaderingsproces van 
voordrachtskunstt en toonkunst gereconstrueerd. Zo blijkt uit onderzoek van 
dee Duitse musicoloog Hans-Heinrich Unger dat de retorische leerstellingen 
diee de Romein Marcus Fabius Quintilianus (35-96) in zijn Institutiones Orato-
riaeriae neerlegde, in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw in de Europe-
see muziekpraktijk werden overgenomen. Dat was het geval bij vocaal werk, 
maarr niet minder bij instrumentale muziek.13 
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Dee klassieke retorica bood tal van rationele technieken om de gevoelens van het 
publiekk te manipuleren. Zo bevatte zij het advies aan de redenaars het verloop 
vann hun voordracht zo veel mogelijk van tevoren vast te leggen. Een eenmaal 
gekozenn onderwerp moest zo volledig mogelijk en logisch consistent worden 
uitgewerkt.. Met zorg moesten de retorische middelen worden gekozen en ver-
deeldd over het totale traject van de voordracht. Ter versteviging en tegelijk ter 
opluisteringg van de betoogtrant moest vervolgens aandacht worden besteed aan 
dee welluidendheid en overtuigingskracht van de uitgesproken tekst. Daarvoor 
moestt men stijlfiguren als herhaling, vergelijking, beeldspraak en versiering 
toepassen.. Door overdrijven of aandikken nam de zeggingskracht toe, wat de 
communicatiee met het gehoor ten goede kwam. 

Dee kern van het klassieke retorische advies was dat de redenaar zich moest kun-
nenn verplaatsen in de psyche van zijn publiek. Wie niet wist wat er in de hoof-
denn van zijn gehoor omging zou zijn boodschap niet kunnen overbrengen. Dit 
leiddee tot praktische aanbevelingen. Zo werd het sprekers ontraden direct tot 
dee kern van de zaak te komen. Zij die hun boodschap zonder inleidende teksten 
brachten,, hielden geen rekening met het ervaringsfeit dat het publiek eerst 
langzaamm en met neutrale onderwerpen in een voor boodschappen ontvankelij-
kee stemming moest worden gebracht. Wie van zijn gehoor meer dan gemiddel-
dee aandacht wenste, kon die oproepen door de mening van de luisteraar in zijn 
betoogg te betrekken en daardoor een vrijblijvende opstelling van het publiek te-
genn te gaan. Was het publiek een en al oor, dan kon de redenaar zijn manipula-
tievee technieken met het meeste resultaat inzetten.14 De redenaars keerden 
steedss terug op het basisgegeven dat de spreker de luimen van het publiek niet 
moestt negeren, maar zich daar juist op moest richten, wilde hij zijn boodschap 
mett succes uitdragen. 

Hett  zoeken naar  contrasten 

Orazioo Vecchi was bedreven in het schakeren van stemmingen, een belangrijk 
dramaturgischh element in de retorica. Maar hij was niet de enige die deze nieu-
wee techniek toepaste. Steeds meer componisten gingen hun werk verlevendi-
genn door het aanbrengen van contrasten en na verloop van tijd was deze uitvin-
dingg volledig geïntegreerd in de praktijk van de Italiaanse muziek. Gaandeweg 
werdd zij door veelal Duitse theoretici van een hechte wetenschappelijke basis 
voorzien.. Zij brachten de zogenaamde Affektenlehre tot bloei, een wetenschap 
diee zich bezighield met de wijze waarop gemoedsaandoeningen teweeg werden 
gebrachtt en met de technieken waarmee redenaars de bewuste gemoedsaan-
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doeningenn opriepen.15 De theoretici van het contrast gingen uit van de erva-
ringg van Vecchi dat het publiek beschikte over een collectie uiteenlopende 
stemmingenn die één voor één konden worden geactiveerd. Unger noemt onder 
meerr de volgende contrasterende affectenparen: liefde en haat, woede en me-
delijden,, vreugde en droefenis, hoop en vrees, vertrouwen en twijfel.16 Het was 
dee taak van de componist de gevoelens van het publiek zo lang mogelijk vast te 
houden,, waarbij de techniek om tegengestelde affecten op te roepen hem be-
hulpzaamm was. Wie de gevoelens goed kon bespelen zag zich beloond met een 
publiekk dat zich beter en langer kon concentreren. 

Eenn tijdlang waren muziektheoretici en componisten geheel in de ban van de 
retorischee mogelijkheden. Zo vergeleek de jezuïet en wiskundige Athanasius 
Kircherr (i 601-1680) de contrastwerking van het gesproken woord rechtstreeks 
mett die van de muziek: 'Zoals een spreker de luisteraar door een kunstige com-
binatiee van uitdrukkingen in vervoering kan brengen, nu eens door de modus 
vann het lachen, dan weer door de modus van het huilen, (...) of anderszins door 
tegengesteldee affecten, zo ook brengt de muziek door een kunstige combinatie 
vann clausulae of periodi harmonieae de toehoorders tot ontroering.'17 De door 
Kircherr bepleite 'kunstige combinatie van uitdrukkingen' werd na 1600 een 
wezenskenmerkk van de muziek, met inbegrip van de instrumentale. In de ba-
rokmuziekk werden de contrasten tussen hard en zacht en tussen opgewekt en 
terneergeslagenn nog vaak aangebracht in de vorm van 'terrassen'. Het was ge-
bruikelijkk een hele muzikale zin eerst forte te spelen en daarna nog eens piano. 

Inn 1739 publiceerde de muziekgeleerde en dirigent Johann Mattheson (1681-
1764)) een nog steeds veel geraadpleegd standaardwerk over deAffektenlehre. In 
zijnn boek Der vollkommene Capellmeister beschrijft hij de destijds algemeen toe-
gepastee dramatische vorm van muziekstukken. Zo legt hij de volgorde van het 
muzikalee verhaal vast op een manier die rechtstreeks van het drama is afgeleid. 
Matthesonn laat zien dat het muzikale betoog een stevige structuur kan krijgen 
doorr het te binden aan een ordelijke opeenvolging van retorische stappen. Hij 
verwijstt daarvoor naar het verloop van een oraal betoog, met zijn rationele in-
delingg van achtereenvolgens een exordium, narratio, propositio, confirmatio, con-
futatiofutatio en peroratio. Als deze stappen in de instrumentale muziek worden ge-
volgd,, ontstaat een voor de luisteraars toegankelijk verhaal en wordt bovendien 
nogg de noodzakelijke afwisseling in het muzikale betoog verkregen.18 

Matthesonn bevestigde met zijn muziektheoretische beschouwingen de ge-
woontee om rekening te houden met de luistercapaciteit van het publiek. Acht-
tiende-eeuwsee componisten gebruikten bijvoorbeeld de figuur van het exordi-
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umum - een soort inleiding zonder al te veel muzikale betekenis — als aanloop naar 
hett eigenlijke muzikale betoog. Door te openen met een exordium stelden zij de 
toehoorderss in staat geleidelijk aan naar een actieve luisterhouding om te scha-
kelen.. Deze manier van componeren correspondeert met het hierboven be-
schrevenn retorische principe de inhoud van de boodschap pas te brengen als het 
publiekk aandachtig is. 

Dee regels van de Affektenlehre zoals die door Mattheson en anderen zijn be-
schreven,, werden destijds door het merendeel van de componisten toegepast 
omm de communicatieve kracht van muziek te vergroten. Dat die toepassing suc-
cesvoll  was kan worden afgeleid uit het feit dat componisten gedurende een re-
latieff  lange periode aan deze leer vasthielden en haar mogelijkheden ten behoe-
vee van nieuwe compositievormen tot in de finesses trachtten uit te buiten. Het 
procédéé van de contrastwerking werd in de Europese concertmuziek vanaf 
16000 vrijwel universeel toegepast. Aan de cyclische afwisseling allegro, andan-
te,, allegro zoals die in de sonate- en de symfonische vorm werd gestandaardi-
seerd,, hebben componisten van serieuze muziekwerken zich de laatste eeuwen 
slechtss incidenteel onttrokken. 

Standaardiseringg van de muzikale emoties 

Sindss de Florentijnen is consequent gewerkt aan regelgeving voor het compo-
neren.. Het uitgangspunt was steeds dat de muzikale boodschap alleen over-
draagbaarr is als in de muziek aansluiting wordt gevonden bij het gevoelsleven 
vann de luisteraars. Maar binnen de voorgestane regelgeving bleef ruimte voor 
verschillendee interpretaties van in notenschrift vastgelegde composities. Tot in 
dee negentiende eeuw kon de muziek zoals die was opgeschreven zelfs relatief 
vrijj  worden uitgevoerd - naar de maatstaven van 2000. Musici waren er welis-
waarr aan gehouden muzikale thema's naar compositorisch voorschrift te intro-
duceren,, maar het was toegestaan ze te omspelen en erop te variëren. De gang-
baree regels lieten nog voldoende ruimte voor improvisaties, destijds een veel-
voorkomendee vorm van musiceren. Improviseren werd nog voornamelijk 
gedaann door musici die voor zichzelf muzikale basisthema's vastlegden en deze 
tenn behoeve van successieve concertoptredens a Pimproviste uitwerkten. 

Dee overgang naar een individueler getinte componeer stijl ging gepaard met 
eenn afname van de interpretatievrijheid van de musici. Na 1780 kwamen nieu-
wee vormen van muzikale expressie tot ontwikkeling, door muziekhistorici on-
dergebrachtt in de Weense klassieke stijlperiode en de Romantiek. In de loop 
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vann deze twee stijlperiodes ontwikkelden componisten een voorliefde voor fij -
nee schaduwtinten om geïndividualiseerde en persoonlijke emoties vast te leg-
gen.199 Zij gebruikten daarvoor een uitgebreid pakket van muzikale middelen, 
zoalss de afwisseling van majeur-mineurtoonsoorten, modulaties, chromatiek, 
wisselingg in metrum, instrumentering enzovoort. Toch zijn al deze expressie-
vee methodieken volgens de literatuurwetenschapper John Neubauer terug te 
voerenn op de beginselen van de Affektenlehre zoals die in voorgaande eeuwen 
werdenn gehanteerd. Wel kregen componisten door de rationele notatiemoge-
lijkhedenn de mogelijkheid binnen het vastliggende melodische en harmonische 
stramienn vrijwel onuitputtelijk naar eigen smaak te variëren en te nuanceren. 
Maarr in tegenstelling tot de eerdere improvisaties van uitvoerend musici kwa-
menn deze eindeloos variërende nuances in het notenschrift dwingend vast te 
liggenn en werd het voorschrift dat ze overal en altijd opnieuw op dezelfde wij-
zee werden gereproduceerd.20 Daarmee werd de ruimte voor vrije interpretatie 
tijdenss de voordracht tot een minimum teruggebracht. 

Compositiess van Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert zijn voorbeelden van 
klassiekee en vroeg-romantische werken met een krachtige emotionele lading 
diee noot voor noot in de partituur is vastgelegd. Men kan daaruit opmaken dat 
dee auteurs van deze werken een dwingende, eenduidige - en dus ook eenslui-
dendee - boodschap voor het publiek hadden. Dat geldt zeker voor Beethoven 
enn Schubert. Bij de overdracht van hun muzikale boodschap wilden zij liever 
nietss aan het toeval overlaten. De retorische uitgangspunten die ook zij ge-
bruiktenn bij het samenstellen van een dramatische vertelling werden in elke 
compositiee opnieuw vastgeklonken. De interpretatie van de gegeven partituren 
houdtt voor elke speler, van beginnend amateur tot geroutineerde professional 
dezelfdee opdracht in: verklank de noten zonder fouten en interpreteer ze op 
eenn wijze die recht doet aan de bedoelingen van de componist. 

Hett bewaken van deze opgave heeft een muziekpedagogische beroepsgroep in 
hett leven geroepen en in wisselwerking daarmee een beroepsgroep van mu-
ziekwetenschappers.. Ook deze laatste groep houdt zich bezig met de controle 
vann partituurtrouw, stijlzuiverheid en authenticiteit van de uitvoeringen. 
Naarmatee de geboortedatum van klassieke composities verder terugschuift in 
dee tijd, wordt de interpreterende taak van pedagogen en wetenschappelijke 
commentatorenn in het klassieke-muziekbestel belangrijker. De aanwijzingen 
diee componisten hebben gegeven ten behoeve van de uitvoering van hun werk 
wordenn stelselmatig bestudeerd en waar nieuwe inzichten ontstaan krijgen die 
toepassingg in de uitvoeringspraktijk. De gebondenheid aan de partituur is 
daarmeee een wezenskenmerk van de klassieke muziek geworden. De partituren 
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fungerenn in dit muzikale genre als vrijwel constante gegevens, alleen in de ma-
nierr waarop ze worden geïnterpreteerd is variatie mogelijk. 

Besluit t 

Doorr toepassing van retorische regels maakten de Florentijnse componisten 
vann muziek een menselijk drama. Zij hadden al de beschikking over toon- en 
notatiesystemenn en over een muzikaal instrumentarium. Wat zij eraan toevoeg-
denn waren nieuwe compositieregels expliciet bedoeld om de communicatie met 
hett publiek te intensiveren. De componisten ijverden voor de acceptatie van 
muziekk als een autonome, seculiere kunstvorm, die in staat was de harten en 
hoofdenn van mensen direct te bereiken. Inhoudelijk leidde dat tot een muziek-
vormm die geen associaties opriep met de natuur of met een goddelijke orde. De 
menselijkee emotie kreeg in de nieuwe muziek een centrale plaats. 

Hett streven naar 'autonome' muziek leidde er paradoxaal genoeg toe dat de mu-
sicii  in toenemende mate afhankelijk werden van de belangstelling die een pu-
bliekk voor hen bereid was op te brengen. De afhankelijkheid van het publiek 
werdd manifest in de zich uitbreidende regelgeving. Het bewust aanbrengen van 
stemmingscontrastenn in het muzikale verhaal is een voorbeeld van Kunstregel-
baubau waarmee de Florentijnen het muzikale verhaal voor het publiek beter ver-
staanbaarr wilden maken. Het communicatieproces dat zij op gang wilden bren-
genn had in aanvang een nog tamelijk algemeen karakter. De gehanteerde tech-
niekenn werden ontleend aan de welsprekendheid. De redenaars die daarvan 
gebruikk maakten pasten ze toe om een in beginsel breed en ongedeeld publiek 
aann te spreken. 

Dee neerslag van de muzikale regels is te vinden in partituren. De permanente 
enn ruime beschikbaarheid van een groeiende hoeveelheid in notenschrift vast-
gelegdee composities heeft de klassieke muziek uiteindelijk haar specifieke ka-
rakterr gegeven. Het is de muziekvorm geworden die het moet hebben van een 
aann regels gebonden interpretatie en appreciatie. Dat verklaart het belang van 
dee leerprocessen die de klassieke muziek in de greep houden: elke uitbreiding 
vann de regelgeving betekent tevens een uitbreiding van de leeropdracht voor al-
lenn die zich met deze muziek willen verstaan. De uitbreiding van het leerpro-
cess wordt in het volgende hoofdstuk gevolgd aan de hand van gerichte gedrags-
aanwijzingenn voor uitvoerend musici. Daarna wordt een eerste selectie van 
luisterinstructiess gepresenteerd. 
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Muziekk als voordrachtskunst 

VroegeVroege klaviermethoden 

Inleidin g g 

Inn het vorige hoofdstuk werden de regels beschreven waarmee de componisten 
vann de Florentijnse Camerata de zeggingskracht van hun muzikale scheppin-
genn trachtten te verhogen. Zij deden dat in het besef dat hun pogingen alleen 
succesvoll  konden zijn als zij aansluiting kregen bij de emoties die onder het ge-
hoorr leefden. Daarnaast stelden zij eisen aan de voordracht van uitvoerend 
kunstenaars,, vooral zangers. Die dienden te weten dat ook gebaren, gelaatsuit-
drukkingenn en lichaamsbewegingen instrumenten waren waarmee zij de hoof-
denn en de harten van hun publiek konden bereiken.' 

Dee regelgeving die nu aan de orde komt gaat dieper in op de muzikale voor-
dracht.. Aan de hand van klaviermethoden die tussen 1565 en het eind van de 
achttiendee eeuw in druk verschenen wordt belicht hoe klavierspelers op een lij -
felijkee confrontatie met hun publiek werden voorbereid. De eerste twee zijn ge-
schrevenn door humanistisch geïnspireerde geestelijken, werkzaam in Spanje en 
Italië.. De laatste twee zijn van de hand van componisten die leefden in de acht-
tiendee eeuw en beiden als musicus en muziekpedagoog een aanstelling aan het 
koninklijkk hof hadden: Francois Couperin in Versailles en Carl Philipp Ema-
nuelnuel Bach in Berlijn. 

Dee methoden gaan alle in op de technische aspecten van het muziekinstru-
ment,, de fysieke constitutie van de speler en de noodzaak van een evenwichtig 
ontwikkeldee speltechniek. Maar daarnaast - wat hier belangrijker is - besteden 
zee aandacht aan de 'lichaamstaal' van de speler tijdens zijn muzikale voor-
dracht.. De fysieke verschijning van de speler wordt door de klaviermeesters 
scherpp geobserveerd, alsook zijn houding achter het instrument. De instructies 
diee op dat gebied in omloop komen, zijn bedoeld om communicatie met het pu-
bliekk ook met dramatische middelen te verbeteren - als aanvulling op de mu-
ziekinhoudelijkee middelen. 
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Techniekk en gratie bij  Santa Mari a en Dirut a 

Dee eerste op schrift gestelde klavierpedagogische werken komen net als de 
hiervoorr behandelde compositieregels uit mediterraan Europa. De werken van 
dee Spanjaard Tomas de Santa Maria de Valladolid (circa 1500-1570), klooster-
broederr in de orde van de Dominicanen, en de Italiaan Girolamo Diruta (1561-
1612)) die als pater Franciscaan door het leven ging, kunnen samen beschouwd 
wordenn als het fundament waarop de latere klavier methoden voortbouwen. 
Hett werk van Santa Maria, gebundeld in het Libro Libro llamado Arte de taner Fanta-
siaparasiapara tecla, vihuelay todo instrumento de tres o quatros ordenes, is verschenen in 
15655 en bevat een hoofdstuk voor clavichordspelers. Daarin komt hij met een 
aantall  spelinstructies. Allereerst moest de leerling goed in de maat spelen. De 
maatt moest er als het ware ingestampt worden: de leerling diende haar met de 
voett aan te geven. De juiste handhouding was niet minder van belang. Had de 
leerlingg die onder controle, dan was de volgende opgave het op de juiste manier 
aanslaann van de toets. Om precies en duidelijk te leren spelen moest de leerling 
iederee stem afzonderlijk zingen om zo de melodische lijnen in het harmonische 
weefsell  te kunnen volgen. Het spelen van toonladders en het gebruiken van 
goedee vingerzettingen waren essentieel. Ten slotte benadrukte Santa Maria dat 
versieringenn correct moesten worden uitgevoerd.2 

Santaa Maria beschreef heel precies op welke manier de vingers zijns inziens 
contactt moesten maken met de toetsen. De speler moest een perfect evenwicht 
zienn te bereiken tussen enerzijds een krachtige en gedecideerde impetu en an-
derzijdss een lieflij k en zacht contact met de toetsen, een strelende aanraking. 
Mett een beheerste, gecontroleerdee sturing van de vingers kon worden voorko-
menn dat het klaviermechaniek zich storend liet horen. 

Maarr hoe precies Santa Maria zijn aanwijzingen ook formuleerde, hij was zich 
terdegee bewust van de beperkte waarde van instructies. Veel was uit te leggen 
enn via lessen op de leerling over te dragen, maar met technische vaardigheden 
alleenn werden aankomende klavier spelers nog geen uitnemende musici. Dat 
werdenn ze pas als ze erin slaagden te spelen met goede smaak, con buen ayre. En 
goedee smaak kon nooit het resultaat zijn van het alleen maar correct toepassen 
vann regels. Wie muziek mooi wilde voordragen moest voortdurend schipperen 
tussenn de ingevingen van het verstand en die van het gevoel. Het bewaken van 
eenn eenmaal gekozen ritme en het nauwkeurig afmeten van de maatlengten ten 
opzichtee van elkaar vroeg om een voortdurende verstandelijke alertheid. Maar 
alss men zich al te precies aan het ritme hield, werd de muziek statisch en saai. 
Santaa Maria zocht daarom naar een middenweg en beval een tempo rubato aan, 
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eenn gevoelsmatige manier van spelen die in hedendaags jargon 'swingend' zou 
kunnenn worden genoemd: los maar in haar vrijheid toch gestructureerd.3 Dit 
beredeneerd-gevoelsmatigee spel was leerlingen moeilijk aan te leren. De leer-
meesterr kon niet anders dan erop vertrouwen dat het door de speler zelf tot 
ontwikkelingg zou worden gebracht. 

Vann tijd tot tijd bracht Santa Maria de luisteraars ter sprake, vaak via de omweg 
vann een spelinstructie. Zo ontried hij zijn leerlingen hun vingers rechtstandig 
opp de toetsen te laten neerkomen. Want dan hoorde je de nagels. Dat overstem-
dee niet alleen het geluid van de snaren, maar was ook onaangenaam voor het pu-
bliekk omdat het een slordige, onverzorgde indruk maakte. Als men de toetsen 
vanaff  een te grote hoogte aansloeg, werd hetzelfde ongewenste effect bereikt: te 
veell  toetsgeluid en te weinig muziek. Ook dat wekte bij het gehoor een onbe-
holpenn en onmuzikale indruk. De instructies die moesten leiden tot het soepel 
uitvoerenn van de trillertechniek waren bedoeld om het publiek te behagen. Juist 
dee voor het klavierspel zo karakteristieke trillers moesten in de oren van de luis-
teraarss prettig klinken.4 

Inn 1597, ruim dertig jaar na de publicatie van het werk van Santa Maria, ver-
scheenn II Transilvano. Dialogo sopra il  vero modo di sonar organi & istromenti da 
pennapenna van Girolamo Diruta, organist van de Dom van Chioggia. Deze klavier-
instructiee bevatte een fictieve samenspraak tussen de auteur van het werk en 
eenn 'man uit Transsylvanië', die er door zijn meester op uit was gestuurd om zo 
veell  mogelijk muziekpedagogische werken te verzamelen. En zoals Santa Ma-
riaa een apart deel van zijn muzikale aanwijzingen wijdde aan de typische ken-
merkenn en de dynamische mogelijkheden van het clavichord, zo ruimde Diru-
tata een plaats in voor het klavecimbel met zijn specifieke speleigenschappen.5 

Hijj  zag een direct verband tussen de stemming die de muziek opriep en de wij-
zee waarop de klavecimbeltoetsen werden aangeslagen. Aangezien op het klave-
cimbell  geen religieuze muziek werd gespeeld maar profane dansmuziek, leen-
dee het instrument zich voor staccatospel, mits dat spel gebaseerd was op een 
lichtelichte vingertechniek, niet op kracht.6 

Vergelekenn met die van Santa Maria waren Diruta's aanwijzingen dwingender. 
Hijj  wilde niet alleen de handen, maar de hele lichaamshouding van de uitvoe-
rendd musicus aan dramaturgische regels binden. Zo moest het lichaam van de 
spelerr zich voor het midden van het toetsenbord bevinden. Tijdens de voor-
drachtt mocht de executant geen onnodige bewegingen met het lichaam maken: 
hijj  moest kaarsrecht en sierlijk achter zijn instrument zitten. Ook het hoofd 
mochtt niet bewegen. Niet zozeer omdat dat afbreuk zou doen aan de klank, 
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maarr wel aan de goede spelmanieren. Want naarmate de goede spelmanieren 
meerr werden geëerbiedigd viel de kwaliteit van de muzikale voordracht hoger 
uit.. Wie de voorgeschreven voordrachtsregels niet opvolgde en maar wat in het 
wildee weg zat te draaien zou door het publiek worden afgedaan als een bespot-
telijkee komediant.7 

Toenemendee zelfobservatie: 
VArtVArt de Toucher Ie Clavecin van Couperin 

Inn de achttiende eeuw kwam de technische ontwikkeling van de besnaarde 
toetsinstrumentenn in een stroomversnelling. Tegen 1800 kreeg de fortepiano in 
hett concertleven een leidende positie en maakte langzaam maar zeker een eind 
aann de populariteit van clavichord en klavecimbel. De piano kon haar concur-
rentenn achter zich laten omdat zij het best in staat was de veranderende wensen 
vann componisten en van het publiek te vertolken. Toch hadden deze technische 
veranderingenn aanvankelijk niet veel invloed op de klavierpedagogie. Dat de 
spelinstructiess voor clavichord en piano verwant zijn ligt voor de hand. Maar 
ookk de instructies voor achttiende-eeuwse klavecimbelspelers weken niet es-
sentieell  af van die van de pianomethoden die tegen 1800 verschenen. Dat blijkt 
uitt de bestudering van het leerboek voor klavecinisten van de Parijse hofcom-
ponist,, tevens lid van de muziekkamer van de Franse koning, Francois Cou-
perinn (1668-1733). Veel van wat Couperin aan aanwijzingen geeft, keert terug 
inn de eerste pianoboeken. 

Dee zorg voor muziek en musici in de Franse hofsamenleving van Lodewijk XI v 
werdd opgevat als een vanzelfsprekend onderdeel van de werkzaamheden van 
eenn regerend vorst. Die taakopvatting bracht een stelsel van muzikale voorzie-
ningenn tot ontwikkeling, van orkesten tot conservatoria. Diezelfde taakopvat-
tingg verplichtte ook het staatshoofd zelf tot het leveren van een persoonlijk aan-
deell  in het muziekleven, zoals werd beschreven in de inleiding van dit boek. 
Lodewijkk xm en Lodewijk xiv kregen gedegen muziekonderricht en troffen 
dee nodige maatregelen om het muziekleven aan het hof op peil te houden.8 

Voorall  in de directe omgeving van de koninklijke familie werden de beschikba-
ree muzikale middelen intensief benut. In de paleisvertrekken weerklonken re-
gelmatigg akten uit allerhande opera's, afgewisseld met concerten van kamer-
ensembless in uiteenlopende bezetting. Als er gedanst werd, dan gebeurde dat 
altijdd met een instrumentale muzikale begeleiding. 
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Concertenn waren niet altijd toegankelijk voor buitenstaanders. Maar deze be-

slotenheidd gold ten tijde van Couperin nog maar voor een minderheid van de 

muziekuitvoeringen.. Aan het Franse hof namen de kansen voor het organiseren 

vann openbare concerten sterk toe. In hoofdstuk 6 wordt belicht hoe de concer-

tenn die vanaf 1725 in de Tuilerieën werden gegeven bijdroegen tot de vorming 

vann de openbare concertpraktijk in Frankrijk. Daarop anticiperend namen de 

muziekpedagogenn het openbare optreden steeds meer als uitgangspunt voor 

hunn muzieklessen. Deze situatie zette zelfs de toon voor de muziekpedagogie 

alss geheel: ook spelers die misschien wel nooit aan een openbaar optreden zou-

denn toekomen werden vaker geconfronteerd met de strenge voorschriften van 

dee muzikale leergangen, uitgeschreven en bewaakt door muziekpedagogen. 

Aann het hof was het gebruik dat de koning zich persoonlijk met de aanstelling 

vann musici bemoeide. Hij was zowel verantwoordelijk voor de benoeming van 

Louiss Couperin (1626-1661) tot hofviolist als voor die van diens neef Francois, 

diee in 1693 als hoforganist en muziekpedagoog werd aangesteld. In die laatste 

kwaliteitt kwam Couperin in contact met de prinsen van Versailles. Hij gaf hun 

zelff  onderricht in het klavierspel, waardoor hij oog kreeg voor de spelmogelijk-

hedenn van jonge amateur-musici alsook voor effectieve manieren om zijn disci-

pelenn de beginselen van de aristocratische smaak bij te brengen. 

Inn 1717 publiceerde Couperin L Art de Toucher Ie Clavecin. Alles in dit leerboek 

wijstt op de noodzaak van een onvoorwaardelijke onderwerping aan de aristo-

cratischee smaakstandaard - Ie bon gout. Het feit dat Parijs het centrum van po-

litiekee macht was betekende voor Couperin dat daar ook de ontwikkelingen in 

dee smaak werden gedicteerd. Als rechtgeaard hoveling was hij pleitbezorger 

vann de Franse muziek, waarvan hij de kwaliteit boven elke discussie verheven 

achtte.. Hij was ervan overtuigd dat de Europese muziek in Frankrijk naar een 

absoluutt hoogtepunt was gevoerd. Dezelfde overtuiging spreekt uit VArt de 

ToucherToucher Ie Clavecin. Daarin verkondigde hij dat de Franse muziek geen gehei-

menn kende voor Parijzenaren, eenvoudig omdat Parijs het mondiale centrum 

vann de goede smaak was. Voor buitenlanders lag dat anders. Zij zouden de ware 

gevoelsinhoudenn van de Franse muziek niet op eigen kracht deelachtig kunnen 

worden,, laat staan dat ze in staat waren de muziek naar behoren uit te voeren. 

Dee gevoelsladingen van die muziek waren volgens Couperin nu eenmaal niet 

uitt het notenbeeld te halen. Ook daarom gaf hij het karakter van zijn klavier-

stukkenn nog eens woordelijk aan boven de notenbalken: tendrement, vivement, 

flatteusement.flatteusement. Wanneer dergelijke aanduidingen vertaald zouden worden, kon-

denn ook buitenlanders de voortreffelijkheid van de Franse instrumentale mu-

ziekk naar waarde schatten, zo redeneerde hij.9 
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Inn het leersysteem dat Couperin ontwikkelde moesten aspirant-klavecinisten 
opp zes- of zevenjarige leeftijd met de lessen beginnen. Er moest steeds toezicht 
opp het spel worden gehouden. Om het insluipen van buiten de les ontstane en 
moeilijkk te herstellen fouten tegen te gaan moesten klavecimbelleraren het in-
strumentt na de les op slot draaien. De lessen dienden aan te vangen met kleine 
vingeroefeningen.. Daarna, als de kinderen van blad konden lezen, konden ze 
mett het spelen van eenvoudige stukjes beginnen. Samen met de spelaanwijzin-
genn vormden deze door Couperin gecomponeerde oefenstukken de inhoud van 
VArtVArt de Toucher Ie Clavecin. De spelaanwijzingen die hij met zijn leermethode 
inn omloop bracht, waren ook bedoeld om zijn Pieces de Clavecin op de juiste wij-
zee te leren spelen. De Pieces waren klavecimbelstukken die Couperin in eerste 
instantiee voor zijn eigen concerten had gecomponeerd. De leraren tot wie hij 
zichh met zijn L'Art de Toucher Ie Clavecin richtte werden geacht hun leerlingen 
dezee stukken voor te schotelen. 

Couperinn waarschuwde aspirant-klavecinisten dat het lang kon duren voordat 
err sprake kon zijn van mooi en gaaf spel. Zonder inspanning werd in de aristo-
cratischee levenswijze nergens perfectie bereikt, ook niet in de muziek. Wat 
mooii  spel wass werd overigens niet alleen met de oren vastgesteld, maar ook met 
dee ogen. Daarom wijdde Couperin in zijn leermethode de nodige aandacht aan 
dee houding van de speler achter het instrument. Hij adviseerde de leerlingen op 
dee juiste hoogte te laten zitten, zodat hun ellebogen, polsen en vingers zich in 
eikaarss verlengde boven het toetsenbord bevonden. Als de kinderen uit balans 
dreigdenn te raken omdat ze niet met hun voeten bij de grond konden komen 
boodd een voetenbankje uitkomst. Een stok horizontaal boven het klavier bewees 
goedee diensten wanneer leerlingen met te hoge polsen speelden." 

Tott zover is er nog sprake van tamelijk technische adviezen. Maar de aanwij-
zingenn met betrekking tot de lichaamshouding die Couperin in zijn leerboek 
gaff  hebben ook te maken met de sociaal-psychologische aspecten van de muzi-
kalee voordracht. Wat te denken van het advies het lichaam tijdens het spelen 
ietss naar rechts te draaien, de knieën niet te dicht tegen elkaar aan te drukken en 
dee rechtervoet enigszins naar buiten te zetten? Dit advies lijk t nauwelijks iets te 
kunnenn verbeteren aan de kwaliteit van de muzikale voordracht. Maar daar 
gingg het Couperin ook niet altijd om. Hij formuleerde deze aanwijzingen op 
grondd van het besef dat welgemanierd gedrag altijd moest worden nagestreefd, 
ookk tijdens muzikale voordrachten. Hij wenste dat de speler met zijn lichaams-
houdingg blijk gaf van respect voor zijn publiek. Het publiek mocht niet de in-
drukk krijgen dat de klavecinist maar wat voor zichzelf zat te spelen. Om dezelf-
dee reden vond Couperin het onkies als spelers tijdens een publiek optreden op 
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zichtbaree wijze trachtten de maat te houden. Ritmisch met het hoofd of met het 
lichaamm heen en weer bewegen was uit den boze. Even ontoelaatbaar was het 
datt op hoorbare wijze te doen door met de voet op de grond te stampen. De toe-
hoorderss zouden denken dat zij bij een repetitie aanwezig waren! 

Dee leerlingen van Couperin moesten zich terdege bewust zijn van hun eigen 
gedragg en van de sociale effecten ervan. Dit beroep op 'zelfobservatie' corres-
pondeerdee met de onder de Franse hovelingen voorkomende gewoonte om het 
eigenn gedrag en dat van anderen nauwlettend te bestuderen. In zijn al eerder 
genoemdee studie Die höfische Gesellschaft attendeert Elias op deze 'kunst van 
hett observeren van mensen'. Karakteristiek voor de hoofse observatiekunst 
vindtt Elias dat deze zich niet beperkte tot degenen die werden waargenomen, 
maarr dat de door waarneming verkregen informatie ook werd gebruikt om het 
eigenn gedrag (bij) te sturen. In dat perspectief moet Couperins oproep tot in-
trospectiee worden geplaatst. Door zich bewust te worden van de mogelijke ef-
fectenn van het eigen gedrag op de omgeving nam de kans toe dat leerlingen zich 
gingenn richten naar de gedragsetiquette van het aristocratische publiek. 

Eenn dergelijk motief ging ontegenzeggelijk schuil achter Couperins aanbeve-
lingg om te oefenen met een spiegel op de lessenaar. Met dat hulpmiddel konden 
spelerss ongewenste gedragsuitingen tegengaan, of op z'n minst voor de toe-
schouwerss verborgen houden. Met de spiegelmethode wilde hij de grimassen 
onderdrukkenn die bijna onvermijdelijk opkwamen bij het spelen van moeilijke 
passagess en die afbreuk deden aan een stijlvolle voordracht. Door leerlingen te 
confronterenn met hun eigen verwrongen gelaatsuitdrukkingen vertrouwde hij 
eropp dat ze hun reflexen de baas werden en hun aangezichtsspieren als vanzelf 
inn bedwang leerden houden. Het kwam erop neer dat ze zich als het ware moes-
tenn forceren er ontspannen bij te zitten en al spelende een ongedwongen muzi-
kalee conversatie met de luisteraars te voeren. Couperin lichtte deze dramatur-
gischee aanwijzing als volgt toe: 'De speler moet op zijn gemak achter zijn klave-
cimbell  zitten en niet te veel naar één punt kijken, maar ook niet zonder 
gezichtsuitdrukkingg spelen. Het beste is dat de speler zijn blikken over de aan-
wezigenn laat gaan (...). Dan krijgt men niet de indruk dat de speler met zijn ge-
dachtenn elders is.'89 De ideale voordracht weerspiegelde uiteraard de ideale 
luisterhouding:: het publiek werd geacht naar de spelende klavecinist te kijken 
enn zijn aandacht ten volle bij de muziek te hebben. 

Vergelekenn met blaas- en andere snaarinstrumenten vertoonde het klavecimbel 
volgenss Couperin een ernstige tekortkoming: het was niet in staat crescendi en 
diminuendii  voort te brengen en die vond hij juist onontbeerlijk bij het maken 
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vann gevoelvolle muziek. Maar Couperin wist een manier om deze tekortkoming 
vann het klavecimbel te maskeren. Hijzelf was er in ieder geval in geslaagd de 
noodzakelijkee impression sensible op te roepen door de noten eerder te laten op-
houdenn dan men zou verwachten, of juist langer te laten doorklinken. Er werd 
dann bewust afgeweken van de op blad aangegeven notenwaarde - sterker nog 
dann Santa Maria dat adviseerde met zijn tempo rubato. De bedoeling van dit 
overdrijvenn was dat daarmee de muzikale boodschap beter zou overkomen, 
mitss de muzikale gevoeligheid van het publiek voldoende ontwikkeld was om 
dee boodschap te verstaan. Of dat steeds zou lukken, daarover had Couperin zijn 
twijfels.. Het publiek bestond eigenlijk maar zelden uit goede verstaanders. Die 
warenn alleen aan te treffen onder die groepen die in het algemeen beschikten 
overr een hooggecultiveerd gevoelsleven. Dit aristocratische publiek had een 
goedd ontwikkeld oor en stelde zich voldoende open voor de muzikale emotie die 
dee uitvoerend musicus met behulp van de subtielste spelnuances kon oproe-
pen.I22 Zonder twijfel had Couperin juist dit publiek op het oog had toen hij zijn 
gedragsaanwijzingenn voor uitvoerenden op schrift stelde. 

Musicerenn vanuit het hart : Bachs Versuch 

Hett muziekleven in het achttiende-eeuwse Charlottenburg, het paleis van ko-
ningg Frederik de Grote van Pruisen, was in hoge mate vergelijkbaar met dat van 
Versailles.. Frederik stimuleerde de toenemende professionalisering van de mu-
sici,, maar niet minder de ontwikkeling van de muzikale smaak onder de leden 
vann de aristocratie. Bovendien was hij persoonlijk sterk betrokken bij het mu-
zieklevenn aan het hof. De koning stak veel energie in actieve zowel als passieve 
muziekbeoefening.. Vij f avonden per week speelde hij van zeven tot negen uur 
inn besloten kring met zijn kamerorkest. Hij nam zelf de traversopartijen voor 
zijnn rekening. Alleen op vrijdag- en maandagavond bleef de fluit onbespeeld, 
wantt dan bracht Frederik zijn tijd door in het operahuis. 

CarlCarl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) was als componist, uitvoerend musicus 
enn muziekpedagoog verbonden aan het koninklijk paleis. In 1740 werd hij in het 
hoforkestt gepromoveerd tot eerste klavecinist. Vlak daarna meldde Bach vol 
trotss dat hij de eer had de eerste fluitsolo die Frederik in zijn nieuwe paleis Char-
lottenburgg speelde te begeleiden.13 Maar naast het begeleiden van de koning 
kreegg Bach het druk met zijn pedagogische taken. Net als bij Couperin heeft dat 
err bij hem zeker toe bijgedragen dat hij zich gaandeweg een mening vormde 
overr het muziekonderwijs aan het hof, en over de wijze waarop meer in het alge-
meenn de overdracht van muzikale vaardigheden plaatsvond. Volgens Bach richt-
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tenn de pedagogen zich te veel op de uiterlijkheden van een imponerende voor-
drachtt en te weinig op de overdracht van muziekinhoudelijke waarden. 

Omm de kwaliteit van de klavierpedagogie te verbeteren publiceerde Bach in 
17533 zijn traktaat over het klavierspel, getiteld Versuch über die wahre Art das 
ClavierClavier zu spielen. Het betrof volgens de auteur een methode die niet berustte 
opp 'speculaties', maar op een stevig fundament van eigen ervaring en kennis.14 

Mett die rationele, haast wetenschappelijke houding ten opzichte van de mu-
ziekless sloot hij aan bij de opvattingen over de vormende, beschavende werking 
vann cultuur, zoals die aanvankelijk door de Italiaanse humanisten en later voor-
all  door de vooraanstaande leden van de Duitse middenklasse werden uitgedra-
genn - meer hierover in het volgende hoofdstuk. 

Nogg meer dan Couperin legde Bach de nadruk op de noodzaak van een goede 
voordracht.. Die was pas goed als het publiek werd geboeid, liever nog ontroerd. 
Inn zijn traktaat schreef hij een apart hoofdstuk dat expliciet ingaat op de pro-
blemenn die zich ten aanzien van de muzikale voordracht kunnen voordoen. 
Daarinn vraagt hij zich af wat het betekent in aanwezigheid van een kritisch pu-
bliekk te musiceren - een situatie die hemelsbreed verschilt van het spelen zon-
derr publiek.15 

Dee belangrijkste opdracht voor spelers was dat zij het publiek voor zich - of 
juisterr geformuleerd: voor de muziek - moesten weten te winnen. Daarbij ging 
Bachh ervan uit dat de zaal werd bevolkt door oordeelkundig publiek, door Ken-
ner.ner. Omdat deze goed onderlegde luisteraars speciaal voor de muziek waren ge-
komenn was het van belang ervoor te zorgen dat zij muzikaal aan hun trekken 
kwamen.. Dat kon alleen lukken als de spelers een stuk empfindsam voor konden 
dragen:: ze moesten door hun emotionele spel de 'ware gevoelsinhoud' van de 
compositiee tastbaar maken. 

Wiee muziek indringend wilde voordragen moest zich terdege voorbereiden. 
Datt begon met het inhoudelijk doorgronden van de te spelen compositie: wel-
kee emoties zaten er in het muziekstuk verwerkt en welke muzikale middelen 
moestenn worden ingezet om ze herkenbaar te maken? Door stukken van blad te 
zingenn kon men zijn eigen oor bewust maken van de ware inhoud en de affec-
tenn die in een compositie verborgen zaten.16 

Dee voordracht zou echter nooit optimaal communicatief kunnen werken als de 
spelerr alle energie moest gebruiken voor het overwinnen van technische moei-
lijkheden.. Bachs stelregel grijpt terug op Castigliones vermaning: alles moest 
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klinkenn 'alsof de muziek eenvoudig geen obstakels kent'.17 Daarmee maakt 
Bachh duidelijk dat de muzikale actieradius van klavierspelers werd bepaald 
doorr de technische vaardigheden waarover zij beschikten. Waren hun techni-
schee mogelijkheden beperkt, dan mochten zij zichzelf niet toestaan tijdens op-
tredenss te veel risico's te nemen. Uiteraard was het hun gegund de nodige ver-
sieringenn in hun spel aan te brengen. Maar ook dan: alleen als het hun geen en-
kelee moeite kostte. Bach waarschuwde voor situaties waarin spelers te veel hooi 
opp hun vork namen. Het kwam maar al te vaak voor dat spelers tijdens openba-
ree optredens meer ondernamen dan ze onder controle konden houden. Dat 
leiddee beslist tot een mislukte voordracht. 

Bachss adviezen hadden ook een praktische strekking. Hij adviseerde passages 
diee thuis alleen af en toe en dan nog met moeite lukten, bij het voorspelen weg 
tee laten, tenzij men in een 'heel bijzondere gemoedstoestand' verkeerde. Als 
menn iets moest voordragen op een onbekend instrument deed men er verstan-
digg aan zich vóór aanvang van het concert met het bewuste instrument ver-
trouwdd te maken door trillers te proberen en andere kleine proefjes te doen. 
Dergelijkee voorzorgsmaatregelen waren nodig om de voordracht licht en vloei-
endd te laten verlopen en meer nog om paniekerige gebaren te voorkomen. Want 
diee bezorgden de toehoorders meer narigheid dan vreugde. 

Lelijkee grimassen deden ook afbreuk aan de muzikale voordracht. Waarmee 
overigenss niet was gezegd dat de executant er als een wassen beeld bij moest zit-
ten.. Uit mimiek en gebaren moest de luisteraar kunnen afleiden dat de speler 
ookk zelf door zijn muziek geroerd was: als hij een dergelijke gemoedstoestand 
uitstraaldee zou hij een soortgelijke stemming in de luisteraar oproepen. De 
werkelijkee betekenis van de emoties werd blootgelegd in de muziek, maar toe-
passelijkee gelaatsuitdrukkingen en houding konden bijdragen tot een nog bete-
ree communicatie van die emoties. 

Dee gunstige conditie voor gevoelig spel moest al worden geschapen op het ele-
mentairstee niveau van het klavierspel, de vingertechniek. Deze techniek draai-
dee om zeggingskracht, niet om imponerende acrobatiek. Johann Nicolaus For-
kell  (1749-1818), die naast zijn actieve deelname aan de muziekpraktijk ook veel 
muziekbibliografischh werk verrichtte, concludeerde op grond van eigen waar-
nemingenn dat Bach zijn vingers niet 'virtuoos' op de toetsen wierp, maar dat hij 
zee er steeds op neerzette, zich bewust van de natuurlijke kracht die in vingers 
enn handen school. Bach heerste soeverein over al zijn bewegingen. Die spierbe-
heersingg tot in de vingertoppen bezorgde elke individuele toon een uitzonder-
lijkee helderheid, zodat elke passage die op die manier door Bach werd gespeeld 
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briljantt en rollend klonk, parelend zelfs. Wie zó speelde maakte het de luiste-
raarr gemakkelijk de melodische lijnen in de muziek te volgen, aldus Forkel.19 

Bachh bleef er steeds op wijzen dat musici vanuit hun hart moesten spelen, niet 
alss afgerichte vogels. Wie daartoe neigingen vertoonde moest zich extra toeleg-
genn op de vrije fantasie. Die maakte het mogelijk los te komen van de genoteer-
dee muziek en van alle problemen die kleven aan de nauwkeurige vertolking van 
andermanss muzikale gedachten. Wie de in zijn gemoed spontaan opwellende 
gevoelenss direct in klank kon omzetten had gegarandeerd een goede communi-
catiee met zijn publiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Bach tijdens zijn 
levenn vooral bekendstond als groot improvisator. Hij speelde soms urenlang 
achtereen,, waarbij hij uiteenlopende compositorische vondsten omwerkte tot 
muziekstukkenn die het gehoor een hele avond op het puntje van de stoel hiel-
den. . 

Iederr moest naar beste vermogen streven naar een muzikale voordracht van de 
hoogstee kwaliteit, vond Bach. Maar dan omwille van het bereiken van een hoog 
kwaliteitsniveauu en niet om er publiekelijk mee te pronken. Die opvatting leid-
dee er mede toe dat Bach zijn muzikale idealen uiteindelijk niet meer in de con-
textt van de Berlijnse hofsamenleving wilde realiseren. De sfeer daar was hem te 
ceremonieel,, te veel op uiterlijke praal afgestemd. In 1768 aanvaardde hij het 
ambtt van Musikdirektor in Hamburg, als opvolger van Georg Philipp Tele-
mann.. Volgens de Duitse muziekhistoricus Preussner werden de Hamburgse 
concertenn door zowel 'kenners' als meer in algemene zin 'ontwikkelde mensen' 
bijgewoond;; zelfs het hele stadsbestuur was er steevast bij.20 Kennelijk voelde 
Bachh zich in dit muzikale milieu beter thuis dan aan het hof.21 In Charlotten-
burgg mocht hij wel de koning begeleiden, maar kreeg hij nauwelijks de kans 
zichh als zelfstandig musicus en componist te ontplooien. 

Inn tegenstelling tot Couperin, die met het grotendeels verdwijnen van het kla-
vecimbell  na 1800 ook als klavierpedagoog in de vergetelheid raakte,22 oogstte 
Bachh in die hoedanigheid veel lof van zijn latere collega's. Haydn noemde 
Bachss klavierpedagogie 'de school der scholen', Mozart beschouwde hem als 
zijnn 'muzikale vader' en Beethoven schreef zijn leerlingen de Versuch als ver-
plichtee leerstof voor.23 De verwijzingen naar Bach in de klaviermethoden van de 
negentiendee en twintigste eeuw zijn talrijk. En hoewel hij zelf niet is gaan beho-
renn tot de meest gespeelde componisten van pianomuziek voorzag hij latere ge-
neratiess van Weense klassieke componisten (onder wie Haydn, Mozart, Beetho-
venn en Schubert) van de nodige hoeveelheid adviezen over een manier van voor-
dragenn waarin de communicatie tussen musicus en publiek vooropstond. 
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Besluit t 

Dee opstellers van de klaviermethoden die hierboven aan de orde kwamen, ga-
venn hun leerlingen speltechnische aanwijzingen die voor een gedeelte ook ge-
dragsinstructiess waren. Instructies met betrekking tot de houding van het 
hoofdd en het lichaam waren een aanwijzing dat de pedagogen zich ervan bewust 
warenn dat optredende musici door hun publiek niet alleen intensief werden be-
luisterd,, maar ook als acteurs werden bekeken. Ze moesten geholpen worden 
omm zich ook in die kwaliteit te handhaven. Daarmee zijn de contouren van 
Goffmanss 'teams' zoals die in de inleiding werden geïntroduceerd scherper ge-
trokken.. Tijdens concerten is er een sociale figuratie van twee partijen met elk 
eenn eigen territorium. Maar ook al lijken de territoria van de luisteraars en spe-
lerss van elkaar gescheiden, de aanwezigheid van de leden van elk team krijgt pas 
betekeniss in relatie tot de leden van het andere team. 

Vann de spelinstructies is ook besef van sociale hiërarchie af te lezen. Er bestaat 
onmiskenbaarr een verband tussen de opdracht aan de speler in zijn gedrag res-
pectt uit te drukken voor het publiek en de sociale status van het publiek, dat bij 
Couperinn en Bach vooral afkomstig was van de hoven van Versailles en Char-
lottenburg.. Beide musici schreven spelinstructies waaruit het verband tussen 
muzikalee gedragsvoorschriften en de aanwezigheid van maatschappelijk voor-
aanstaandd publiek zichtbaar werd. 

Maarr wat sociale oriëntatie betreft bestonden er tussen de twee ook verschillen. 
Couperinn richtte zich op omgangsvormen in het algemeen. Hij wees meerma-
lenn op de mogelijke aanwezigheid van personnes de gout, niet noodzakelijkerwijs 
smaakspecialisten,, maar wel een publiek van ontwikkelde mensen met stellige 
opvattingenn over smaak en omgangsvormen. Bach voelde meer verwantschap 
mett de Duitse burgerelites dan met de aristocratie. Hij leek zich met zijn kla-
vierinstructiess vooral te richten op een publiek dat zeer wel in staat was de mu-
zikalee verrichtingen inhoudelijk naar waarde te schatten, een publiek van con-
naisseurs.. Daarom moest de executant zich boven alles inzetten voor een ge-
trouwee weergave van muzikale bedoelingen van de ten gehore gebrachte 
compositie. . 
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Kunnerss en kenners 

DeDe wisselwerking tussen spelers en luisteraars 

Inleidin g g 

Hett vorige hoofdstuk eindigde met de carrièrebreuk van Carl Philipp Emanu-
ell  Bach. Hij verruilde zijn positie van hofmusicus voor een aanstelling binnen 
hett burgerlijk muziekleven in de stad Hamburg. Die stap kon hij maken omdat 
err aan het eind van de achttiende eeuw in Europa, en zeker in Duitsland, op ste-
delijkk niveau voldoende voorzieningen voor instrumentale muziek voorhanden 
waren.. Deze voorzieningen waren vanaf de zeventiende eeuw voor een belang-
rijkk deel ontwikkeld door groepen dilettanten, amateur-musici die streefden 
naarr een kwalitatief hoogwaardige uitvoeringspraktijk.1 Door de stichting van 
muziekgenootschappenn kwam een breed gewortelde en fijnvertakte infrastruc-
tuurr ten behoeve van de muziekbeoefening tot stand. 

Ooitt begonnen in de kerk of in huiselijke kring gingen steeds meer groepen van 
amateur-musicii  ertoe over na de dagelijkse beroepswerkzaamheden buitens-
huiss bijeen te komen en zich te onderwerpen aan de voorschriften die de regel-
matigee muzikale oefening omgaven. Het musiceren gebeurde niet uit overwe-
gingenn van een beroepscarrière in de concertpraktijk, maar omwille van artis-
tiekee ontplooiing die mede werd gezien als een manier om maatschappelijk 
respectt te oogsten. De amateur-musici kwamen bijeen om te repeteren. Aan-
vankelijkk speelden zij uitsluitend in beslotenheid, maar later werden de activi-
teitenn toegankelijk voor publiek en werden er naast repetities ook concerten ge-
organiseerd.. Aldus vormden de muziekverenigingen een belangrijk fundament 
voorr de openbare concertpraktijk. 

Collegiaa musica 

Dee muziekgenootschappen van amateurs ontstonden voornamelijk in Noord-
Europa.. Ze droegen bij aan de bloei van het stedelijke muziekleven van Zwit-
serlandd tot Zuid-Scandinavië en van Engeland tot Polen en Hongarije.2 De 
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nieuwee kernen van muziekbeoefening heetten vaak collegium musicum, maar 
stondenn ook wel bekend als club, convivium, Musikverein of Musikgesellschaft. In 
dee praktijk bestonden de collegia uit tien tot twintig spelers. De nieuwe kernen 
vann muziekbeoefening bouwden voort op de activiteiten van de huiskameren-
sembles,, die al veel langer bestonden. Vooral in Duitsland en Zwitserland wa-
renn ze inn de begintijd nog aan een kerkgenootschap verbonden.3 In de loop van 
dee zestiende eeuw ontstond onder de beoefenaren van huismuziek de ambitie 
inn grotere verbanden te musiceren en het repertoire uit te breiden met niet-
religieuzee composities. De zich uitbreidende personele bezetting die nodig was 
omm dergelijke ensemblestukken te kunnen uitvoeren bracht de noodzaak van 
herhuisvestingg van de amateurmuziek mee.4 Ter verwezenlijking van hun 
nieuwee muzikale idealen kozen de collegianten domicilie in gebouwen die vaak 
ookk openbare functies hadden, zoals kerkgebouwen en cafés. 

Dee leden van de muziekgenootschappen behoorden tot de categorie 'hoofdar-
beiders':: men vond ze in beroepen binnen de geneeskunde, de magistratuur en 
dee hogere ambtenarij. De leden van de gegoede burgerij vonden elkaar in de be-
hoeftee aan cultiverende activiteiten. De muziekbeoefening van de middenklas-
senn stond merendeels in het teken van het Bildungsideal. Vooral het samen mu-
ziekk maken was voor de betrokkenen belangrijk. 

Hett lidmaatschap van de collegia stond in principe open voor iedereen die de 
behoeftee voelde de weg naar de hogere muziekbeoefening in te slaan. Volgens 
dee Duitse muziekhistoricus Eberhard Preussner was in principe elke dilettant 
welkomm die zich 'met noten en woorden de weg wilde laten effenen naar het 
waree kunstbegrip'.5 In de praktijk was de sociale samenstelling van de collegia 
musicaa echter minder divers: het waren vooral de wat ambitieuzere leden van 
dee maatschappelijke middengroeperingen die zich via de genootschappen mu-
zikaall  lieten onderrichten.6 Meermalen was er zelfs sprake van bewuste elite-
vorming.. Zo trachtten vooraanstaande burgers in een aantal Nederlandse col-
legiaa musica de verenigingen een exclusief cachet te geven. Aanvankelijk kon-
denn slechts weinigen het lidmaatschap verwerven en werd er met strenge regels 
opp toegezien dat het deftige, besloten karakter behouden bleef. Doordat aan het 
lidmaatschapp van de muziekverenigingen vaak hoge kosten waren verbonden 
bleeff  de kring van potentiële leden overigens al beperkt tot de maatschappelijk 
beterr gesitueerden.7 

Dee amateur-musici trachtten het verloop van hun muzikale samenkomsten te 
regisserenn alsof ze de regelrechte voortzetting waren van de symposia uit het 
Griekenlandd van Socrates. Er stond hun een beeld voor ogen van geleerden en 
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kunstenaarss die bijeenkwamen om langdurig te filosoferen en te debatteren, 
waarbijj  het bereiken van een hoog intellectueel en cultureel peil de allesbepa-
lendee inzet van de bijeenkomst was. Maar de weg naar de hogere muziekbeoe-
feningg voerde wel steil omhoog. De Oostenrijkse musicoloog Walter Salmen 
heeftt het hoogteverschil tussen het begin en het eind van het leertraject in kaart 
gebracht.. Helemaal beneden bevond zich degene die genoegen nam met mu-
ziekk als louter tijdspassering en zich overgaf aan passief genot of ongeoefende 
Spielfreude.Spielfreude. Hoger stonden zij die bereid waren zich in te spannen om systema-
tischh muzikale kennis en instrumentale vaardigheid te verwerven. Helemaal 
bovenaann ten slotte bevonden zich de volleerde, meisterliche Könner. 

Gedragsreguleringg tijdens repetities 

Overall  waar de musici van de collegia musica meer afstand namen van de mu-
ziekbeoefeningg in huiselijke kring, kregen de bijeenkomsten een verplichtend 
karakterr en verstrakten de muzikale omgangsvormen. Die mochten dan wel 
geïnspireerdd zijn door het ideale voorbeeld van de Griekse symposia en de 
grondleggerss van het humanisme, maar de strikte regels waaraan de collegian-
tenn zich onderwierpen werden dichter bij huis aangetroffen: bij de destijds al 
bestaandee lees- en tafelgenootschappen.9 Tijdens de wekelijkse of zelfs dage-
lijksee bijeenkomsten werd in de collegia 'ordelijk en geoefend' gemusiceerd.10 

Inn Warschau was bijvoorbeeld in de statuten vastgelegd dat men over een aan-
tall  vaardigheden moest beschikken wilde men tot het collegium worden toege-
laten.. Door eerdere studie in huiselijke kring of elders moesten aspiranten al 
zoo ver zijn gevorderd dat ze zonder haperen solo of in ensembleverband een 
instrumentt konden spelen. Voor vocalisten golden vergelijkbare kwaliteits-
eisen.""  Daarnaast werd er in het algemeen een onvoorwaardelijke loyaliteit aan 
dee doelstellingen van het collegium verwacht. 

Dee collegia musica waren primair instituten voor muzikale vorming. Dat was 
niett alleen muziekinhoudelijke vorming. Het ging de collegianten om een her-
waarderingg van muzikale functies en daarmee ook om een herprofilering van de 
muzikalee omgangsvormen - die dienden in elk geval serieus te zijn. Als ama-
teurss legden zij paradoxaal genoeg de basis voor een professionele attitude 
tegenoverr de muziek, herkenbaar aan zowel een muziekinhoudelijke als een ge-
dragscomponent.. De gedragsregulering kwam onder meer tot uiting in de ijze-
renn regelmaat waarmee de leden muziekstukken instudeerden. Men onder-
wierpp zich aan een imposant schema van repetities en optredens. Een dergelijk 
schemaa werd in gezamenlijkheid voor een bepaalde periode vastgesteld. Om het 
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gewenstee artistieke peil te bereiken werden professionele musici - afkomstig 
vann (en vaak ook afgedankt door) kerk en hof- ingehuurd om les of leiding te 
geven,, of als blazer of strijker een partij mee te spelen. Naarmate de tijd voort-
schreedd en de professionele attitude binnen de collegia gemeengoed werd, ver-
lorenn de amateur-musici hun meerderheidspositie uiteindelijk aan de profes-
sioneell  opgeleide musici. Door dit professionaliseringsproces verzamelden de 
muziekverenigingenn overal in Noord-Europa ten slotte zoveel muzikale vaar-
dighedenn dat ze fungeerden als wegbereiders voor de conservatoria, waarvan 
veruitt de meeste in de negentiende eeuw werden opgericht.12 

Schriftelijk ee ordebepalingen 

Bijj  de oprichting van de collegia musica werden regels opgesteld waaraan de le-
denn zich op straffe van vastgestelde boetes hadden te houden. Het stringente 
karakterr van de regelgeving doet vermoeden dat de collegianten niet allemaal 
evenn gemakkelijk tot ordelijk musiceren konden worden overgehaald. Maar al 
tee vaak moest dit met sancties worden afgedwongen. Als voorbeeld van strakke 
regelgevingg kunnen de bepalingen gelden die bij de oprichting van het collegi-
umm musicum in het Zwitserse Sankt Gallen in 1621 op schrift werden gesteld. 
Vastgelegdd werd dat de leden van het collegium alle dagen stipt om half vier 
'ss middags samenkwamen. Kwam men te laat, of bleef men zonder verlof weg, 
dann riskeerde men een geldboete. Een boete trof ook leden die met hun jas aan 
dee Stube binnengingen, die zonder toewijding musiceerden, die anderen met 
grappenn aan het lachen probeerden te maken of- wat blijkbaar ook voorkwam -
eenn ander sloegen, 'onverschillig met welk voorwerp'.13 

Elderss in Europa werden soortgelijke regels van kracht. In Praag werden in het 
beginn van de zeventiende eeuw maatregelen genomen tegen het praten tijdens 
dee muzikale bijeenkomst. Gedurende het spelen moest een algemeen stilzwij-
genn worden bewaard. Ter compensatie werden praatpauzes ingelast, maar 
daarinn moesten de onderwerpen theologie en politiek worden gemeden.14 De 
regelgevingg breidde zich binnen relatief korte tijd over geheel Noord-Europa 
uit.. Tot in Kopenhagen toe zijn geboden te vinden die betrokkenen eraan her-
innerenn alles in dienst te stellen van de muziek. Als men op de geschreven re-
gelss afgaat, was er voor de deelnemers geen hoger doel dan de muziekbeoefe-
ning.. Men kwam samen 'uitsluitend omwille van de muziek'.15 

Vanaff  het einde van de zestiende eeuw werden ook in diverse Nederlandse ste-
denn collegia musica opgericht. De Nederlandse muziekhistoricus Balfoort 
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meldtt in zijn studie naar het Nederlandse muziekleven in de zeventiende en 

achttiendee eeuw de opkomst van muziekgezelschappen die vijftien tot twintig 

ledenn telden.16 Aanvankelijk was er ook nog ruimte voor vrolijkheid en gezel-

ligheid,, maar gaandeweg kwam het esthetisch element meer naar voren. De ge-

zelschappenn legden zich toe op ernstige muziekbeoefening onder leiding van 

eenn meester. Ze torenden in hun ernst en ijver ver uit boven het gemiddeld lage 

peill  waarop volgens Balfoort in Nederland muziek werd gemaakt. De leden 

kwamenn 'gewoonlijk een of tweemaal per week 's middags om drie of vier uur 

bijeen'' en zaten dan om een tafel waarop de muziekboeken en -partijen lagen en 

vaakk nog een clavichord of spinet.17 

Dee sfeer van toewijding in de muziekgezelschappen moest ook in Nederland 

strengg worden bewaakt en zo nodig hersteld. De in 1605 opgemaakte statuten 

vann het Arnhemse collegium Sint Caecilia, opgericht in 1591, verboden het 

'plegenn van oneerbaarheid', het zingen van 'onnutte of onstichtige liederen' of 

hett spreken van 'ontuchtige woorden'. Om de muzikale samenkomst niet te la-

tenn verworden tot een ordinair drinkgelag werden het eten en de drank gerant-

soeneerd.188 In 1663 werden de Arnhemse voorschriften verder aangescherpt. 

Inn een ordonnantie uit dat jaar staat: 'Die enig krakeel aanvangt, hetzij met 

schelden,, of anderszins zal tot boete geven vier schellingen, en komende hand-

gemeenn te worden, acht schellingen."9 Door een ordonnantie van een Utrechts 

collegium,, opgetekend in 1721, werd ook in die stad getracht een dam tegen 

vrolijkee bandeloosheid op te werpen. Volgens voorschrift moest het musiceren 

preciess twee uren duren. Men werd geacht dit te controleren met een zandlo-

per.20 0 

Dee rol van toehoorders 

Inn 1616 was het in het Praagse collegium musicum al gewoonte om kleine aan-

tallenn luisteraars toe te laten.21 Daarmee week het af van de oorspronkelijke 

praktijkk dat het collegium geheel vrij was van toehoorders. De afwezigheid van 

publiekk verleende het collegium musicum immers zijn speciale sfeer van belan-

gelozee toewijding. All e aanwezigen waren actief verwikkeld in het muzikale 

spell  en omdat men zich niet hoefde te bekommeren om de opnamecapaciteit 

vann toehoorders, kon de duur van de Uebungskonzerte oplopen tot wel acht uur. 

Naa 1700 werd de aanwezigheid van toehoorders overal de regel. De aanwezig-

heidd van publiek werd zelfs bepalend voor de ontwikkeling van de Europese in-

strumentalee concertpraktijk. Overigens gaven de collegianten de beslotenheid 
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vann het musiceren niet overal vrijwilli g op. Volgens Forkel werden de gesloten 
cellenn van het collegium niet van binnenuit geopend, maar door naar kwalita-
tieff  hoogstaand muziekaanbod hongerend publiek van buitenaf opengebroken. 
Forkell  verklaart dit openbreken door het wegvallen van serieuze luisteralterna-
tievenn in de concertpraktijk. Naar zijn mening was er in Noord-Europa na 1600 
opp grote schaal sprake van 'muzikaal verval'. De voordien maatschappelijk 
breedd gewortelde muziekvormen van de kerk en het theater hadden hun func-
tiee in de muzikale smaakvorming verloren of verspeeld. In streken waar de 
Beeldenstormm had gewoed waren niet alleen beelden en schilderijen uit kerkge-
bouwenn verwijderd. Ook de muziek voorzieningen waren daar tot een mini-
mumm teruggebracht.22 Bijgevolg raakten zij die zich muzikaal actief of passief 
wildenn ontwikkelen geheel op de seculiere collegia musica aangewezen. Forkel 
meendee zelfs dat de musici van de collegia musica als enigen op een verant-
woordd niveau muziek maakten. Alleen daar zou de muziek inhoudelijk verant-
woordd worden uitgevoerd en binnen de juiste ambiance op de volgende genera-
tiess overgedragen.23 

Aanvankelijkk werden alleen luisteraars binnengelaten die konden getuigen van 
grotee kennis van het gespeelde repertoire. Kon men niet meespelen op een in-
strument,, dan moest men een bijdrage leveren door een inhoudelijk betoog 
overr muziek te houden. In Den Haag vond toelating van luisteraars nog lange 
tijdd uitsluitend op gedoogbasis plaats. In de reglementen van het plaatselijke 
muziekgenootschapp bleef staan dat men er liever een musicus bij kreeg dan ie-
mandd 'die alleen zijn oren kon aanbieden'.24 Waar de scheiding tussen actief 
musicerenn en passieff  luisteren onafwendbaar werd, mocht dat in geen geval lei-
denn tot gedragsverschil tussen de deelnemende groepen: serieus spelen moest 
wordenn weerspiegeld in serieus luisteren. Terwijl de lekenspelers onder bege-
leidingg van professionele musici zelf het niveau van behendige Könner tracht-
tenn te bereiken, werd van de toehoorders verlangd dat ze zich inspanden om 
zichh tot ware Kenner op te werken.25 Zo konden ook zij een inhoudelijke bij-
dragee leveren aan de algemeen gerespecteerde sfeer van ernst en ijver. De 
voortgangg in de muziektheoretische ontwikkeling onder de toehoorders werd 
getoetstt aan de hand van voordrachten die zij geregeld over een muzikaal the-
maa hielden. Waar spelers werden gemaand zich aan hun spelverplichtingen te 
houden,, werden de toehoorders min of meer verplicht zich permanent te scho-
lenn op muziektheoretisch terrein. 

Mett de consequente bewaking van het gedrag van de toehoorders trachtten de 
collegiantenn vast te houden aan hun collectieve streven naar intellectuele en ar-
tistiekee vorming, naar vergroting van hun cultureel kapitaal door muziekbeoe-
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fening.. Preussner meldt dat zij zich met hun ingetogen en erudiete omgangs-
vormenn mijlenver verheven voelden boven hun collega's die beroepsmatig ver-
bondenn waren aan het toneel en de opera, maar ook boven het publiek dat daar 
dee zaal bevolkte. Hij haalt ooggetuigen aan die beschrijven hoe de musici van de 
collegiaa musica afgaven op de omgangsvormen van de 'commerciële' opera- en 
toneelpraktijk,, en die van de 'virtuozenconcerten'. Daar zouden 'coterieën van 
glitterendee dames en heren' onder het genoeglijk getik van breinaalden over 
onbeduidendee zaken zitten te babbelen terwijl 'een of andere virtuoos' zijn solo 
afwerkte.266 Ook de hofconcerten, die de collegianten zich ooit als inspirerend 
voorbeeldd voor serieuze omgang met muziek hadden gesteld, waren naar hun 
oordeell  inmiddels verworden tot vrijblijvende samenkomsten waar de aanwezi-
genn 'reikhalzend uitzagen naar de versnaperingen die tijdens het spel werden 
verstrekt'.27 7 

Dee gedragsregels voor luisteraars die de collegia musica bezochten waren sterk 
verwevenn met de strenge gedragsrestricties die de musici zichzelf al eerder had-
denn opgelegd. De 'wetten' die op dat gebied in 1770 in Jena van kracht werden, 
kwamenn erop neer dat luisteraars in fatsoenlijke kleding dienden te verschij-
nen,, zich stil en ingetogen moesten gedragen en zich tijdens de concerten 
moestenn onthouden van het gebruik van drank en tabak. Kaartspel was uit den 
boze.. Het was mannen en vrouwen ook niet toegestaan iemand van het andere 
geslachtt mee te nemen.28 

Niett alleen tegen losse omgangsvormen binnen de eigen gelederen moest wor-
denn opgetreden. Soms was het ook nodig een dam op te werpen tegen obstruc-
tiee van buitenaf. Om het 'geraas en handengeklap van onruststokers' tegen te 
gaann werden de deuren gesloten. Om die reden kregen de leden van het colle-
giumm in Utrecht een sleutel van het hun door de gemeente beschikbaar gestel-
dee oefenlokaal. Daarmee konden zij direct na binnenkomst de voordeur weer 
opp slot doen. Wilde men iemand introduceren, dan golden daarvoor strikte 
quoteringen.. Een Utrechtse ordonnantie van 1721 gaf ondubbelzinnige in-
structiess om de oprechte muziekliefhebbers van de 'belhamels' te scheiden. 
Menn gebood dat iedere speler hoogstens vier bekende personen mocht meene-
men,, die elk één gulden moesten betalen. Overheidsdienaren mochten gratis 
naarr binnen.29 

Datt laatste privilege stond niet op zichzelf. Naarmate de collegia uitgroeiden 
tott publieke concertvoorzieningen gingen de plaatselijke overheden zich er 
meerr mee bemoeien. Het in gebruik geven van gemeentelijke voorzieningen 
gingg gepaard met het stellen van voorwaarden. Aanvankelijk werden stadsloka-
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lenn aangeboden om de muziekgezelschappen de gelegenheid te geven bijeen te 
komenn en te repeteren. In een volgend stadium verleenden de stadsbesturen 
ookk subsidies. Dat geld werd niet primair toegekend voor het musiceren in vol-
strektee afzondering - met een dergelijk particulier motief zouden overheids-
middelenn moeilijk te verantwoorden zijn. Subsidie werd juist verstrekt uit 
overwegingenn van volksopvoeding: meer mensen konden dan met serieuze mu-
ziekk in aanrakingg komen. In Utrecht werd het koor van de Mariakerk op kosten 
vann de gemeentelijke overheid omgebouwd tot openbare concertzaal. Daarmee 
werdd het plaatselijke collegium verleid uit zijn isolement te treden en een taak 
tee gaan vervullen in het algemeen belang. Er kwamen inderdaad wekelijkse 
concertenn op zaterdagmiddag en het bij de toegangsdeur gehanteerde maxi-
mumm voor de aantallen bezoekers verviel.30 In veel steden verschoven de tijd-
stippenn waarop de collegia samenkwamen van de middag naar de avond, een 
dagdeell  met minder arbeidsverplichtingen. Preussner brengt niet alleen het 
verschovenn tijdstip, maar ook de verkorting van de speelduur in verband met de 
omvormingg van de collegia van besloten muziekgezelschappen naar openbare 
concertvoorzieningen.. Hij zag de verkorting van de speelduur als een recht-
streeksee concessie aan het publiek, dat klaagde over de lange duur van de con-
certen31 1 

Spelenn en luisteren als specialisaties 

Waarr zij langere tijd functioneerden konden de collegia musica een belangrijke 
schakell  vormen tussen de huismuziek en het openbare muziekleven. De speci-
fiekefieke organisatorische structuur en de gelijkgestemde ambities van de deelne-
merss waren voor de professionalisering van de Noord-Europese concertprak-
tijkk doorslaggevend. Doordat de betrokkenen zich onderwierpen aan strenge 
organisatorischee regels verhoogden zij niet alleen het artistieke peil van de mu-
ziekbeoefening,, maar accentueerden zij ook het verplichtende karakter ervan 
voorr de spelers en de luisteraars. Muziek werd niet gemaakt om als verstrooiing 
tee dienen, maar bood de gelegenheid om intellectuele inspanningen te verrich-
tenn op artistiek terrein. De toenemende professionalisering van de muzikale 
uitvoeringspraktijkk leidde daardoor niet alleen tot de opdracht om fijnzinniger 
enn genuanceerder te componeren en te spelen. Om alle emotionele nuances in 
dee composities te kunnen blijven volgen moesten ook de luisteraars zich inten-
sieveree intellectuele inspanningen getroosten. 

Naa 1700 ontwikkelden allerhande specialismen zich tot al dan niet beroepsma-
tigee functies in het muziekbestel. Rondom de musici vestigden zich impresa-
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riatenn en podiumorganisaties, drukkers en distributeurs van bladmuziek, in-
strumentmakerss en muziekpedagogen en ten slotte diverse groeperingen van 
passievee muziekbeoefenaars, luisteraars. Binnen de groep luisteraars vormde 
zichh een elite van connaisseurs, die het nieuwe specialisme van kritisch luiste-
raarr binnen de openbare concertpraktijk tot grote hoogte voerde. Aan het con-
naisseurschapp hechtten zich in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw 
tall  van aan de muziekpraktijk gelieerde beroepen, zoals de recensent, de mu-
ziekjournalist,, de muziekhistoricus en de musicoloog.32 Terwijl musici zich be-
ijverdenn om meer stukken op hun repertoire te nemen, groeide ook de kennis 
vann het repertoire bij de muziektheoretici. Musici speelden oude stukken naast 
nieuwe;; muziektheoretici vergeleken die stukken met elkaar en ook de wijze 
waaropp ze door uiteenlopende ensembles werden uitgevoerd. 

Medee als gevolg van de toenemende professionalisering van de uitvoerings-
praktijkk legden de leden van maatschappelijke elites meer nadruk op een ver-
standelijkee omgang met muziek. Toen leden van de Engelse upper class zich in 
dee loop van de achttiende eeuw afwendden van de amateurmuziekpraktijk 
werdd dat verantwoord met een voorkeur voor het beoefenen van de 'weten-
schapp van de muziek'. Liever dan voort te gaan met moeizame en tijdrovende 
oefeningenn op een muziekinstrument legde men zich toe op het beoordelen van 
dee muzikale prestaties van anderen. Dit zou als geestelijke activiteit superieur 
zijnn aan het muzikale 'handwerk'. De cultivering van het smaakoordeel leidde 
tott een stelselmatige verhoging van de kwaliteitsstandaard binnen de concert-
praktijk.. De beoordeling van muzikale prestaties richtte zich ook steeds eenzij-
digerr op de professionele uitvoeringspraktijk. Wie zich specialiseerde in de be-
oordelingg van de kwaliteit van concerten nam immers geen genoegen meer met 
amateuruitvoeringen,, waarbij composities de kans liepen te worden 'ver-
knoeid'.33 3 

Naa 1800 kwam de voortrekkersrol die de amateurs lange tijd in de Europese 
concertpraktijkk hadden gespeeld vrijwel overal tot een einde. Er was op steeds 
groteree schaal sprake van een functiescheiding tussen professionele en ama-
teurmuziek.. Amateur-musici vulden alleen nog de gaten op in professionele 
ensembles,, of zochten een heenkomen in maatschappelijk lager geklasseerde 
amateurgezelschappenn of in de huiskamer. De Amerikaanse muzieksocioloog 
Williamm Weber, die het concertleven tussen 1830 en 1848 in Wenen, Parijs en 
Londenn heeft bestudeerd, laat zien dat de aftocht van de amateurs zich in deze 
stedenn op gelijke manier voltrok. De amateur-musici werden langzaam maar 
zekerr uit het openbare muziekleven verwijderd om plaats te maken voor pro-
fessionelee krachten. Dat deze ingrijpende herstructurering van het stedelijke 
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muzieklevenn werd gestimuleerd door het kritische publiek, wordt ook door 
Weberr bevestigd. Volgens hem waren vrijwel uitsluitend professionele musici 
bijj  machte de kwaliteit te leveren waarvoor het publiek bereid was te betalen.34 

Dee amateurs werden naar de marges van het muziekbestel verwezen, waar zij 
niett meer de voortrekkersrol vervulden die zij de afgelopen eeuwen - nog ver-
schoondd van concurrentie van professionele collega's - hadden kunnen claimen. 

Amateurss versus beroepsmusici 

Doorr verschuivingen in de afhankelijkheidsrelaties in het muziekbestel kwa-
menn amateurs en professionals na 1800 anders tegenover elkaar te staan. Een 
groeiendgroeiend aantal amateurs bleef in muzikale vaardigheid gemiddeld genomen 
steedss verder achter bij de beroepsmusici. De beroepspraktijk, die grotendeels 
samenviell  met de openbare concertpraktijk, werd de arena voor discussie over 
enn normering van de uitvoeringskwaliteit van het klassieke repertoire. Maar 
terwijll  er in kwalitatieve zin een afstand groeide tussen amateurs en professio-
nalss was er in economische zin een toenadering tussen hen. Meer en meer zorg-
dee de menigte amateurs voor beroepsmogelijkheden in het muziekonderricht. 
Hett aantal professionele musici dat zich naast de uitvoeringspraktijk met lesge-
venn bezighield was verre van toereikend om aan de toenemende vraag tegemoet 
tee komen. Die situatie bood kansen aan muziekpedagogen die er de voorkeur 
aann gaven zich grotendeels of zelfs geheel op de lespraktijk te concentreren, 
waarbijj  zij zich beijverden de voordrachtstechnieken van de grote meesters zo-
veell  mogelijk in hun onderwijsprogramma's te integreren. Zo kregen de uit-
voeringsnormenn voor klassiek repertoire ook invloed op het muziekleven bui-
tenn de beroepspraktijk. 

Dee socioloog Theodor W. Adorno heeft in een van zijn muzieksociologische 
studiess beschreven hoe het de serieuze amateurs in de negentiende eeuw ver-
ging.. Zijn waarnemingen richtten zich vooral op de klassieke kamermuziek. 
Nett als Preussner trof hij de actieve beoefening van de huismuziek aan onder de 
vrijeberoepsbeoefenaren.355 Artsen en advocaten ontwikkelden de gewoonte 
omm na het dagelijkse werk strijkkwartetten en kamer muziekstukken in soortge-
lijk ee bezetting in te studeren en uit te voeren. In de huiskamer werden vaak 
werkenn van dezelfde componisten gespeeld als in de concertzaal. In theorie la-
genn ze binnen ieders bereik. Het notenbeeld vond men in de massaal versprei-
dee bladmuziek, die door de stijgende afname goedkoper werd.36 Daarmee 
groeidenn de materiële mogelijkheden om het klassieke repertoire in de huiska-
merss van de upper middle class te laten klinken. 
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Doordatt de negentiende-eeuwse muziekamateurs veelal muziek van dezelfde 
componistenn instudeerden als de beroepsmusici, werden zij zich des te bewus-
terr van de verschillen in uitvoeringskwaliteit en professionaliteit. Dat leidde bij 
veell  amateurs tot de ambitie hun spel te verbeteren. Ook concertbezoek droeg 
aann die ambitie bij. Volgens de Britse muzieksocioloog Henry Raynor raakten 
veell  negentiende-eeuwse piano-amateurs dermate gefascineerd door de beto-
verendee optredens van de grote meesters, dat ze werden gegrepen door de be-
hoeftee de composities van Beethoven, Schubert, Chopin en Liszt die ze in de 
concertzalenn hoorden zelf in de vingers te krijgen. En eenmaal aan de studie 
kondenn ze moeilijk de verleiding weerstaan om in huiselijke kring op te treden, 
omringdd door vrienden of familieleden.37 

Steedss meer werden het de gespecialiseerde muziekpedagogen die de fijnver-
taktee verbindingswegen tussen de professionele concertpraktijk en de wereld 
vann de amateurs onderhielden. Waar ze zichzelf niet in staat achtten het per-
fectee voorbeeld te geven drongen zij er bij hun pupillen op aan naar de concert-
zaall  te gaan, om zich bewust te worden van kwaliteitsverschillen en van de staat 
vann perfectie in de professionele uitvoeringspraktijk. Als de behoefte tot optre-
denn al niet bij de amateurs zelf ontstond, dan werd zij wel aangewakkerd door 
hunn pianoleraren. De pedagogen drongen tijdens huisconcerten aan op het in 
achtt nemen van de muzikale gedragsvormen die kenmerkend waren voor de 
professionelee concertpraktijk. Die aanmoediging viel ook de luisteraars ten 
deel:: vooral in de hogere maatschappelijke regionen ging het muzikaal onder-
legdee publiek zich bij amateurconcerten gedragen alsof het een concert van be-
roepsmusicii  betrof. 

Dee voortdurende gerichtheid op de beroepspraktijk van musici bevorderde 
voorall  onder het topsegment van de amateurs en de muziektheoretisch ontwik-
keldee luisteraars 'protoprofessioneel gedrag', een term van de sociologen 
Brinkgreve,, Onland en De Swaan. Niet zelden op voorspraak van de peda-
gogenn oriënteerden de amateurs en de luisteraars zich op de grondbegrippen 
enn basishoudingen van de professie en namen zij de gedrags- en de beoorde-
lingsstandaardd uit beroepskringen over.38 De muziekpedagogische methoden 
speeldenn bij dat alles een cruciale rol. Veel van de in dit boek behandelde in-
structieboekenn werden samengesteld aan conservatoria. Het grootste afzetge-
biedd werd evenwel niet door de beroepsmusici gevormd, maar door de menigte 
vann muziekpedagogen verbonden aan het lokale onderwijs of zelfstandig wer-
kend.. De muziekpedagogen gaven de instructies die op de conservatoria wer-
denn aangemaakt door aan miljoenen amateurs, zodat zij in evenzovele particu-
lieree huiskamers een eindbestemming kregen. Tegen het einde van de negen-
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tiendee eeuw was er duidelijk sprake van aparte circuits voor beroepsmusici en 
amateurs,, alsook voor professionele critici en erudiete liefhebbers. Maar er wa-
renn inmiddels ook voldoende muziekpedagogen en muzikale instructies voor 
spelerss en luisteraars voorhanden om de nodige wisselwerking tussen beide cir-
cuitss te garanderen. 

Inn de twintigste eeuw ontwikkelden de actieve muzikale vaardigheden zich on-
derr het concertpubliek gemiddeld minder snel dan de cognitieve muzikale 
vaardigheden.399 Actieve en passieve vaardigheden raakten bovendien meer 
verwevenn met verschillende levensfasen. Aan het begin van de eenentwintigste 
eeuww zet deze tendens zich voort. Terwijl het actieve musiceren onverminderd 
vroegg begint, maken veel muziekliefhebbers daarna een 'omslag' van actieve 
naarr passieve muziekdeelnemer. In overeenstemming met het verstandelijke 
beroepp dat op concertgangers wordt gedaan zijn de bezoekers van uitvoeringen 
vann klassieke muziek meestendeels volwassen en volleerd. Concertgang wordt 
inn toenemende mate voorbereid door cd-beluistering en -vergelijking en door 
hett lezen van verhandelingen die de muziek binnen (muziek)historische con-
textenn plaatsen. De mogelijkheden voor een theoretische oriëntatie zijn sterk 
gegroeid:: klassieke muziek is overal beschikbaar en perfecte vertolkingen van 
hett complete repertoire zijn binnen ieders handbereik gekomen. Mensen die 
naarr klassieke concerten gaan hebben meestal een toetsbare verwachting ten 
aanzienn van datgene wat ze zullen gaan horen. 

Onderr erudiete liefhebbers van klassieke muziek is studieus observatiegedrag 
inmiddelss dominant geworden. Zo het niet al door ouders is bijgebracht wordt 
hett tegenwoordig tijdens de periode van verplichte schoolgang door cultuur-
educatievee programma's op grote schaal gestimuleerd. De socioloog Folkert 
Haanstraa spreekt in dit verband van een voortschrijdende 'verintellectualise-
ring'' van de cultuureducatie. Hij ziet dat de aandacht voor de ontwikkeling van 
actievee vaardigheden bij kinderen van twaalf tot achttien jaar meer en meer 
wordtt overschaduwd door een verstandelijke oefening in muziekbeschouwing 
enn door verwerving van kennis van de geschiedenis van de muziek.40 Het over-
dragenn van vooral intellectuele vaardigheden spoort met het luisterprofiel van 
hett hedendaagse concertleven, en scherpt dat profiel verder aan.41 

Besluit t 

Naa 1600 ging de stedelijke burgerij in Noord-Europa intensiever aan het mu-
zieklevenn deelnemen. Opvallend was haar actieve aandeel in de serieuze mu-
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ziekbeoefening:: van meet af aan lag het accent op het zelf musiceren, op de hu-
manistischh geïnspireerde opdracht met inzet van het beschikbare talent het 
hoogstt mogelijke spelniveau te halen. De regels die tijdens het musiceren in 
achtt werden genomen droegen bij tot het ontwikkelen van dat hoge spelniveau. 
Hett cultiveren van de muzikale vermogens maakte deel uit van het streven van 
dee betrokkenen naar maatschappelijk aanzien. 

Inn het derde hoofdstuk werd het publiek dat Couperin zich bij de concerten 
wenstee omschreven als personnes de gout. Dit waren mensen met een ontwikkel-
dee en verfijnde smaak, die echter op muziekgebied niet altijd over specifieke 
kenniss of vaardigheden beschikten. De disciplinerende wisselwerking tussen 
spelerss en luisteraars bleef beperkt tot de sociale omgangsvormen. De musici 
lettenn op hun gedrag om ten opzichte van het aristocratische publiek niet uit de 
toonn te vallen. In burgerlijke kringen ontwikkelde de disciplinerende wissel-
werkingg tussen musici en publiek zich mede tot een professionaliseringsspiraal. 
Dee luisteraars die afkwamen op de serieuze ensemblemuziek van de collegia 
moestenn Kenner zijn en daarvan getuigenis kunnen afleggen. Door hoge luis-
tervaardigheidseisenn te stellen aan het publiek schiepen de collegianten hun ei-
genn kwaliteitsbewakers. Zo legden zij de basis voor permanente examinering 
vann concertaanbod door een erudiet muziekpubliek. 

Dee achterstand in spelvaardigheid die de amateur-musici geleidelijk opliepen 
tenn opzichte van de beroepsmusici compenseerden zij door zich te scholen als 
kenners.. Door toenemende specialisatie in de beoordeling van door anderen 
uitgevoerdee muziek groeide binnen de sociale figuratie van muzikale kunners 
enn kenners de groep passieve muziekdeelnemers die haar functie in het open-
baree muziekleven kon ontlenen aan een kritische reflectie op muziekuitvoerin-
gen.. Deze kritische beoordeling van openbaar concertaanbod bleef vaak ge-
combineerdd met actief muzikaal spel in de privé-sfeer. De verbindingslijnen 
tussenn het actieve musiceren in de huiskamer en het passief maar degelijk ge-
schooldd deelnemen aan het openbare concertleven werden verzorgd door mu-
ziekpedagogen.. Op het grensvlak van professionele en amateurmuziek gingen 
zijj  een strategische positie innemen. 
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Inleidin g g 

Inn het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe amateur-musici overal in Europa 
beslissendd bijdroegen tot de totstandkoming van de infrastructuur van het 
openbaree muziekbestel, om daarna langzaam maar zeker in de marge van dat 
bestell  te verdwijnen. Zij konden niet langer de uitvoeringskwaliteit leveren die 
hett muzikaal onderlegde publiek zich in de concertzalen wenste. Alleen be-
roepsmusicii  waren nog in staat zich te voegen naar het langdurige repetitiepar-
courss dat aan de concerten voorafging. Toch bleven amateurs in de muziek-
praktijkk een rol van betekenis spelen. In de negentiende eeuw werden kinderen 
uitt de upper middle class al jong met een muziekinstrument vertrouwd gemaakt. 
Dee eerste muzieklessen werden meestal door ouders of familieleden gegeven. 
Daarnaa werden de kinderen als vanzelfsprekend naar muziekles gestuurd. Niet 
zeldenn werden deze muzieklessen een leven lang week in week uit voortgezet. 
Volgenss een schatting van de Britse pianohistoricus Cyril Ehrlich waren er in 
18711 in het Verenigd Koninkrijk al een miljoen amateur-pianisten.1 

Dee groeiende vraag naar muzieklessen bood de beroepsgroep van muziekpe-
dagogenn de nodige kansen. Ook daarover zijn cijfers beschikbaar, bijvoorbeeld 
diee over de werkgelegenheid in het Verenigd Koninkrijk. Om aan de lesbehoef-
tee van de Britse piano-amateurs tegemoet te komen hadden zich daar in 1881 
zo'nn 26.000 pianopedagogen gevestigd. In 1911 waren dat er 47.000.2 De groei 
inn de werkgelegenheid stimuleerde op haar beurt weer de vakinhoudelijke ont-
wikkeling.. Met de zich ontplooiende lespraktijk werd een belangrijk deel van 
dee muziekleraren zich bewust van de noodzaak de pianopedagogie te binden 
aann kwaliteitsmaatstaven. 

Tenn gevolge van de aanhoudende vraag naar pedagogisch onderlegde en ver-
antwoordantwoord docerende pianoleraren konden de onderwijsinstituten hun positie 
versterken.. De oprichting van plaatselijke muziekscholen en nationale conser-
vatoriaa door heel Europa is daarvoor een indicatie. Tussen 1795 (opening con-
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servatoriumm in Parijs) en 1862 (oprichting conservatorium in Sint Petersburg) 
werdd een eerste generatie conservatoria gesticht in achtereenvolgens Milaan, 
Napels,, Praag, Brussel, Florence, Wenen, Londen, Den Haag en Leipzig.3 Het 
bestaann van opleidingsinstituten stimuleerde verdere schoolvorming binnen 
hett vak van muziekpedagoog en droeg bovendien bij tot de perfectionering van 
dee leer methodieken. De negentiende-eeuwse gezaghebbende traktaten over 
klavierpedagogiee kwamen hoofzakelijk uit de landen van Centraal-Europa: 
Duitsland,, Oostenrijk en Hongarije. 

Dee perfectionering van de piano 

Inn de negentiende eeuw verschenen meer klavierpedagogische publicaties dan 
inn de eeuwen daarvóór. Een en ander hield verband met de ontwikkeling van de 
piano,, die tussen 1800 en 1850 een stormachtige groei van technische moge-
lijkhedenn te zien gaf. In tegenstelling tot het clavichord, het klavecimbel en het 
pijporgell  verscheen de piano dankzij haar veelzijdige karakter op zeer uiteenlo-
pendee plekken. Het instrument veroverde niet alleen een vooraanstaande plaats 
inn het professionele muziekleven, maar ook in de amateurmuziek, in het regu-
lieree onderwijs, in het verenigingswezen en als - niet zelden onbespeeld - meu-
belstukk in de huiskamer.4 Mede omdat zij aan uiteenlopende artistieke aspira-
tiess tegemoet kon komen verwierf de piano in de westerse muziekwereld een 
dominantee positie die zij tot op de dag van vandaag heeft weten te behouden.5 

Zijj  is zich gaandeweg beter gaan lenen voor solistische virtuositeit, terwijl zij 
doorr haar klankeigenschappen ook het begeleidings- en ensemble-instrument 
bijj  uitstek is geworden. Haar populariteit blijkt wederom uit cijfers van Ehr-
lich,, deze keer uit productiecijfers. Hij heeft berekend dat de pianoproductie 
wereldwijdd van 43.000 stuks in het jaar 1850 steeg naar 212.000 in 1890 en ver-
derr naar 600.000 in 1910.6 Als men zich rekenschap geeft van de duurzaamheid 
vann een goede piano of vleugel (die kan oplopen tot meer dan honderd jaar) is 
dee groei van de voorraad van deze instrumenten spectaculair te noemen. Pas in 
dee loop van de twintigste eeuw is de groei afgevlakt. 

Dee ontwikkeling van de negentiende-eeuwse lespraktijk houdt min of meer ge-
lijkee tred met die van het romantische klankidioom van de pianoliteratuur. De 
oorsprongg van dat idioom zag Max Weber liggen in de Essercici, bestemd voor 
klavecimbell  of clavichord, die de in Italië geboren componist Domenico Scar-
lattii  (1685-1759) ten behoeve van zijn lespraktijk aan het hof van Lissabon en 
Madridd componeerde. Hij was volgens Weber de eerste componist die de 
klankeffectenn die zo kenmerkend zijn voor de piano onderkende en in zijn com-
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positiess op een Virtuoze' manier wist uit te buiten.7 De ontwikkeling van het 
romantischh klavierrepertoire werd daarna in versnelling gebracht door Carl 

Philippp Emanuel Bach en tot artistieke hoogtepunten gebracht door compo-
nistenn (en zelf uitvoerend musici) als Haydn, Mozart, Schubert, Clementi, 
Beethoven,, Mendelssohn en Schumann. 

Dee bouwers van muziekinstrumenten trachtten in onderlinge concurrentie te-
gemoett te komen aan de hang naar virtuoze pianistiek. De eerste generatie 
piano's,, fortepiano's genaamd, onderging een reeks technische ingrepen en 
verkeerdee daardoor een tijdlang in een staat van permanente ontwikkeling.8 

Tegenn het midden van de negentiende eeuw had het instrument de klankeigen-
schappenn gekregen die het publiek, de uitvoerend musici en de pianobouwers 
duurzaamm tevreden stemden. Dat valt tenminste op te maken uit het feit dat het 
tempoo waarmee technische vernieuwingen in het instrument werden doorge-
voerdd na 1850 snel afnam. 

Dee technische veranderingen die de piano onderging waren er vooral op ge-
richtt de klanksterkte op te voeren. Mede om klavierinstrumenten geschikt te 
makenn voor grotere zalen werden aanzienlijke verbeteringen in de constructie 
vann het instrument aangebracht. De klank van de eerste fortepiano's was niet 
veell  sterker dan die van klavecimbels. Doordat in fortepiano's hamers onder de 
snarenn werden aangebracht in plaats van pennetjes, opende zich tal van nieuwe 
technischee mogelijkheden. Een eerste reeks vernieuwingen betrof de perfec-
tioneringg van de aanslaggevoelige 'actie', dat wil zeggen van de wijze waarop de 
vingerdrukk op de toets werd omgezet in klank. Het mechanische transport van 
dee op een toets uitgeoefende kracht via de hamerkop naar de snaar werd be-
drijj  fszekerder en tegelijk van een zodanige kwaliteit dat een verdere nuance-
ringg van de klanksterkte binnen bereik kwam. 

Mett haar relatief grote klankvolume onderscheidde de pianoforte zich vervol-
genss weer beslissend van de fortepiano, haar voorganger. Door het toepassen 
vann een ijzeren frame in de kastconstructie werd het mogelijk de snaarspanning 
enn dus de klanksterkte op te voeren. Doordat de uitersten van pianissimo en 
fortissimoo verder uit elkaar kwamen te liggen kregen dynamische verschillen 
ruimm baan. Tegelijk werd het klankspectrum opgerekt door uitbreiding van het 
aantall  toetsen naar zowel de hoge als de lage klankregionen. Had een groot kla-
vecimbell  per register ongeveer zestig toetsen, bij de piano werden het er ne-
gentig.. Met behulp van pedaaltechniek kon bovendien een groot aantal snaren 
tegelijkk klinken. 
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Doorr de combinatie van al die nieuwe artistieke mogelijkheden kwam er een 
'concertvleugel'' die in staat was een gehoor van enkele duizenden mensen te 
bereiken.. Na i860 waren er nauwelijks nog verschillen waar te nemen in de 
productiemethodenn van de pianofabrikanten in Europa en de Verenigde Sta-
ten,, en ook het klankverschil tussen de instrumenten afkomstig van verschil-
lendee fabrieken was tot een minimum gereduceerd. Overal in de westerse we-
reldd werd op de concertpodia hetzelfde type concertvleugel uitgestald, een 
typee dat onder verschillende omstandigheden goed stemming hield en zich 
kenmerktee door een groot volume, een helder geluid en een gegarandeerde be-
drijfszekerheid.9 9 

Nieuwee eisen voor spel en voordracht 

Omm de nieuwe technische mogelijkheden ten volle te kunnen benutten moest 
dee speltechniek zich met grote snelheid ontplooien. De aanwijzingen konden 
niett beperkt blijven tot elementaire aangelegenheden als zithouding, vingerzet-
tingenn en fraseringen. Aanvankelijk waren alleen de vingers en enigszins de 
polsenn actief en kon de rest van het lichaam in een rustige houding blijven. Met 
hett ontwikkelen van meer pianistische mogelijkheden gingen de eisen die aan 
dee executant werden gesteld steeds meer omvatten. Zo was er speltechniek no-
digg om geleidelijk aan harder of zachter te spelen, of daarin juist heel snel te 
wisselen.100 Voorts bracht de nieuwe pianoliteratuur een verdichting van het 
harmonischee weefsel: voor de drie- en vierklanken en octaveringen die de com-
ponistenn in hun klavierstukken verwerkten moesten steeds meer toetsen in 
combinatiee worden aangeslagen. Dan waren er het in frequentie en snelheid 
toenemendee passagewerk, het vóórkomen van grote sprongen en melodische 
intervallenn en ook het toepassen van akkoorden in wijde ligging. 

Omm te kunnen voldoen aan de nieuwe technische eisen kon de betrekkelijk sta-
bielee zitpositie van de klavecinist niet worden gehandhaafd. Zij ruimde langza-
merhandd het veld voor een beweeglijker opstelling. Die veranderde spelmetho-
denn kunnen voor een groot deel uit de bouw van de instrumenten worden ver-
klaard.. Het klavecimbel noodde met zijn vijf octaven en een niet door 
vingerdrukk of uit de schouders komend krachtspel te beïnvloeden klanksterkte 
nauwelijkss tot lichamelijke gestiek. De pianoforte deed dat juist wél. Om alle 
nieuwee mogelijkheden te kunnen benutten moesten de klavierspelers wel in be-
wegingg komen. Hun handen verplaatsten zich verder in zijwaartse richting, 
hetzijj  in de vorm van sprongen, hetzij in de vorm van lange toonreeksen - loop-
jess — waarbij het hele lichaam ging meebewegen. Ook kwam er beweging in op-
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enn neerwaartse richting. Dergelijke bewegingen ondersteunden de variatie in 
vingerdrukk en dus in klanksterkte. 

Dee toegenomen beweeglijkheid werd een essentieel onderdeel van de pianisti-
schee voordracht. Het optreden van de pianist als solist werd vaak spectaculair: 
roterendee onderarmen, handen die hoog werden opgetild om vervolgens een 
duikvluchtt te maken, een heen en weer pendelend bovenlichaam en een (sier-
lijk )) bewegend hoofd. Maar de verruiming van de bewegingsmogelijkheden 
dwongg tegelijk tot een ingrijpende beheersing van al die bewegingen. Nodig 
werdd een verreikende disciplinering van de krachten die in de veelomvattende 
fysiekee constellatie huisden en die geleidelijk aan bij het spel betrokken raak-
ten.. Vingers, handen, polsen, onder- en bovenarmen, ellebogen, schouders, 
rug,, zitvlak, benen en zelfs voeten werden één voor één onderwerp van bespre-
kingg in de klaviermethoden van de negentiende eeuw. 

Dee hoge eisen die de vertolking van romantische pianoliteratuur aan de pianis-
tenn stelde gaven aanleiding tot een herijking van de regels voor de muzikale 
voordrachtskunst.. De uitdrukkingen op het gezicht moesten overeenkomen 
mett de affecten die nu rijkelij k in de muziek aanwezig waren: desolaat, marti-
aal,, teder of opgewekt, en al die stemmingen dan nog in eindeloze nuancerin-
gen.. De lichaamshouding en -bewegingen moesten deze stemmingen kracht 
bijzetten.. De uitdrukking 'klavierleeuw' duidt op de dramatische wijze waar-
meee pianisten uitdrukking gaven aan fortissimo-passages in romantische 
pianostukken.. Al met al veronderstelden de nieuwe technische mogelijkheden, 
diee ten volle werden uitgebuit door de artistieke aspiraties van negentiende-
eeuwsee componisten, een extreme beheersing van alle mogelijkheden die het 
instrumentt bood. Vóór alles kwamen een perfecte vingervlugheid en trefzeker-
heid. . 

Hoogtijj  van de vingertechniek 

Dee klaviermethoden die omstreeks 1800 werden gepubliceerd vertonen weinig 
verschill  met het Ver such van Carl Philipp Emanuel Bach, besproken in hoofd-
stukk 3. De auteurs van de vroegnegentiende-eeuwse methoden wezen er even-
eenss op dat een goed doordacht muzikaal idee alleen dan op het publiek kon 
wordenn overgedragen als men de volstrekte controle had over het muziek-
instrument.. Tot ongeveer 1830 waren de vingers voor de pianopedagogen het 
belangrijkstee middel om die controle uit te oefenen. 
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Vingertechniekk speelde de hoofdrol in de geschriften van de Boheemse pianist 
Jann Ladislav Dussek (i 760-1812) en de Parijse pianobouwer Ignaz Josef Pleyel 
(1757-1831).. In hun publicatie, getiteld Methode pour Ie Pianoforte par Pleyel et 
Dussek,Dussek, (1797) brachten zij als eersten de vingeroefeningen bewust in overeen-
stemmingg met de praktische mogelijkheden van de fortepiano. Zij schreven 
vingeroefeningenn voor die liepen van heel langzaam, geleidelijk sneller tot zo 
snell  mogelijk, en dan nog in verschillende klanksterkten. De oefeningen be-
gonnenn licht en zacht. Daarna werd een lang crescendo ingezet tot fortissimo 
wass bereikt. Na enige tijd moesten de leerlingen dan diminueren tot ze weer bij 
pianissimoo waren aanbeland. De oefeningen waren bedoeld voor het aankwe-
kenn van expressief spel dat men beslist niet verkreeg door het trekken van gri-
massen,, wel door de gewenste muzikale uitdrukking 'van de ziel naar de vin-
gertoppenn over te brengen'.11 

Dee Weense pianist en klavierpedagoog Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) 
hechttee nog meer waarde aan het doen van vingeroefeningen. In zijn in 1828 ge-
publiceerdee methode Ausführliche Anmeisung zum Pianofortespielkwam hij met 
eenn verzameling van zo'n tweeduizend verschillende oefeningen voor de ver-
schillendee vingers en combinaties daarvan, systematisch geordend naar toons-
afstand.. Zo zijn er 170 oefeningen in de omvang van de kwint, 205 in de omvang 
vann een sext en een septime, en 241 in de omvang van een octaaf.12 Waar kla-
vierpedagogenn het in het verleden nog wel gedoogden dat klavierspelers het ge-
bruikk van hun 'zwakke' vingers meden, was dat voor Hummel ontoelaatbaar. 
Hijj  wilde dat elke mogelijke pianistische nuance moeiteloos door alle vinger-
combinatiess kon worden geproduceerd. Alleen dan kon er sprake zijn van ex-
pressieff  spel. Daartoe dienden overigens ook nog 286 oefeningen in het onder-
enn overzetten van vingers; 162 oefeningen in het overslaan van toetsen in snel 
passagewerkk en 177 oefeningen bij het hoofdstuk (stom) vingerwisselen.13 

Santaa Maria wees al op de onmogelijkheid om met technische aanwijzingen een 
beterr artistiek spel te krijgen. Ook Hummel, die bijzonder veel aandacht be-
steeddee aan technische problemen, waarschuwde ervoor dat technische vol-
leerdheidd allerminst een garantie bood voor muzikaal succes. Aan de ene kant 
deedd hij er alles aan om het spel van zijn leerlingen met zijn rationele systeem 
vann vingeroefeningen technisch te vervolmaken. Maar artistiek gesproken 
trachttee hij ze op afstand te houden. Een mooie, artistiek imponerende voor-
drachtt was volgens Hummel met nog geen tienduizend vingeroefeningen aan 
tee leren. Schoonheid was überhaupt niet aan te leren. Men kon er hoogstens 
vann proeven door naar anderen te luisteren. Dat laatste was overigens altijd aan 
tee bevelen, zolang het niet leidde tot na-apen van toonaangevende kunstenaars. 
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Alless wat daarnaar zweemde, zoals het bewust kiezen van verkeerde tempi, 
overdrevenn pedaalgebruik, het trekken van quasi-artistieke grimassen en het 
makenn van overbodige bewegingen, wees Hummel af als ijdele pogingen om ge-
brekk aan talent te verhullen. 

Mochtenn leerlingen de grote meesters in hun gedrag niet te veel imiteren, ze 
werdenn wel geacht hun werk accuraat na te spelen. Daartoe had Hummel een 
aantall  stukken geselecteerd en naar moeilijkheidsgraad gerangschikt. Tot de 
moeilijkstee stukken - die dus pas in het laatste leerstadium mochten worden 
gespeeldd - behoorden meerstemmige fuga's van Johann Sebastian Bach.14 Met 
hett gebruik - al dan niet geadapteerd - van bestaande composities als studie-
materiaall  trad Hummel in het voetspoor van de concertpianist, componist en 
pianoleraarr Muzio Clementi (1752-1832), die hergebruik van een door hem ge-
maaktee selectie van bestaande composities als oefenstof voor zijn leerlingen al 
eerderr had aanbevolen.15 

Rationaliseringg van het vingerspel leidde tot de ontwikkeling van allerhande 
hulpinstrumenten.. In Hummels leerboek werd de 'chiroplast' van Johann Bern-
hardd Logier aanbevolen. Het instrument kwam in 1814 op de markt en bestond 
uitt een lat die evenwijdig aan het klavier werd aangebracht. Op de lat waren 
handsteunenn bevestigd die over het toetsenbord heen en weer konden glijden. 
Hett apparaat was volgens Logier bij uitstek geschikt voor beginnende leerlin-
gen.. Die vertoonden de hardnekkige neiging de handen op te tillen - wat bij 
puurr vingerspel in principe verboden was. Omdat volgens Hummel en veel van 
zijnn generatiegenoten het pianospel vrijwel geheel uit de vingers moest komen, 
wass dit instrument een uitkomst.16 Het droeg bij tot een zo rustig mogelijke 
houdingg en minimale bewegingen. Hummel adviseerde elke heftige beweging 
vann elleboog en handen te vermijden. De spieren van hand en arm mochten niet 
sterkerr worden aangespannen dan een rustige, vrije handhouding vereiste. 

Frédéricc Kalkbrenner, die in Parijs als concertpianist werkzaam was, ontwik-
keldee omstreeks 1830 een alternatief voor de chiroplast. Omdat hij ontevreden 
wass met de kwaliteit van zijn eigen spel experimenteerde hij met stoelleunin-
gen,, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een guide-mains, een 'leuning voor de 
handen'.. Daarmee kon men de vingers zonder enige belasting van de onderar-
menn heen en weer over het klavier laten lopen. In zijn lespraktijk had Kalk-
brennerr er niet het minste bezwaar tegen als leerlingen tijdens het studeren van 
toonladderss met behulp van de guide-mains iets geheel anders dan noten lazen. 
Hett lezen van een krant of boek vanaf de pianolessenaar schijnt in Kalkbren-
nerss tijd, ondanks protesten van collega's, vrij algemeen te zijn voorgekomen. 
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Err zijn weinig pianisten, ook nu nog, die kans zien te ontsnappen aan de etudes 
vann pianist, componist en pedagoog Carl Czerny (1791 -1857), in 1828 gepubli-
ceerdd in zijn leerboek Grosse Pianoforteschule. Czerny, die zijn lespraktijk in 
Wenenn had gevestigd, wilde van zijn leerlingen vóór alles betrouwbaar spel. 
Hett ergste wat een voordrachtskunstenaar tijdens publiek optreden kon over-
komenn was het aanslaan van een foute noot. Flink studeren op vingerzettingen 
konn de kans daarop verminderen. Feilloos spel was niet alleen een artistieke 
noodzaak;; het gaf de luisteraar het comfortabele gevoel dat de pianist nergens 
moeitee mee had. Snel passagewerk, uitbreidingen en sprongen, het moest alle-
maall  worden gebracht met een superieur gemak en met spontaniteit, zodat het 
leekk of al die moeilijke noten min of meer toevalstreffers waren. Daarbij moch-
tenn bewegingen van hoofd, schouders en armen de muzikale boodschap niet 
verstoren.. Ze moesten steeds beheerst en elegant zijn. 

Dee enige weg tot mooi pianospel was de lange weg van de regelmatige studie. 
Ookk Czerny zag geen alternatief voor hen die in de muziek hogerop wilden ko-
men.. Zowel beginners als gevorderden moesten elke dag een halfuur toonlad-
derss spelen en mochten die verplichting geen dag verzaken. Waren de vingers 
lenigg genoeg, dan kon stukje bij beetje een repertoire worden opgebouwd. Was 
menn zover dat men daarmee ook wilde optreden, dan moest de voordracht 
steedss tot in de puntjes zijn voorbereid. Slechts geleidelijk aan kon men van ge-
makkelijkee naar moeilijker stukken overgaan. Kwam het moeilijker werk bin-
nenn handbereik, dan moest er wel op worden gelet dat het repertoire evenwich-
tigg werd opgebouwd. Er dienden stukken van componisten uit verschillende 
stijlperiodenn te worden ingestudeerd. De verschillen tussen de componeerstij-
lenn moesten in het spel worden gerespecteerd.17 

Professionaliseringg van het piano-onderricht 

Dee pianopedagogie van de negentiende eeuw onderscheidde zich niet alleen 
doorr de verdere rationalisering van de lesmethoden van de klaviermethodiek 
uitt voorgaande eeuwen, maar ook door een rationele benadering van de les-
praktijk.. Uit zijn publicatie getiteld Der erste Clavier-Lehrer (1834) blijkt bij-
voorbeeldd hoe planmatig de organist en klavierpedagoog Carl Breitung 
(?-i835)) zijn leertraject in elkaar zette. Hij ging er als vanzelfsprekend van uit 
datt de pianoleraar bekend was met de grondbeginselen van de algemene op-
voedkunde.. Cruciaal in zijn aanpak was de leeftijdsgebonden programmering. 
Kinderenn moesten tussen hun vierde en veertiende levensjaar elke dag één heel 
uurr les hebben. Daarna konden ze hun weg zelf wel verder vinden. Breitung 
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confronteerdee zijn leerlingen overigens niet onmiddellijk met de inmiddels ge-
standaardiseerdee vingeroefeningen. Eerst moest het kind een basaal muzikaal 
gevoel,, een artistiek fundament worden bijgebracht. Om de belangstelling van 
hett kind niet te verliezen werd een stringente scheiding gemaakt tussen het eer-
stee en het tweede halfuur, die waren gewijd aan respectievelijk ritmische en me-
lodischee oefeningen. De piano werd nooit meteen aangeroerd. Aanslag- en 
maatoefeningenn begonnen 'droog'. Pas wanneer het kind met behulp van klok-
getikk en het slaan van de maat een notie van timing was bijgebracht mocht het 
opp de piano aan de slag. Op het ritmische en melodische grondvlak kon dan de 
kleurr van expressie worden aangebracht. Dat was het moment waarop de leer-
lingg moest ervaren dat muziek accentuering nodig heeft en dat 'adagio' een an-
deree gevoelswaarde vertegenwoordigt dan 'presto'. Breitung propageerde van 
meett af aan zelfwerkzaamheid bij het kind. Door in zijn Etudes de vingerzettin-
genn weg te laten werden deze bewust geproblematiseerd en daarmee onder-
werpp van overleg met de leraar.18 

Datt muzikaal talent verplichtende consequenties had voor zijn bezitter werd 
voorall  in kringen van de muziekopleiding benadrukt. Louis Plaidy (1810-
1874),, pianodocent aan het conservatorium van Leipzig, kan model staan als 
eenn strenge negentiende-eeuwse leermeester. Zijn weinig toegevende houding 
jegenss zijn leerlingen valt op te maken uit de manier waarop hij zijn studenten 
hunn plaats wees. Van vooruitgang in hun pianospel kon bij hen volstrekt geen 
sprakee zijn zonder een strak dagschema voor vingeroefeningen. Zelfs het 
grootstee talent kon niet zonder planmatige studie, omdat hij anders onder het 
niveauu van zijn artistiek kunnen zou blijven. Een professioneel musicus moest 
vierr tot vijf uur per dag piano studeren. Daarbij was de theoretische studie van 
compositieleerr en contrapunt niet inbegrepen. Ook bij minder bedeelde ama-
teurss was gemakzucht niet aan de orde. Net als de anderen moesten zij 'enige 
uren'' studeren en waren gehouden de studie-uren te gebruiken voor 'ernstige 
enn systematische studie'. Ze mochten beslist niet zonder studieplan ronddob-
beren,, of nog erger, zich overgeven aan een onledig Musiknaschen. Wie met 
spelmoeilijkhedenn bleef zitten had dat simpelweg aan zichzelf te wijten en zou 
nooitt bij machte raken een stuk met Geist und Geschmack voor te dragen. Zelfs 
vondd Plaidy dat amateurs die zich alleen voor hun plezier met kunst bezighiel-
denn zich niet het recht konden aanmatigen muziek als zuiver amusement op te 
vatten.. Muziek was cultuurgoed van een hogere orde en dus was het niemand 
toegestaann een compositie naar believen 'in een toestand van min of meer bar-
baarsee verminkingen ten gehore te brengen'.19 



8o o 

Foutenn in het spel waren volgens Plaidy onder geen beding toelaatbaar en men 
moestt er dus voor waken door vermoeidheid fouten onverbeterd te laten. In een 
noott voegde hij daaraan toe dat de speler niet moest denken dat hij echt moe is 
'alss hij slechts een tikkeltje vermoeid is'.20 Meer algemeen werd de strenge 
tuchtt van Plaidy's lessen vooral op moraliserende wijze verantwoord: 'Wie 
doorr de natuur met talent of genialiteit is begiftigd, mag die niet als eigen ver-
dienstenn zien, maar als een verplichting om de natuurlijke gaven tot een zoda-
nigg niveau te ontwikkelen dat hij datgene presteert wat men van hem mag ver-
wachtenn gelet op zijn talent. Want de enige verdienste die de getalenteerde kan 
wordenn toegerekend is dat hij zich met vlij t en moeite heeft ingezet om datge-
nee wat in hem zit te verwezenlijken.'21 

Dee barse toon die Plaidy tegenover zijn leerlingen aansloeg laat zich begrijpen 
binnenn de context van de vestigingsstrijd van de negentiende-eeuwse piano-
pedagogen.222 Het belang van de pianopedagogie werd verdedigd met de opvat-
tingg dat briljant pianospel zoals de beroepspianisten dat tentoonspreidden niet 
zonderr het consequent aanleren van verantwoorde methoden en technieken 
konn worden verkregen. Maar het feit dat bijvoorbeeld de in zijn tijd gevierde 
pianistt Mozart nooit onderricht aan een conservatorium had genoten logen-
straftt dit pleidooi. Toch wist het piano-onderwijs aan de conservatoria zijn po-
sitiee te verstevigen doordat voor de spelpraktijk en de artistieke opvattingen 
minn of meer vaste normen gingen gelden. Dat werd gestimuleerd doordat het 
klavierinstrumentt technisch in hoge mate gestandaardiseerd raakte en er een 
standaardrepertoiree voorhanden kwam. 

Lespraktijkk versus spelpraktijk 

Zolangg het klavierinstrument nog in een staat van ontwikkeling verkeerde, 
bleeff  er een zekere afstand bestaan tussen de lespraktijk van klavierpedagogen 
enn de spelpraktijk van toonaangevende pianisten. De pedagogen waren veelal 
niett bij machte de artistieke ontwikkelingen zoals die zich op podium voorde-
denn direct in hun leerboeken te verwerken. Volgens de Amerikaanse piano-
pedagoogg Reginald Gerig, die de techniek van de grote pianisten via uiteenlo-
pendee bronnen heeft verzameld en geordend, waren pianisten als Franz Liszt 
(1811-1886)) en Frederic Chopin (1810-1849) m s t a at de nieuwe technische 
mogelijkhedenn van de piano onmiddellijk artistiek te benutten.23 De pedago-
genn lieten de nieuwe kansen echter in meerderheid liggen. Hun leerboeken 
richttenn zich nog lange tijd op de spelinzichten van 'vingerdansers' als Hum-
mel.. Maar zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven was de piano omstreeks 
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18600 vrijwel uitontwikkeld en waren de technische verschillen tussen in diver-
see fabrieken gemaakte instrumenten tot een verwaarloosbaar minimum terug-
gebracht.. Daardoor kregen de pedagogen meer kans aansluiting te houden bij 
dee artistieke ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk. 

Dee voortschrijdende standaardisering van spelpraktijk en lespraktijk bevorder-
dee het hergebruik van in partituren vastgelegde composities, wat overigens ge-
paardd ging met een toenemende controle op de juiste interpretatie ervan. In de 
eerstee helft van de negentiende eeuw werd al een standaardrepertoire gevormd 
enn via druk verspreid, maar pas later werd er zwaar getild aan het scrupuleus 
naspelenn van het notenschrift. Chopin bijvoorbeeld behoorde nog tot een ge-
neratiee van pianisten wier spel een improviserend karakter had.24 Een oorge-
tuigee meldt dat Chopin zijn werk nooit tweemaal op dezelfde wijze speelde, 
maarr steeds variaties aanbracht afhankelijk van de stemming van het ogenblik. 
Daarmeee kreeg zijn spel de 'charme van totale onvoorspelbaarheid'.25 Voor 
Lisztt zou hetzelfde gelden. Volgens Auguste Boissier, moeder van een leerlin-
gee van Liszt, was deze constant bezig de gevoelens die in hem opwelden in mu-
ziekk om te zetten. Dit verlangen bracht hem in een toestand van permanente 
improvisatiee en exploratie.26 De Amerikaanse pianiste Amy Fay (1844-1928) 
wass ervan overtuigd dat Liszt de meest intense en wilde emoties onmiddellijk 
wistt om te werken tot een muzikale stemming. Het achter elkaar plaatsen van 
dezee stemmingen zorgde voor een spontaan gecomponeerd muzikaal verhaal. 
Doorr de dramatische structuur van het verhaal konden de Vilde emoties' on-
derr controle worden gebracht en kregen de met elkaar contrasterende stem-
mingenn elk een plaats. Deze manier van improviseren leverde pianomuziek op 
diee per concert anders kon uitvallen.27 

Naa 1850 verdween het improviserende element langzaam maar zeker uit de 
pianorecitals,, al bleef de interpretatie van heropgevoerde stukken nog sterk ge-
kleurdd door de particuliere opvattingen van de vertolker. Bekende voorbeelden 
daarvann zijn de Beethoven-interpretaties en -transcripties van Liszt en de 
Bach-interpretatiess van Ferruccio Busoni (1866-1924). Orgelstukken van 
Bachh vormden voor Busoni het compositorische materiaal, maar met zijn in-
terpretatiess gaf hij dat materiaal een zeer eigentijdse, pianistische lading. Het 
exactt uitvoeren van bekende stukken, zoals dat vooral in de twintigste eeuw ge-
bruikk is geworden, kreeg echter de overhand. De legendarische pianist Anton 
Rubinsteinn (1829-1894) - berucht ook vanwege het aanslaan van foute noten -
markeertt in de uitvoeringspraktijk van de klassieke muziek de definitieve over-
gangg naar de exact replicerende pianistiek.28 Hij zou alle bestaande pianomu-
ziekk als parate kennis met zich hebben meegedragen. Hij organiseerde con-
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certreeksenn waarin gedurende een aantal avonden de gehele pianoliteratuur 
systematischh werd doorgenomen. De componist Sergej Rachmaninov (1873-
1943)) was bij een van die recitals aanwezig en schreef in zijn memoires dat Ru-
binsteinn tijdens zijn spel vergat met welk stuk hij bezig was. Hij improviseerde 
minutenlangg om daarna het slot van het oorspronkelijke stuk weer geheel cor-
rectt weer te geven. Uit ergernis over zijn tekortkoming speelde hij daarna een 
anderr stuk met een overdosis aan precisie, overigens tot misnoegen van Rach-
maninov.. Die vond dat de overrompelende charme van Rubinsteins pianospel 
verlorenn ging als hij zich nadrukkelijk toelegde op exacte weergave van een 
compositie.29 9 

Ondankss een mogelijk verlies aan artistieke zeggingskracht kwamen de pianis-
tenn tegen het einde van de negentiende eeuw steeds meer in de ban van de exac-
tee reproductie van voorradig repertoire. Aan een voortdurende herprogram-
meringg van de bij het publiek geliefde klassieke en romantische stukken konden 
dee pianisten van de twintigste eeuw zich zelfs niet meer onttrekken. En hoe 
meerr er sprake was van herprogrammering van bekend werk, des te sterker 
kwamm de nadruk te liggen op het vermijden van vrije interpretaties en, meer 
nog,, van foute aanslagen. De overtuiging dat pianisten, ook amateur-pianisten, 
dee plicht hadden het werk van de grote componisten zo betrouwbaar mogelijk 
uitt te voeren werd de sterkste troef in hun vestigingsstrijd. Zij konden geen 
greepp krijgen op het onnavolgbare spel van Liszt, maar wel op al diegenen die 
zichh aan de heruitvoering van zijn composities waagden. 

Inn de loop van de negentiende eeuw kwamen er steeds meer amateur-musici die 
zichh de grote pianocomposities trachtten eigen te maken. Zoals hierboven ge-
signaleerdd schakelden zij daarvoor steeds vaker een door het conservatorium 
opgeleidee pianodocent in. Door de grotere omvang van de beroepsgroep ver-
anderdee geleidelijk het profiel van de pianodocenten. Dat werden meer en meer 
beroepspedagogenn die taken verrichtten in een regelgebonden lespraktijk. Het 
ontwikkelenn en toepassen van pedagogische theorieën en rationele lesmetho-
denn werd dermate ingewikkeld en tijdrovend dat het bekleden van een docent-
schapp een volwaardig vak werd naast dat van beroepspianist. Pierre Bourdieu 
ziett het 'scholastieke karakter' van de klassieke muziek als het meest typerend 
voorr deze kunstvorm.30 Ook de Britse muzieksocioloog Simon Frith vindt de 
relatiee tussen leerling en leraar in de klassieke muziek van een totaal andere 
ordee en intensiteit dan in andere muzieksoorten, omdat een relatie gebaseerd 
opp overdracht van kennis en gestandaardiseerde spelmethoden daar volgens 
hemm helemaal niet bestaat. De bijzondere relatie tussen leraar en leerling sym-
boliseertt volgens Frith de extreme kwaliteitsbewaking zonder welke van maat-
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schappelijkk hooggewaardeerde klassieke muziek geen sprake kan zijn. Door het 
opp examineren gebaseerde systeem van de klavierpedagogie wordt telkens op-
nieuww bevestigd dat de leerlingen moeten voldoen aan hoge eisen, willen zij 
zichh als uitvoerder kunnen kwalificeren.31 

Scholenstrijd d 

Naa 1850 was de piano een tamelijk ingewikkeld instrument geworden dat een 
indrukwekkendd arsenaal nieuwe muzikale mogelijkheden in zich borg. Tegen-
overr de nieuwe artistieke mogelijkheden stond echter de regelgeving van de 
pianopedagogie.. De pianopedagogen poogden de aspirant-pianisten aanslui-
tingg te doen vinden bij de heersende normen van goede smaak en voordrachts-
kunst.. Om smaakvol te kunnen spelen was technische volleerdheid absoluut 
noodzakelijk:: leerlingen die bleven steken in technische problemen zouden 
nooitt tot een artistiek overtuigende voordracht geraken. 

Dee pianopedagogen ervoeren echter dat de weg naar technische volleerdheid 
voorr de meeste leerlingen lang en steil was. De enorme hoeveelheid energie die 
moestt worden besteed aan de ontwikkeling van een soepele en storingsvrije 
techniekk dwong de leraren zich telkens opnieuw bezig te houden met de fysie-
kee kanten van het pianospel. Zij zochten continu naar wegen om hun pupillen 
dee noodzakelijke technische vaardigheden zo efficiënt mogelijk bij te brengen. 
Inn hun zoektocht naar de meest doelmatige methode vestigden de klavierpe-
dagogenn hun aandacht steeds meer op het functioneren van het menselijk li -
chaamm als geheel, en op het samenspel van interdependente botten, spieren en 
zenuwenn in dat lichaam. 

Dee klavierpedagogen verantwoordden hun technische aanpak vaak met een 
claimm op exclusieve kennis van de spelmanieren van de grote pianisten van wel-
eer.. Die kennis was niet zelden gebaseerd op de spaarzame aantekeningen over 
dee speltechnieken van de grote pianisten die bewaard waren gebleven. Wat er 
aann schrifturen voorhanden was, kreeg in pedagogische vakkringen een wel-
haastt bijbelse status; de pianopedagogen gedroegen zich dienovereenkomstig 
alss exegeten. De exegese beperkte zich overigens niet tot uitspraken over het 
spell  van beroemde pianisten. Ook instructies van gezaghebbende klavierpe-
dagogenn kregen de waarde van geboden. Zo trad Elisabeth Caland (1862-1929) 
opp als apostel van haar leraar Ludwig Deppe (1829-1890). Ze beweerde te be-
schikkenn over bewijzen dat Deppes klaviermethode gebaseerd was op uitspra-
kenn over pianospel van Liszt en Chopin zelf. 
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Opp de vraag welke delen van het menselijk lichaam er voor het pianospel nu fei-
telijkk toe deden werden uiteenlopende antwoorden gegeven. Omstreeks 1900 
konn men grofweg drie hoofdstromingen in de pianopedagogie onderscheiden. 
Eenn eerste groep pedagogen bleef vasthouden aan de hegemonie van het vin-
gerspel,, hoewel een aantal van hen het vingerspel combineerde met het gebruik 
vann de hele arm en schouder bij de aanslag. Een tweede groep richtte zich op de 
mogelijkhedenn van het gewkhtsspel: door het gebruik van het gewicht van 
schouders,, armen en romp zou de klank van de piano beslissend worden beïn-
vloed.. Een derde groep zag in spierkracht het belangrijkste element van het 
pianospell  en van de toonvorming. 

Dee pleitbezorgers van het zogenaamde gewichtsspel distantieerden zich het 
meestt van de aanhangers van de vingertechniek. De klavierpedagoog die de 
theoriee van de gewichtstechniek tot een hoogtepunt voerde was de Berlijnse 
klavierpedagoogg Rudolf Maria Breithaupt (1873-1945). Op systematische wij-
zee bracht hij alle bij de fysieke actie betrokken lichaamsdelen terug tot het ge-
wichtt dat zij veroorzaakten, getotaliseerd in de vingerdruk op het toetsenbord. 
Mett tal van argumenten probeerde hij aannemelijk te maken dat de grote pia-
nistenn tijdens hun spel eigenlijk niets anders deden dan het doseren van de 
zwaartekrachtt die de vingers, handen en armen naar beneden trok. Het weer-
strevenn van de zwaartekracht maakte zacht passagespel mogelijk; toegeven aan 
dee zwaartekracht resulteerde in krachtige fortissimi. Een tijdlang wist hij de 
pianotheoriee te domineren, maar zijn tegenstanders vielen hem steeds heviger 
aann op wat zij als het zwakke punt van zijn theorie zagen: puur gewichtsspel zou 
dee vingervlugheid negatief beïnvloeden.32 

Dee pianopedagoog Ludwig Deppe en zijn volgelingen waren de felste bestrij-
derss van het gewichtsspel. Pianospel was volgens hen niet gebaseerd op kracht-
ontwikkeling,, maar op beheersing van alle in het lichaam verscholen kracht-
bronnen.. Deppe baseerde zijn pianomethodiek op gewichtsverdeling, bewe-
gingscontrolee en het juiste gebruik van anatomische disposities. Armen en 
vingerss moesten samenwerken om een 'gevoelige toonproductie' te bereiken. 
Deppee achtte het lichaam van de speler in principe geschikt als basis voor het 
functionerenn van een 'adequaat technisch systeem' waarin krachten aanwezig 
warenn die zonder overdreven spierinspanning konden worden ingeschakeld bij 
hett pianospel. De krachten die in de romp- en rugspieren huisden konden als 
hett ware aan de schouder- en armspieren worden doorgegeven, waarmee een 
'gecontroleerdee vrije val' van de handen en armen werd verkregen. De arm 
fungeerdee daarbij als neutrale geleider van kracht en kon zelf zo veel mogelijk 
ontspannenn blijven.33 
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Inn de twintigste eeuw werd de discussie over de fysieke kant van het pianospel 
mett al haar tegengestelde opvattingen voortgezet.34 De Amerikaanse piano-
pedagoogg en muziekpsycholoog Otto Rudolph Ortmann (1889-1979) onder-
namm evenwel een poging om een einde te maken aan de stammenoorlog. In een 
allesomvattendee mechanica van de pianistiek trachtte hij alle spelproblemen van 
pianistenn te analyseren op basis van objectieve wetenschappelijke waarnemin-
gen.. In de jaren twintig publiceerde hij verschillende werken, waaronder het 
voorr zijn aanpak illustratieve The Physical Basis of Piano Touch and Tone (1925).35 

Ortmannn verklaarde dat hij elk aspect van de pianistiek benaderde met de hou-
dingg van een 'objectieve wetenschapper'. Om die objectiviteit te onderstrepen 
sprakk hij geen oordeel uit over de artistieke dimensie van het pianospel. Hij be-
perktee zich tot gebieden waarop met behulp van 'zuiver wetenschappelijke me-
thoden'' controleerbare uitspraken konden worden gedaan: anatomie, fysica en 
akoestiek.. Hij bracht dagen en nachten door in de studio, waar hij uiteenlopen-
dee aspecten van het pianospel één voor één observeerde.3 

Ortmannn herleidde alle vraagstukken van het pianospelen tot één basispro-
bleem:: de perfecte beheersing van de krachten die de speler met zijn vingers op 
hett toetsenbord uitoefent.37 Exemplarisch daarvoor is de methode die hij ge-
bruiktee bij het onderzoeken van het crescendo. Het crescendo werd in een la-
boratoriumm door verschillende pianisten uitgevoerd in de vorm van een geocta-
veerdee diatonische reeks. Aan de handen van de pianisten was een lampje be-
vestigdd en het bewegingspatroon werd in zijn verloop gefotografeerd. De 
bedoelingg van de proef was de eigen waarnemingen van de pianisten te verge-
lijkenn met de waarnemingen van de objectieve meetinstrumenten. De spelende 
proefpersonenn waren ervan overtuigd dat de hand niet steeds hoger van het 
toetsenbordd werd opgetild naarmate het crescendo zich met elk volgend octaaf 
verderr ontwikkelde. Ze waren er absoluut zeker van dat alleen meer kracht 
werdd toegepast om het geluidsvolume te vergroten. Maar Ortmann stelde aan 
dee hand van zijn observaties het tegendeel vast. De fotoreeksen toonden on-
weerlegbaarr aan dat de bewegingen van de arm groter werden als het crescen-
doo zijn hoogtepunt naderde. Dat bewees eens te meer dat men bij de bewe-
gingsanalysee niet moest afgaan op het oordeel van de spelers zelf- ook al waren 
zijj  eersteklas pianisten. Het blote oog schoot nu eenmaal tekort en alleen de fo-
tografischee methode was betrouwbaar, zo concludeerde Ortmann. 

Opp grond van zijn wetenschappelijke bevindingen kwalificeerde Ortmann de 
methodenn van de negentiende-eeuwse klavierpedagogen als ondoeltreffend, 
ergerr nog: misleidend. Ze hadden de anatomie en 'bewegingsleer' nooit goed 
doorgrond,, waardoor hun pianopedagogische leerstellingen slechts waren ge-
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baseerdd op subjectieve, speculatieve waarnemingen.38 Hijzelf daarentegen 
stondd aan de wieg van de 'wetenschap der pianistiek'. Maar Ortmann moest 
uiteindelijkk erkennen dat hij, ook al kon hij alle fysieke elementen van het 
pianospell  wetenschappelijk verklaren, nog in het geheel niet was doorgedron-
genn tot de werkelijke problemen van het pianospel. In 1967 verkondigde hij dat 
veell  van de fysieke en fysiologische problemen waarmee pianisten ondanks alle 
nieuwverworvenn inzichten onophoudelijk bleven kampen bij gebrek aan fysie-
kee verklaringen wel een psychologische achtergrond moesten hebben.39 Aan 
hett einde van zijn leven constateerde hij dan ook dat hij zich met zijn eenzijdi-
gee fysieke benadering op een doodlopende weg bevond, en beval hij een psy-
chischee analyse van spelmoeilijkheden aan. 

Besluit t 

Inn de negentiende eeuw ontwikkelde de piano zich tot een instrument voor mu-
zikalee expressie bij uitnemendheid. Maar doordat het instrument ingewikkel-
derr werd, werd ook de perfecte bespeling ervan een opgave die meer inspan-
ningg vergde. De artistieke mogelijkheden van de negentiende-eeuwse piano 
vroegenn om een afgewogen, uiterst genuanceerde aanwending van de fysieke 
krachtenn die huisden in het lichaam van de speler. Van vingertoppen tot voeten 
raaktee het lichaam betrokken bij het spel. Alles wat daarin school aan kracht, 
gewichtt en anatomische gegevenheden moest worden gecultiveerd en gedisci-
plineerd.. Alleen bij voldoende beheersing van de eigen fysieke krachten en de 
artistiekee mogelijkheden van het instrument kon een spel worden gerealiseerd 
datt subtiel genoeg was om het publiek aan de voeten te krijgen. 

Bijj  het cultiveren van fysieke krachten voor een genuanceerde muzikale voor-
drachtt bekenden de muziekpedagogen zich tot uiteenlopende richtingen en 
stromingen.. Allen claimden te beschikken over het juiste inzicht, gebaseerd als 
datt zou zijn op de ervaring en kennis die zij in hun lespraktijk hadden opge-
bouwd.. Kennisvermeerdering vond plaats volgens het ordenend principe van 
concurrerendee scholen die elk een alternatieve remedie voor spelproblemen 
voorr zich opeisten. De tegenstellingen tussen de leermethoden die gebaseerd 
warenn op fysieke, anatomische aspecten van het pianospel werden in het proces 
vann schoolvorming sterk aangezet. In de twintigste eeuw zouden ze elkaar meer 
gaann aanvullen. In de internationale praktijk van de pianolessen werden ver-
schillendee elementen uit de negentiende-eeuwse methoden geleidelijk tot een 
standaardpakkett van probaat gebleken zienswijzen en spelinstructies aaneen-
gesmeed. . 
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Dee rol van pianoleraren beperkte zich niet tot het aanleren van speltechnieken. 
Zijj  droegen ook normatieve opvattingen over de composities en de concert-
praktijkk over. Stukken van de grote meesters werden op kwaliteit en moeilijk-
heidsgraadd geselecteerd, concertgang werd aanbevolen zodat leerlingen zich 
tenn behoeve van hun muzikale ontwikkeling een ideaal beeld konden vormen. 
Dee canonisering van selecte pianoliteratuur en de standaardisering van de uit-
voerings-- en lespraktijk leidden tot wat Bourdieu het scholastieke karakter van 
dee klassieke muziek noemt: klassieke muziek leent zich goed als materiaal voor 
permanentee cultuureducatie, voor levenslange studie. 

Inn de twintigste eeuw wordt ook de psyche van de musicus betrokken bij de pia-
nistiekee regelgeving en instructie. Wanneer executanten zich met spelproble-
menn melden zoeken pedagogen daarvoor ook naar psychische verklaringen en 
naarr remedies die gebaseerd zijn op de werking van de psyche. Behalve met be-
proefdee middelen voor verbetering van de speltechniek, zoals vingeroefenin-
genn en toonladders, worden musici psychotherapeutisch behandeld. In hoofd-
stukk zeven, waarin ook het verschijnsel podiumangst aan de orde komt, wordt 
dee opkomst van deze behandelmethode beschreven. 
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'Serieuze'' muziek 

DeDe opkomst van het moderne concertregime 

Inleiding g 

Inn de stedelijke samenlevingen die in Europa na 1600 verder tot bloei kwamen, 
bodenn plaatselijke organisatoren geleidelijk meer muzikale activiteiten in het 
publiekee domein aan. Deze activiteiten betroffen in de meeste gevallen instru-
mentalee muziek. Zo waren er muzikale bijeenkomsten of orgelbespelingen in 
kerken,, terwijl er ook op pleinen en in openbaar toegankelijke overheidsgebou-
wenn voor de plaatselijke gemeenschap concerten werden gegeven. Van het ope-
ra-aanbodd hielden de plaatselijke bestuurders zich vrijwel geheel afzijdig. Dat 
werdd in hoofdzaak door commerciële ondernemers verzorgd.1 

Inn de openbare ruimte waren er voor de aristocratische, maar ook voor de bur-
gerlijkee elites minder mogelijkheden om het concertleven inhoudelijk en orga-
nisatorischh te monopoliseren. In steden als Parijs en Wenen trachtten de maat-
schappelijkee elites desalniettemin hun greep op het muziekaanbod te behouden. 
Waarr dit niet op een directe manier lukte, probeerden zij het te verwezenlijken 
doorr het ontwikkelen van een regiefunctie: door deze functie in de organisatie, 
programmering,, kwaliteitsbewaking en financiering van concerten te claimen 
poogdenn aristocraten en vooraanstaande burgers in onderlinge wedijver het 
openbaree muziekleven naar hun hand te zetten. Bij hun strijd om de macht over 
hett muziekleven zetten vertegenwoordigers van beide groepen steeds nadruk-
kelijkerr het wapen van de goede smaak en de verantwoorde kwaliteit in. In de 
loopp van de negentiende eeuw trokken zij almaar meer in gezamenlijkheid op. 
Zoo brachten zij in onderlinge verbondenheid het moderne concertregime te 
voorschijnn dat tot op heden van kracht is en waarin aristocratische en burger-
lijkee aspiraties met elkaar versmolten zijn tot een min of meer universeel stelsel 
vann westerse concertgebruiken en -gewoonten. In tegenstelling tot de opera, 
waarr weinig verbindingen zijn tussen het huiselijke muziekleven en het profes-
sionelee muziekaanbod, is het concertregime steeds gebaseerd gebleven op de 
relatiee tussen muzikale opvoeding en het aanleren van vaardigheden enerzijds 
enn onderlegd concertgedrag anderzijds. 
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Burgerfatsoenn in Parij s 

Inn de tweede helft van de achttiende eeuw trok Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)) als optredend pianist door Europa. Hij was een van de eersten die 
alss professioneel klaviervirtuoos een internationale carrière maakten.2 Tijdens 
zijnn optredens ervoer hij grote verschillen in de manier waarop het publiek hem 
bejegende.. In brieven aan zijn vader Leopold schreef Mozart over het pu-
blieksgedragg in Mannheim. Daar kreeg hij de gelegenheid op te treden in het 
academiegebouw,, waar men 'vanwege de herrie en het kabaal niets kon horen'.3 

Inn hetzelfde jaar (1778) speelde hij in Straatsburg, in een koude zaal waar tafels 
warenn gedekt voor tachtig gasten maar vrijwel niemand kwam opdagen. 
Slechtss drie couverts werden aangeroerd.4 Vanuit Parijs schreef Mozart zijn 
vaderr over de stuitende onverschilligheid van het Franse publiek. Terug in We-
nen,, in 1781, was hij echter weer zeer ingenomen met de aard van de publieke 
belangstelling.. Hij speelde daar in het Kartnerthor-theater en moest steeds op-
nieuww beginnen omdat er aan het applaus geen einde kwam. Er werd niet alleen 
geklapt,, maar ook intensief geluisterd. Mozart berichtte zijn vader over het pu-
blieksgedragg en wat hem daarin het meeste opviel: (...) das erstaunliche Silenti-
um,um, und mitten im Spielen das Bravo-schreien.5 Uit de ervaringen van Mozart 
valtt op te maken dat het gedrag van concertbezoekers niet alleen van plaats tot 
plaatss verschilde, maar ook in de loop van een concert wisselende uitingsvor-
menn kende. Als het publiek de moeite nam naar de muziek te luisteren reageer-
dee het betrekkelijk spontaan op de muziekstukken, wat resulteerde in uiteen-
lopendee gevoelsuitingen. 

Inn hoofdstuk vier werd beschreven hoe het luistergedrag, al ruim voordat Mo-
zartt aan zijn reizen begon, vooral vanuit de collegia musici werd genormeerd. 
Dezee beschavingsarbeid werd in het openbare concertleven van de achttiende 
eeuww voortgezet. De reeks openbare concerten waartoe de Parij se componist 
Anne-Danicann Philidor (1681-1728) in 1725 het initiatief nam, de zogenaamde 
Concertss Spirituels, illustreren de destijds ondernomen pogingen om het gedrag 
vann concertgangers te reguleren. De reeks komt ter sprake in een studie van de 
Amerikaansee cultuurhistoricus James Johnson, die de Concerts Spirituels als 
onderdeell  van het achttiende-eeuwse Parij se muziekleven beschrijft.6 In de 
vastenperiodee en op christelijke feestdagen was de Opéra gesloten. Philidor 
kreegg toestemming om op deze stille momenten een alternatief muziekaanbod 
voorr een betalend publiek te organiseren. De concertreeks die daarvan het ge-
volgg was, groeide allengs uit tot een aandachttrekkende gebeurtenis. Aanvan-
kelijkk beperkte het aanbod zich tot sacrale en profane muziek van Franse com-
ponisten.. Later werd het breder; ook werk van Haydn en Mozart kwam op het 
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programma.. Maar de muzikale puristen oordeelden al snel negatief over Phili-
dorss concerten: ze waren er slechts om het operapubliek bij gebrek aan opera-
programmeringg door hun dag heen te helpen. De zangeressen kwamen aan het 
operagevoell  tegemoet door zich frivool te kleden. Johnson vermoedt dat slechts 
eenn minderheid van het publiek kwam om muzikaal gesticht te worden. Het 
wass een openbaar vermaak waarin de losse operagewoonten de kans kregen zich 
vrijelij kk te ontplooien. Zo gaf men ongegeneerd uiting aan zijn gebrek aan mu-
zikaall  onderscheidingsvermogen door domweg maar wat te klappen en lukraak 
tee roepen: C'est superbe/ of C'est detestable! J 

Tochh zette de tendens naar ingetogenheid door. De burgerelites brachten een 
selfmadee type concertbezoeker voort dat steeds vaker zijn opwachting maakte 
inn de concertzaal. Volgens Johnson bleef dit type in de plooi om zich daardoor 
tee onderscheiden van de adel die zich tijdens concerten 'extravagant' placht te 
gedragen.. De gewoonte om eerder weg te gaan - schering en inslag onder het 
hovelingenpubliekk - werd door leden van de burgerelites als een misplaatste 
vormm van zelfverheffing gezien. Zij zaten een concert helemaal uit: dat hoorde 
nuu eenmaal zo. Dergelijke vormen van 'correct gedrag' moesten worden ver-
toondd in alle openbare gelegenheden, dus ook tijdens concerten. Johnson illu-
streertt dit aan de hand van een etiquetteboekje van Abel Goujon (1790-1823), 
gepubliceerdd in 1822. Deze schreef dat het tentoonspreiden van goede manie-
renn een voorwaarde was voor maatschappelijk succes. Gebrek aan correcte om-
gangsvormenn was derhalve een teken van sociale inferioriteit. Over concertbe-
zoekk schreef Goujon dat het de hoogste inbreuk op het goede fatsoen was met 
dee maat mee te knikken, te stampen ofte dirigeren. Ook mochten de bezoekers 
zichh niet met hun rug naar het podium draaien, met uitvoerders op het podium 
sprekenn en zeker niet hardop commentaar leveren op de muziek. Het publiek 
gingg naar concerten om van de muziek kennis te nemen en niet om niet ter zake 
doendd commentaar van medebezoekers aan te moeten horen.8 

Muzikalee smaak in Wenen 

Omstreekss 1800 was de rol van de aristocratie in het 'burgerlijke' concertleven 
nogg wel degelijk herkenbaar, hoewel zij van plaats tot plaats kon verschillen. De 
Oostenrijksee aristocratie bijvoorbeeld slaagde er tot ver na het begin van de ne-
gentiendee eeuw in een vooraanstaande positie te behouden in het Weense mu-
ziekleven.. De Amerikaans-Britse sociologe Tia DeNora stelt dat vast in een 
studiee die zij maakte van de veranderingen in de Weense muziekpraktijk ten tij -
dee van Beethoven (1770-1827). Zij volgde het spoor vanuit de privé-salons van 



Hoofdstukk 6 'Serieuze' muziek 9i i 

dee aristocratie naar de openbare concertpraktijk. Als onderdeel van een overle-
vingsstrategiee riep de Weense aristocratie een wat DeNora noemt 'ideologie 
vann de ernstige muziek' in het leven. Het was een vorm van public relations 
waarmeee de adel zijn pogingen om vanuit paleizen en hoven greep te houden op 
hett openbare (muziek)leven kracht bijzette.9 

Dee ideologie van de ernstige muziek berust volgens DeNora op een bewuste 
koppelingg tussen de intrinsieke waarde van concertmuziek en waardig gedrag 
inn de openbare ruimte. Daarmee huldigde de Weense aristocratie andere op-
vattingenn van 'correct concertgedrag' dan de Parijse burgerelite. Deze zag wei-
nigg verschil tussen correct gedrag binnen en buiten de concertzaal. Overal waar 
sprakee was van openbare ontmoetingen kon met deze vorm van distinctief 
groepsgedragg een politiek statement worden afgegeven. Maar de Weense aris-
tocratiee zag ingetogen gedrag in de concertzaal als een situatiegebonden uiting 
vann respect tegenover de inhoudelijke kwaliteit van de muziek. Zij legde het ac-
centt sterker op het ontwikkelen van intellectuele, kritische eigenschappen: de 
vormingg van een goede muzikale smaak, het serieus en oordeel vaardig volgen 
vann muziekuitvoeringen en het aankweken van muziektheoretische eruditie. 

Dee veranderde houding van de aristocraten tegenover het openbare concertle-
venn werd afgedwongen door het groeiende verschil tussen het aantal besloten 
hofconcertenn en het na 1800 snel oplopende aantal openbare concerten dat in 
dee stad Wenen werd georganiseerd.10 De aristocraten waren niet in staat ande-
ree partijen buiten de organisatie van het concertaanbod te houden, met name 
dee meer commercieel georiënteerde concertorganistoren uit de burgerlijke 
middenklasse.. Daarom trachtten ze hun gezagspositie ten opzichte van het zich 
verderr vertakkende aanbod te verstevigen door getalenteerde musici met op-
drachtenn en prestigieuze premièreconcerten aan zich te verplichten. Nadat 
musicii  eerst in particuliere paleizen hadden gespeeld, of daar in opdracht ge-
componeerdee stukken hadden uitgevoerd, volgden reprises tijdens de openba-
re,, voor het grote publiek toegankelijke concerten. Door essentiële program-
meringsfunctiess in handen te houden wist de Weense aristocratie haar rol als 
smaakmakerr en trendsetter in de Weense concertpraktijk te prolongeren." 

Dee verstandelijke luisterhouding 

Dee bemoeienis die de aristocratie en de burgerij in diverse Europese steden met 
hett muziekleven hadden, resulteerde na verloop van tijd in een concertpraktijk 
diee zowel hoofse als burgerlijke elementen bevatte. De concertgewoonten van 
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beidee klassen raakten in snel tempo met elkaar verstrengeld doordat het 'hoge-
re'' muziekleven steeds sterker werd gestructureerd door processen van profes-
sionaliseringg en regelgeving. Een leger van beroepskrachten trad aan om de 
hogeree muzikale idealen op nieuwe generaties musici en luisteraars over te dra-
gen.122 Muziekpedagogen, muziek wetenschappers, musici, muziekcritici, con-
certorganisatoren,, erudiete concertgangers en andere sympathisanten van het 
modernee concertregime nestelden zich in conservatoria, muziekscholen, het 
regulieree onderwijs, het gezin en de talloze verenigingen en genootschappen 
waarinn het muziekleven was georganiseerd.13 Door de permanente controle die 
zijj  op de instellingen en instituties uitoefenden werden de muziekvakopleiding 
enn het muziekonderwijs voor amateurs de spil in het serieuze muziekleven. 

Ookk pianisten kwamen geleidelijk onder de invloed van het moderne concert-
regimee te verkeren. Dat was te merken aan veranderingen in spelmethoden, re-
pertoirekeuzee en publieksgedrag. In de periode vóór de annexatie door het al-
gemenee concertleven bezaten grote toonkunstenaars als Chopin en Liszt vol-
genss de overlevering een individuele charismatische kracht waarmee zij het 
publiekk aan hun voeten kregen. Lange tijd was er een cultus rondom hun artis-
tiekee genie en dat van een aantal andere grote pianisten. De pianovirtuozen tra-
denn op terwijl zij letterlijk waren ingesloten door een schare leerlingen en be-
wonderaars.. Als vanzelfsprekend heerste er een grote mate van aandacht onder 
hett gehoor. De bewonderaars hielden zich doodstil om geen enkel detail, geen 
enkelee nuance van de in muziek uitgedrukte gevoelens verloren te laten gaan. 

Dee cultus van het artistieke genie werd getemperd toen de solo-optredens van 
pianistenn werden opgenomen in het negentiende-eeuwse openbare concertle-
ven.. Volgens sommige muziekhistorici was het de Zwitser Sigismond Thalberg 
(1812-1871)) die in 1836 voor het eerst solo pianospeelde in een op grote symfo-
nieorkestenn berekende concertzaal. Daarmee introduceerde hij het pianoreci-
tall  als onderdeel van de concertcultuur.14 Dit voorbeeld vond niet direct alge-
meenn navolging. Ook na 1836 speelden de pianosolisten zowel in grote zalen, 
waarr zij een relatief breed samengesteld publiek aantroffen, als in kleine, waar 
zichh een meer in pianomuziek gespecialiseerd publiek verzamelde.15 Aanvan-
kelijkk bleef het intieme karakter van het piano-optreden nog wel intact, ook nog 
toenn het publiek niet meer uit louter leerlingen bestond. Maar onmiskenbaar 
lostenn de kernen van bewonderende leerlingen rondom de grote pianisten 
vroegg of laat op in het 'algemene concertpubliek'. Daarmee veranderde de to-
melozee bewondering geleidelijk in meer beteugelde, 'scholastieke' vormen van 
waardering. . 
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Dee virtuoze klavierleeuwen die zich Heten kooien door de exploitanten van gro-
tee concertzalen ervoeren soms plotseling hoezeer het publieksgedrag daar al 
wass gemoderniseerd. Illustratief is de reactie van Liszt op zijn ontdekking dat 
inn de luistergewoonten het scholastieke element de overhand had gekregen. Hij 
bekendee in een latere fase van zijn leven met spijt dat hij ooit in het werk van 
Beethoven,, Weber en Hummel veranderingen had aangebracht louter met het 
doell  extra spektakel te veroorzaken en zo applaus te ontlokken aan een publiek 
datt volgens hem door gebrek aan luistervaardigheid weinig gevoel had voor 'de 
verhevenn eenvoud van schone zaken'. Hij was zelfs zo ver gegaan dat hij aan de 
stukkenn 'brutaalweg een heel stel loopjes en orgelpunten toevoegde'. Daarop 
terugkijkendd kreeg Liszt spijt: pianisten deden er beter aan niet op goedkope 
effectenn te spelen. Tot inkeer gekomen legde hij in zijn spel en zijn composities 
voortaann een grote soberheid aan de dag en beperkte zich tot de 'eenvoud van 
hett schone'.16 

Dee muziektheoretisch onderlegde critici waren het meest gekant tegen een 
opera-achtigee situatie waarbij het gehoor zich door glitterend virtuoos vertoon 
inn een roes zou laten brengen. Want eenmaal in de ban van loopjes en orgel-
puntenn kon er geen sprake zijn van een verstandelijke appreciatie van de ten 
gehoree gebrachte composities. Na 1850 werd dit uitgangspunt het beste ver-
woordd door de Weense hoogleraar muziekwetenschap en muziekcriticus Edu-
ardd Hanslick (182 5-1904). Hanslick hield vurige pleidooien voor een bewuste, 
verstandelijkee luisterhouding. Verstild, intellectueel genot was voor hem de 
enigee juiste vorm van appreciatie. Men moest een muziekstuk om 'zijns zelfs 
wil '' horen, niet als een middel om in een 'zekere stemming' tee raken. Dat legde 
ookk een zware verantwoordelijkheid bij de uitvoerend kunstenaars. Pianisten 
diee met hun spel een 'zekere stemming' opriepen, brachten het publiek slechts 
eenn bedwelmingsmiddel. Zij verzaakten daarmee hun plicht de emotionele en 
verstandelijkee ervaringen van mensen met muziek te verrijken.17 

Naarr een uniform publieksgedrag 

Hett kritiseren en onderdrukken van spontaan gedrag van zaalpubliek bleef niet 
beperktt tot de upper middle class die omstreeks 1850 in concertzalen luisterde 
naarr serieuze, instrumentale muziek, al dan niet virtuoos vertolkt. Ook elders 
veranderdee het publieksgedrag van karakter. Van hoog tot laag was er sprake 
vann een proces van intomen van directe gedragsimpulsen en van een afstande-
lijkerr houding tijdens voorstellingen en uitvoeringen. 
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Voorbeeldenn van toenemende gedragscontrole onder de maatschappelijk lager 
gesitueerdenn geeft de Duits-Britse historica Dagmar Kif t in haar studie naar de 
Engelsee amusementsindustrie in de tweede helft van de negentiende eeuw. 
Daarinn constateert zij bij de arbeidende stand een vérgaande standaardisering 
vann het gedrag tijdens culturele manifestaties. Opvallend genoeg werd ook deze 
standaardiseringg bereikt doordat de smaakvoorkeuren en gedragsvormen van 
arbeiderss en lage middenstanders - twee voorheen gescheiden sociale lagen -
samensmolten.. Er kwam in de amusementssector een variété-achtig aanbod, 
bestaandee uit korte bijdragen van uiteenlopende artiesten. Het was een steeds 
minderr aan lokale omstandigheden gebonden aanbod dat zowel voor de arbei-
dersklassee als voor de lage middenklasse bestemd was en door een uit beide be-
volkingslagenn gerekruteerd nationaal publiek werd afgenomen. Uit overwegin-
genn van efficiënt ruimte- en tijdgebruik werd het publiek in rechte banken op 
zijnn plaats gehouden en gesommeerd op vaste tijden aanwezig te zijn. Als er 
tweee voorstellingen achter elkaar waren, werd men ook geacht weer snel te ver-
trekken.. Het aanbod werd geprofessionaliseerd, waardoor net als bij de klassie-
kee muziek een aftocht van de amateurs van de podia op gang kwam, zoals in 
hoofdstukk 4 werd beschreven. Het aangeboden programma werd door het pu-
bliekk ook anders ervaren en gevolgd. Omstreeks i860 moesten de plaatselijke ar-
tiestenn - vaak amateurs uit de eigen regio - nog vechten om aandacht van een 
publiekk dat alleen stil werd als het programma hen boeide. Tegen 1900 werden 
dee kunstenaars verwelkomd met een standaardapplausje, beleefd opgebracht 
doorr een publiek dat als vanzelf een houding aannam van afwachtend zwijgen.l8 

Eenn vergelijkbare standaardisering van gedrag voltrok zich onder het operapu-
bliek,, waartegen de bewakers van het kwaliteitspeil van de instrumentale mu-
ziekk altijd gewoon waren zich af te zetten. Tijdens operavoorstellingen ging het 
err tot het midden van de negentiende eeuw vaak rumoerig, zelfs wild aan toe. 
Zoo beklaagde de Engelse muziekjournalist Charles Burney (1726-1823) zich 
tijdenss zijn rondreizen door Europa,, gemaakt in 1770 en 1772, over onrustig en 
lawaaierigg publiek. Tijdens een bezoek aan de Napolitaanse opera was hij een-
voudigwegg niet in staat de stemmen van de zangers en de instrumenten te vol-
gen.199 Toen de Franse componist Hector Berlioz (1803-1869) in 1832 Milaan 
aandeed,, trof hem hetzelfde lot. In zijn dagboek schreef hij: 'In het Cannobia-
theaterr werd (...) L'Elisird'Amore van Donizetti uitgevoerd. Ik trof een zaal vol 
mensenn aan die hardop zaten te praten, met hun rug naar het toneel gekeerd; de 
zangerss evenwel gebaarden en zongen zich om het hardst de longen uit het lijf , 
datt moest ik tenminste wel aannemen wanneer ik hen met wijdopen mond zag 
staan,, want vanwege het lawaai dat door de toeschouwers werd gemaakt was het 
onmogelijkk een ander geluid te horen dan dat van de Turkse trom.'20 
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Maarr na 1850 kregen veel dirigenten de kans een nieuw, streng operabewind 
doorr te voeren, eerst in Duitsland, later ook in andere landen.21 Exemplarisch 
voorr de daadkracht van het nieuwe bewind is de ingebruikneming in 1872 van 
hett Festspielhaus in Bayreuth. Het gebouw heeft een bouwkundig ingetogen 
uiterlijkk en kent een ongekunsteld stoelenplan. Door het afschaffen van de ver-
schillendee rangen, balkons of baignoires werden standsgevoel en daaruit voort-
vloeiendd gedrag tegengegaan. Operacomponist Richard Wagner (1813-1883), 
diee de plannen voor het nieuwe theater aanleverde, eiste alle aandacht op voor 
zijnn Gesamtkunstwerk, ten koste van de aandacht die operabezoekers traditio-
neell  aan elkaar besteedden. Het licht werd bij aanvang van de voorstelling ge-
doofdd en na aanvang kon niemand meer naar binnen.22 In 1897 introduceerde 
Gustavv Mahler (1860-1911) dezelfde gedragsregels in het operatheater van 
Wenen.. Een jaar later volgde Arturo Toscanini (1867-1957) met vergelijkbare 
maatregelenn in het Scala-theater van Milaan.23 Daarna werden deze gebruiken 
overall  in snel tempo overgenomen. 

Concertregulering g 

Dee negentiende-eeuwse modernisering van het concertbestel bracht strakkere 
organisatievormen.. Door een toenemende kalenderdwang kwamen er naast ge-
legenheidsconcertenn steeds meer vaste series op vaste tijden. De aanvangstij-
denn van concerten verschoven vrijwel overal van de middag naar de avond. Re-
gelmatigee beluistering van muziek werd gegarandeerd in rationeel geplande 
abonnementsconcerten.. Zoals de musici op het podium werden gehouden aan 
regelmatigee repetities, zo werd ook verwacht dat de luisteraars in de zaal regel-
matigg verschenen. Het repetitieschema werd nauwer afgestemd op het jaarpro-
grammaa van de concertreeksen, en omgekeerd. 

Evenn kenmerkend voor het moderniseringsproces was de architectuur van 
nieuwee concertaccommodaties. In de loop van de negentiende eeuw versche-
nenn in een groot aantal Europese steden nieuwe concertgebouwen. De archi-
tectuurr van deze nieuwe concertgebouwen weerpiegelde de luisterconventies 
vann dat moment, zoals Frith constateert.24 De concertgebouwen werden vrij -
well  alle neergezet in opdracht van nationale regeringen, of, zoals in Nederland, 
doorr leden van de gegoede burgerij in nauwe samenspraak met overheidsfunc-
tionarissenn en politici.25 De nieuwe concertzalen verschilden vooral door hun 
omvangg van de traditionele: ze werden groter en boden plaats aan een publiek 
vann gemiddeld zo'n drieduizend mensen - een getal dat kon oplopen tot tien-
duizend.. De moderne interieurarchitectuur schreef een strenge scheiding voor 
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tussenn concertzaal enerzijds en foyers, wandelgangen en garderobes ander-
zijds.. Daardoor werd ook duidelijk afstand gecreëerd tussen ontspanningen in-
spanning,, tussen ontmoetingsfuncties en luisterfuncties. 

Inn de vormgeving van de zalen voltrok zich een soortgelijke ontwikkeling. In de 
meestee nieuwe concertaccommodaties werd het publiek fysiek van de musici 
gescheidenn door een duurzaam hoogteverschil.26 Directe verbindingen tussen 
hett podium en de zaal raakten in onbruik: de musici kwamen via artiestenin-
gangenn op het podium terecht, terwijl het publiek binnenkwam langs ingangen 
diee direct op de zaal aansloten. Aanvankelijk stond de interieurarchitectuur het 
onderlingee sociale verkeer van het publiek niet in de weg. Tot aan het einde van 
dee negentiende eeuw heerste er op veel plaatsen in Europa nog een sociëteits-
sfeerr in de concertzalen, die herinnerde aan de situatie waarbij instrumentale 
muziekk als achtergrondmuziek fungeerde. Langzaam maar zeker verdwenen 
echterr overal de losse tafeltjes en stoeltjes. Daarmee werd ook het gebruik van 
consumptiess naar de foyers verbannen.27 De losse stoelen werden vervangen 
doorr vaste banken die in rijen in de zaal werden opgesteld. Door deze indeling 
enn door het dempen van het zaallicht werd iedereen min of meer op zichzelf te-
ruggeworpenn en gedwongen de kant van het verlichte podium op te kijken. Het 
belemmerendee van deze opstelling is door de schrijver en filosoof Elias Canet-
tii  (1905-1994) beeldend geformuleerd: 'Tussen de rijen stoelen kan slechts één 
persoonn tegelijk passeren, de ene is netjes van de ander gescheiden, ieder heeft 
zijnn eigen plaats. (...) In het normale theater heeft men het erop toegelegd de 
mensenn vast te zetten en hun slechts het vrije gebruik van hun handen en hun 
stemmenn te laten. De beweging van de benen is zo veel mogelijk beperkt.'28 

Naastt beknotting van de fysieke bewegingsvrijheid was ook inperking van de 
programmeringg een doelbewuste poging van de figuratie van musici, concert-
organisatorenn en muziekpedagogen om het repertoire te 'zuiveren' van popu-
lairee deuntjes en het publiek aansluiting te laten houden bij die artistieke ont-
wikkelingenn die de leden van het moderne concertregime de belangrijkste von-
den.299 De opvoedkundige maatregel van het herprogrammeren van bestaande 
compositiess werd een veel toegepaste vorm van 'verantwoord' programmeren. 
Zoo werden symfonieën van Beethoven al regelmatig herhaald in de program-
meringg van de Amsterdamse concertzaal in het gebouw van het genootschap 
Felixx Meritis. Beethovens werk bleek in de praktijk dermate ontoegankelijk dat 
dee concertorganisatoren klaagden over geroezemoes in de zaal tijdens de lang-
zamee delen. Door steeds opnieuw hetzelfde te laten horen beoogde men de toe-
hoorderss met het repertoire vertrouwd te maken en zo hun aandacht vast te 
houden.. Daarmee zou ook het ordeprobleem zijn opgelost. Een ander educatief 
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middell  werd gevonden in het geven van lezingen — gesproken toelichtingen op 
hett geprogrammeerde werk.30 Om zich van de interesse van het publiek te ver-
zekerenn werd het onder de concertorganisatoren meer en meer gebruik het 
programmaa van tevoren bekend te maken en toe te lichten. Men kon zich dan 
thuiss voorbereiden op de werken die voor uitvoering waren geselecteerd.31 

Naarmatee het gebruik om bestaand werk opnieuw uit te voeren verder inbur-
gerde,, werd het zaak de programma's muziekhistorisch goed te doseren. Dat 
gebruikk correspondeerde met de in het vorige hoofdstuk beschreven gewoonte 
vann pedagogen om hun leerlingen ertoe te bewegen thuis niet alleen Chopin te 
spelen,, maar ook representanten van andere stijlen en andere muziekhistori-
schee periodes. Net als in de huiskamers werd in de concertgebouwen de aan-
dachtt nauwgezet verdeeld over Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms en 
dee andere groten van de klassieke muziek. Het herhalingselement was evenwel 
niett alleen een kwestie van verantwoord programmeren. Het werd beslissend 
voorr de opkomst van een nieuw luisterpatroon van kritische beoordeling, zelfs 
vann een van maat tot maat volgehouden kwaliteitscontrole. De herhaling trad in 
dee plaats van de spontane interpretatie. Door standaardisering en uitbreiding 
vann het georganiseerde concertleven werd het voor musici mogelijk met het-
zelfdee programma verschillende podia aan te doen, terwijl het publiek omge-
keerdd de mogelijkheid kreeg het spel van verschillende musici in hun plaatse-
lijkee concertzaal te horen. 

Dee hierboven beschreven ontwikkelingen wijzen alle in dezelfde richting: een 
eeuww na de muzikale reizen van Mozart was het openbare muziekleven van 
plaatss tot plaats veel uniformer geworden. Dat gold voor het gespeelde reper-
toire,, voor de kwaliteit van de uitvoering en voor de manier waarop het publiek 
dee muziek beoordeelde en bejegende.32 Het programma-aanbod van concert-
gebouwenn in diverse Europese landen ging in toenemende mate overlap verto-
nen.. Tegelijk werden de spelregels en de kwaliteitsnormen die de concertorga-
nisatorenn hanteerden steeds meer gestandaardiseerd en universeel. In samen-
hangg met het programma-aanbod en de spelregels werd het publieksgedrag 
tijdenss concerten gelijkmatiger en emotioneel afstandelijker. Zo werd in de ne-
gentiendee eeuw de basis gelegd voor de 'moderne', rationele gedragsnorm bij 
klassiekee concerten. De Amerikaanse cultuur socioloog Max Kaplan omschrijft 
dezee norm treffend als 'het internationaal gevoel voor decorum waarbij een 
voorr een internationaal publiek aanvaardbaar geheel van concertgewoonten tot 
eenn vergelijkbare standaard is gebracht'.33 
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Besluit t 

Naarmatee de aristocratie en de hogere burgerij hun directe invloed op de open-
baree concertpraktijk verloren, werd het streven naar hogere culturele waarden 
enn ontwikkeling overgenomen door een veelheid van in de openbaarheid wer-
kendee instellingen en instituties die in de loop van de negentiende eeuw ten be-
hoevee van het muziekleven ontstonden. Ze werden bevolkt door professionele 
musici,, concertorganisatoren en muziekpedagogen. Het ontwikkelde muziek-
publiek,, veelal afkomstig uit de maatschappelijke bovenlagen, behield ten op-
zichtee van deze muziekinstituties een toezichthoudende, regisserende functie. 
Hoewell  genoemde partijen elk met andere motieven aan het muziekleven deel-
namen,, waren ze voor de instandhouding van de moderne muzikale voorzie-
ningenn in hoge mate van elkaar afhankelijk. De idealen die zij elk voor zich bin-
nenn de sociale figuratie van actieve en passieve muziekbeoefenaren tot gelding 
trachttenn te brengen leidde uiteindelijk tot de consolidering van het moderne 
concertregime.. In de collectiviteit van het regime werden de normen en regels 
voorr de hogere muziekbeoefening gesteld. De verspreiding en bewaking ervan 
verliepenn steeds meer via beroepskrachten die emplooi vonden in het muziek-
onderrichtt en de muziekkritiek. 

Dee negentiende-eeuwse concertgewoonten kregen gestalte tegen de achter-
grondd van een voortgaande standaardisering van het muziekleven in al zijn as-
pecten.. Overal werden concertzalen gebouwd met dezelfde indeling en het-
zelfdee stoelenplan, overal werd het publieksgedrag terughoudend en afgeme-
ten.. Meer en meer kwam het accent te liggen op een verstandelijke verwerking 
vann de klassieke muziek. Om de in het klassieke repertoire verborgen nuances 
tee kunnen doorgronden werd het publiek genood de uitvoerenden verstande-
lij kk zeer dicht te naderen. In fysiek opzicht werd juist een verwijdering tussen 
optredendenn en luisteraars bewerkstelligd. Tegen het einde van de negentien-
dee eeuw kreeg het gebruik dat het publiek zich ophoudt in een verduisterde, 
doorr een niveauverschil van het podium afgescheiden zaal, in Europa vrij alge-
meenn navolging. De lichamelijke functies werden ingetoomd door een rationeel 
stoelenplann dat de bewegingsruimte tot een minimum beperkte. 

Dezee voor de klassieke muziek zo kenmerkende verstandelijke luisterhouding 
iss een getrouwe weerspiegeling van de hogere waarde die door musici, compo-
nistenn en erudiete muziekliefhebbers aan klassiek repertoire wordt toegekend. 
Alduss kon met de verstandelijke luisterhouding ook afstand genomen worden 
vann andere vormen van muziekaanbod. Dat betrof dan vooral aanbod dat ap-
pelleerdee aan 'lagere' waarden als zinnelijk genot en emotionele vervoering. In 



Hoofdstukk 6 'Serieuze' muziek 99 9 

dee volgende twee hoofdstukken zal blijken dat het hoge niveau van de cerebra-
lee muziekbeleving niet zonder de nodige inspanningen van publiek en musici 
kann worden gehandhaafd. 
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Hett podium als schavot 

PerfectiedwangPerfectiedwang ah psychisch probleem voor optredenden 

Inleidin g g 

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

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

Dee opkomst van pianoconcoursen 

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

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

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

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

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

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

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

Psychoanalysee en psychotherapeutische pianomethoden 

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

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

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

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

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

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

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

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

Varróó besteedde veel aandacht aan wat zij trema noemde. Dat waren stoornis-
senn die zich bij het pianospel aandienden in de vorm van hartkloppingen, 
ademnood,, trillen, haperingen in de lichamelijke motoriek en daarnaast de 
meerr psychische varianten als een falend geheugen of het onvermogen om iets 
muzikaall  'in te voelen'.21 Dergelijke stoornissen deden zich juist voor bij open-
baarr optreden op, zoveel was Varró uit haar eigen praktijkervaringen duidelijk 
geworden.. Wanneer het resultaat onder de verwachting bleef, schaamden de 
spelerss zich omdat zich hier een gebrek in de natuurlijke aanleg leek te mani-
festeren.. Een gebrek dat zij bovendien niet trachtten te verbergen. Integendeel, 
zijj  bestonden het hun onvermogen aan anderen bloot te stellen! Varró zag mis-
lukkendee voordrachten tijdens de les als signalen van angst voor openbaar op-
treden,, een angst die weer in verbinding stond met dieperliggende motieven. 
Bijj  leerlingen die voldoende aanleg voor het pianospel hadden, waren toch nog 
voorkomendee stoornissen niet aan het gebrekkig functioneren van het lichaam 
toee te schrijven, maar aan het slechte functioneren van de psyche. Varró illus-
treerdee dat inzicht aan de hand van gevalsbeschrijvingen. Zo voert zij een 
vrouww op die bij het pianospelen steeds blijf t steken. Na elke drie of vier maten 
gebeurtt dat, hoewel daar geen 'objectieve' redenen voor zijn. Varró vermoedt 
duss dat het blijven steken te maken heeft met psychische problemen. Dat blijkt 
naa enig navragen juist te zijn. Varró ontdekt dat de ouders van de vrouw haar in 
haarr 'onverstandige keuze voor de muziek' onophoudelijk kritiseren. Dat on-
dermijntt haar gevoel van eigenwaarde zo sterk dat ze eigenlijk nergens meer 
vertrouwenn in heeft. Door haar stukje bij beetje haar zelfvertrouwen terug te la-
tenn winnen lukt het Varró uiteindelijk de onzekerheid van haar leerling bijna 
helemaall  te overmeesteren.22 
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Varróó was ervan overtuigd dat met een goede psychische begeleiding van haar 
leerlingenn de externe (publieks)beoordeling op een succesvolle manier werd 
verinnerlijkt.. Ze richtte zich dan ook op het elimineren van stoornissen die ont-
stondenn op het breukvlak tussen het oordeel dat de leerling zelf over zijn spel-
prestatiess had, en het oordeel dat de buitenwereld daarover velde. Dat laatste 
oordeell  kon reëel zijn, dat wil zeggen dat het feitelijk door iemand werd uitge-
sproken,, of het kon een extern oordeel zijn dat de leerling in zijn gedachten 
construeerde.23 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besluit t 

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

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

LuisterdisciplineLuisterdiscipline in de twintigste eeuw 

Inleiding g 

Hett pleidooi voor het verstandelijk verwerken van klassieke muziek dat Eduard 
Hanslickk in het midden van de negentiende eeuw aanvoerde was gericht tegen 
luisteraarss die zich gevoelsmatig door de muziek lieten meeslepen. Het publiek 
moestt luisteren met de oren van een kritische, erudiete muziekliefhebber, niet 
mett de oren van een gelovige kerkganger. De actieve luisterhouding die hij on-
derr het muziekpubliek wilde bereiken was inderdaad in veel opzichten te ver-
gelijkenn met de ontwikkeling van de kritische, bewuste opstelling van gelovigen 
inn de kerk, zoals die door Kruijt is beschreven. In muziekpedagogische kring 
sloegg Hanslicks pleidooi aan. In de twintigste eeuw worden zijn directieven in 
vrijwell  alle westerse concertzalen opgevolgd. Tijdens klassieke concerten is het 
protoprofessionelee luistergedrag steeds algemener onder het publiek aan te 
treffen.. Het is tevens een vorm van luistergedrag die zich exclusief verbindt 
mett serieus concertbezoek. Mensen die zich niet naar dit luisterpatroon willen 
voegenn blijven weg uit de concertzaal en dragen aldus bij tot de voortgaande be-
stendigingg van het ingetogen luisteren, vergelijkbaar met het 'zuiveringspro-
ces'' dat Kruij t onder de Nederlandse kerkgangers signaleerde. 

Hett 'zuiveringsproces' is wat het concertbezoek betreft geen bewuste doelstel-
lingg van de muziekpedagogen geweest. Tot ver in de twintigste eeuw zagen zij 
hett juist als een grote opgave om mensen uit alle lagen van de bevolking naar de 
concertzaall  te lokken voor een verantwoord aanbod van klassieke muziek. Hun 
strevenn was erop gericht de drempel van de concertzaal in die mate te verlagen 
datt 'handarbeider en slagersjongen naast advocaat en hoogleraar de klassieke 
meesterwerkenn deelachtig konden worden'.1 Dat het 'zuiveringsproces' juist in 
hett voordeel van de hoger opgeleiden uitviel heeft niet zozeer te maken met de 
aardd van het klassieke repertoire, als wel het sociale gedragspatroon in de con-
certzaall  dat omgangsvormen voorschrijft die voor handarbeider en slagersjon-
genn minder vanzelfsprekend zijn. In het voorgaande werd dit al op enkele 
plaatsenn betoogd. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de meest recente 
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fasee van de langlopende sociale selectieprocessen in het concertleven, waardoor 
dee publiekssamenstelling in de twintigste eeuw opnieuw beperkt is gebleven tot 
eenn groep van hoogopgeleide, meestendeels muzikaal onderlegde liefhebbers 
vann klassieke muziek. 

Kenmerkendd voor de verstandelijke receptie van muziek is dat de aanwezigen 
eenn stilte betrachten die kan worden getypeerd als doelrationeel, of functioneel: 
hoee stiller het is, hoe beter de muziek te volgen is.2 De doelrationele stilte die de 
hedendaagsee concertgangers spontaan bewaren past bij de intensieve observa-
tie-inspanningenn die ook wel bij andere podiumkunsten worden geleverd. In 
hoofdstukk 6 werd betoogd dat tegen het einde van de negentiende eeuw niet al-
leenn bij concerten, maar ook voor operavoorstellingen en voor veel amuse-
mentsaanbodd een collectieve zwijgplicht is gaan gelden. Toch zitten er nog gra-
datiess in de zwijgzaamheid. Bij het kennisintensieve cultuuraanbod dat over-
wegendd door hoogopgeleiden wordt afgenomen wordt de zwijgplicht het 
sterkstt nageleefd. Zo treft de theaterwetenschapper Peter Eversmann onder 
hett hedendaagse toneelpubliek een luistergedrag aan dat sterk doet denken aan 
datt van het publiek van pianorecitals. Als Eversmann de sfeer rondom het he-
dendaagsee toneel beschrijft vindt hij het juister om te spreken van een 'labora-
toriumexperiment'' dan van een 'toneelvoorstelling'. Hedendaags toneel wordt 
volgenss hem geobserveerd als een wetenschappelijke test die zo min mogelijk 
doorr 'factoren van toeval' verstoord mag raken.3 Ook de toneelliefhebber moet 
neutralee houding a la Hanslick aannemen. Hij mag zich wel emotioneel laten 
overweldigenn door het verhaal of de acteursprestaties, maar moet uiterlijk on-
aangedaann blijven. 

Storingshaarden n 

Dee laatste honderd jaar is het gemiddelde stiltepeil tijdens concerten gestegen. 
Eenn aantal geluidsbronnen is definitief tot zwijgen gebracht. Zo zijn de gelui-
denn van bestek en rinkelend glaswerk, die een eeuw geleden nog volop te horen 
waren,, verbannen naar de foyers. Ook geluiden die worden voortgebracht door 
binnenkomende,, vertrekkende en hardop pratende mensen zijn zeldzaam ge-
worden.. Door de eliminatie van dergelijke geluidsbronnen vallen storingen die 
vroegerr nauwelijks werden waargenomen tegenwoordig des te meer op. Zo zijn 
kuchenn en hoesten na i960 het belangrijkste onderwerp van afkeurend com-
mentaarr geworden. De meest recente bron van ongenoegen zijn mechanische 
geluidenn voortgebracht door buzzers, mobiele telefoons en polshorloges. 
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Toenn in 1888 in Amsterdam het Concertgebouw in gebruik werd genomen, 
warenn de jaren van het ouderwetse sociëteitskarakter zoals dat decennialang in 
dee Parkzaal was gekoesterd, geteld. In 1890 liet dirigent Willem Kes, geheel in 
overeenstemmingg met de internationaal geldende gedragsstandaarden, de deu-
renn tijdens de muziekuitvoeringen sluiten, zodat er niet meer in- en uitgelopen 
konn worden.4 Kort daarna, in 1893, liet hij de losse tafels en stoelen uit het Con-
certgebouww vervangen door in rijen aaneengeschakelde en aan de vloer vastge-
schroefdee stoelen. Richard van Rees, destijds bestuurslid van het Concertge-
bouw,, was ooggetuige van Kes' ingreep. Van Rees portretteerde het publiek als 
dee partij die in de slag om de zeggenschap in de zaal aan de verliezende hand 
was.. Het wilde 'liefst nog aan tafeltjes zitten' en vond daarbij een sigaar 'genoe-
gelijkk en passend1.5 Overigens was het nieuwe stoelenplan niet de enige veran-
deringg ten nadele van de sociëteitssfeer. Concertbezoeker H. Berckenhoff, die 
inn 1915 een serie opstellen publiceerde onder de titel 'Kunstwerken en kunste-
naars1,, herinnerde zich de 'heilzame tucht' van Kes ruim twintig jaar later nog 
maarr al te goed: 'Hij verlangde, van stonde af aan, als hij als dirigent optrad, 
volkomenn stilte, eer hij het sein tot beginnen gaf en duldde niet, dat er nog een 
buffetbediendee in de zaal aanwezig was, als de muziek zou aanvangen. Hij kéék 
zee weg en de blik, die hij in de zaal wierp, als het publiek niet tot rust wilde ko-
men,, was zó gebiedend, dat hij niet te weerstaan was.'6 

Berckenhofff  geeft met zijn opstellen een aardige indruk van de gedragingen die 
honderdd jaar geleden in het Concertgebouw als overtredingen te boek ston-
den.77 Destijds waren bezoekers die te laat kwamen ofte vroeg weggingen ken-
nelijkk tot voorwerp van kritiek geworden, gezien de ruime aandacht die hij aan 
henn besteedt. Berckenhoff memoreert het knopje dat de dirigent aan de lesse-
naarr had laten aanbrengen. Drukte hij daarop, dan hoorde men in de gangen 
'electrischee schelletjes, die de dorpelwachters het sein zijn, dat de toegangen 
tott de zaal moeten worden gesloten'. Maar de maatregel was niet helemaal af-
doende,, want de nakomers mochten na het slotakkoord van elk deel toch naar 
binnen.. Dit was voor Berckenhoff al een moeilijk te verteren zaak, maar te laat 
komenn getuigde in ieder geval nog van belangstelling. Echter, de gewoonte om 
eerderr weg te gaan vond hij ronduit aanstootgevend. Te vroeg vertrekken om 
dee drukte bij de vestiaire of in de tram te ontlopen kon eenvoudigweg niet an-
derss worden uitgelegd dan als gebrek aan eerbied voor het werk van de compo-
nistt en het spel van de musici.8 

Dee auteur maakt ook gewag van recente pogingen die in het werk waren gesteld 
omm de mensen in hun stoel te houden. Dirigent Willem Mengelberg had de ge-
woontee ontwikkeld om alle delen van de Italiaanse Symfonie van Felix Men-
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delssohnn zonder pauzes door te spelen. Berckenhoff merkte daarover op: 'Als 
hijj  (...) ook bedoeld mag hebben het publiek aan zijn plaats gebonden te hou-
den,, heeft hij zijn doel niet geheel bereikt. Verscheidene mensen die blijkbaar 
opp sprong zaten, wisten toch te ontsnappen en de haast waarmede zij hun sor-
tietie moesten bewerkstelligen, gaf aanleiding tot nog meer - zij 't dan kortstondi-
ger-herrie.'9 9 

Opp 3 oktober 1906 deed zich een vergelijkbaar incident voor toen veel mensen 
hett niet meer opbrachten om de pianovertolkingen van Ferruccio Busoni aan te 
horen,, volgens de connaisseurs van destijds bepaald geen middelmatig pianist. 
Maarr hun vertrek bleef niet onopgemerkt. Midden in een etude van Chopin 
stoptee Busoni plotseling met spelen, zodat het geluid van een aantal vertrek-
kendee mensen onversneden was te horen. Pas toen ze weg waren begon hij op-
nieuww en speelde 'met een hartstocht, alsof hij de duivel in zich bezwoer. Het 
publiekk billijkt e zijn aanvankelijk misnoegen en bracht hem tenslotte een ova-
tie.'' Aldus put Berckenhoff uit zijn herinneringen.10 

Niett veel later, in 1920, verkondigde de muziekpedagoog Maarten Dijk dat er 
tee veel concertbezoekers waren die weigerdenn zich op de muziek te concentre-
ren.. De auteur stelt dit vast aan de hand van het euvel van praten tijdens de mu-
ziek.. Volgens Dijk hadden de concertgangers onvoldoende ontzag voor het 
kunstwerkk en zijn uitvoerders en ook niet voor de aandacht die hun medetoe-
hoorderss probeerden op te brengen. Zij gingen er niet heen om te luisteren, 
maarr om rond te kijken en de blikken van anderen op zich gericht te weten. Pra-
tenn was belangrijker dan luisteren: de muziek was voor vele bezoekers zelfs de 
pauzee van het gesprek in plaats van omgekeerd. Dit gesprek was vaak 'zoveel 
belangrijkerr dan het kunstwerk, dat men tijdens de muziek niet kan wachten, 
dochh elkaar af en toe nog iets toefluistert'. 

Hett door de muziek heen praten was niet het enige kwaad. Minstens zo erg was 
dee opzichtige kleding. De sfeer die Dijk in de gemiddelde concertzaal aantrof 
wass in het algemeen bedorven en hij beschreef hem dan ook met onverholen af-
schuw:: 'Kledingstukken uitstallen en bekijken, (...) het is alles van het grootste 
belang.. De dames kappen, poederen, parfumeren en decolleteren zich en de he-
renn trekken onpersoonlijke, zwarte pakken aan, alles ten teken, dat men heus 
tott die kringen behoort, die in een concert passen. (...) Slechts een minderheid 
moett maar proberen te midden van parfum-lucht en slechte manieren (...) de 
aandachtt waarlijk op het kunstwerk te richten.' " 
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Ookk na dee Tweede Wereldoorlog bleef de kritiek op concertbezoekers voortdu-
ren.. Zij richtte zich weer op het vermeende gebrek aan de juiste 'innerlijke ge-
steldheid'' tijdens concerten, een kwaal waartegen Hanslick honderd jaar eer-
derr al ageerde. In 1946 verscheen een boekje met als titel Bij den ingang der con-
certzaal,certzaal, geschreven door de muziekpedagoog Jan Keijzer, met daarin de 'Tien 
gebodenn voor de concertbezoeker'. Aan de hand van de geboden werden con-
certgangerss herinnerd aan de verhevenheid van het cultuurgoed dat de klassie-
kee muziek vertegenwoordigt. Dat vereiste een volledige concentratie van de 
luisteraarr op de te spelen composities. Aandacht voor de toiletten van de buren 
wass uit den boze, mede omdat dat ten koste ging van de noodzakelijke bestude-
ringg van het programma. Tijdens het spel moest men zich volledig richten op 
dee 'onuitputtelijke, zuiver muzikale schoonheden' en dienden alle 'buiten-mu-
zikalee associaties' te worden onderdrukt. Na afloop van het concert mocht 
slechtss worden gesproken over de composities en over de vertolkingen, een en 
anderr om de 'zo belangrijke nawerking' te intensiveren.12 

Dee aandacht voor de juiste innerlijke gesteldheid in de concertzaal werd geac-
tiveerdd door de opkomst van de radio en de grammofoonplaat. Leden van het 
concertregimee waren beducht dat het monopolie van de concertzaal op het 
openbaarr maken van deze muziek zou worden aangetast. Het dreigende func-
tieverliess bracht hen ertoe met extra energie te propageren dat de concertzaal 
dee enige plek was waar verantwoord naar klassieke muziek kon worden geluis-
terd.. Zo waarschuwde de musicoloog en pedagoog Jan Broeckx omstreeks 1950 
voorr het nonchalant beluisteren van muziek in de huiskamer of het café waar 
muziekk langs elektronische weg tot klinken werd gebracht. Daar bestond door-
lopendd het gevaar dat muziek tot decoratieve achtergrond voor het dagelijks le-
venn werd gereduceerd. In dat geval was het genot, 'vanuit artistiek standpunt, 
minderwaardigg in vergelijking met het genot van de concertzaal, door een ge-
brekk aan goede keuze, aan concentratie en aan innerlijke verwerking van het ge-
hoorde'.. I3 

Uitt dezelfde tijd stammen de waarschuwingen van conservatoriumdirecteur 
Semm Dresden. Hij was bang dat de mensen door toe te geven aan het gemak van 
dee radio en de televisie de voor concertbezoek onmisbare luisterdiscipline zou-
denn ontwennen. Dresden maakte zich dan ook ernstig zorgen over de noncha-
lantee manier van luisteren die des te krachtiger om zich heen greep naarmate de 
muziekk zich verder verwijderde van de concertzaal en het operagebouw. De 
mensenn brachten het gewoonweg niet meer op om een opera uit te zitten. Men 
kooss voor een 'geteleviseerde opera' die men volgde vanuit de huiskamerfau-
teuil.. Dat was gemakkelijker en aangenamer dan het bijwonen van een 'werke-
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lijk ee opvoering'. Daar voelden 'de oppervlakkige mens' en de 'niet met ontzag 
voorr de Groten opgevoede jeugd' zich allerminst op hun gemak. Nog erger was 
hett tijdens cafébezoek via de televisie een opera te volgen. 'In een café-met-te-
levisiee is het doodgewoon als men de verzuchtingen van de contessa uit Mozarts 
FigaroFigaro hoort overstemmen door een bestelling "één chocomel en twee koffie". 
Dee muziek komt er hopeloos af; zij is het kind van de rekening', aldus Dres-
den.1* * 

Nieuwee bronnen van ergernis 

Hett geluid dat hoesten in de Grote Zaal van het Concertgebouw veroorzaakt 
vormdee aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw een actueel on-
derwerpp van gesprek, polemiek en ingezonden krantenartikelen. Hoesten, 
zelfss het geluid van gesmoord kuchen, werd vrijwel algemeen ontoelaatbaar ge-
vonden,, behalve als het gebeurde tussen de delen door.15 De remedies die tegen 
dee kwaal werden aangeboden, zoals door concertdirecties gratis aangeboden 
hoestpastilles,, sorteerden kennelijk weinig effect. Hoesten werd door de be-
trokkenenn ervaren als de hardnekkigste aanslag op de concertsfeer. Slechts een 
enkelingg onderkende de mogelijk psychologische of sociaal-fobische oorzaak 
vann het hoesten. Zo dacht de zangeres Elly Ameling dat het te maken heeft met 
dee angst voor stilte.16 

Inn 1988 verscheen een herdruk van het populaire etiquetteboek van Amy Gros-
kamp-Tenn Have (1887-1959) getiteld Hoe hoort het eigenlijk? Als een van de ge-
dragsproblemenn die zich in de concertzaal voordoen, wordt in het boek het 
hoestenn behandeld. De aanbevolen remedie is ondubbelzinnig: 'Wie snip ver-
koudenn is en denkt de avond niet zonder kuchen door te kunnen komen, moet 
err maar eens over nadenken of hij er niet beter aan doet thuis te blijven. Het is 
voorr iedereen een kwelling, niet het minst voor de uitvoerenden.'17 

Grietjee Oudenampsen, sopraan, logopediste en trouw bezoekster van concer-
ten,, kwam in 1990 met deskundiger en meer gedetailleerde advisering over 
hoestproblemen.. Zij was van mening dat het onnodig is om steeds voluit te 
hoesten.. Goed hoesten kon worden opgevat als een 'vak' dat kan worden ge-
leerd.. Ze adviseerde door voorzichtig losjes te schrapen de hoestprikkels af te 
zwakken:: zo zou men zeker vier of vijf opkomende hoestexplosies kunnen be-
dwingenn of tot onbeduidend gekuch terugbrengen. Maar ook Oudenampsen 
wass van mening dat wie echt heel frequent moest hoesten beter thuis kon blij -
venn uit collegialiteit tegenover de niet-hoesters.18 
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Datt laatste alternatief kreeg de overhand in de discussie over fatsoenlijk con-
certbezoekk die terzelfder tijd in de kranten werd gevoerd. De muziekrecensent 
Kasperr Jansen sprak in NRC Handelsblad van 27 december 1990 schande van 
hett 'gênante en saboterende gekuch dat de fraaiste en stilste momenten van ly-
rischee vervoering' vernietigde, en zou zich een 'tuchtcommissie' wensen die, 
'naarr analogie van het voetballawijt, als strafmaatregel het spelen zonder pu-
bliekk kan opleggen'.19 Concertganger M. de Gier uit Amsterdam sloot zich bij 
Jansenn aan en stelde in een ingezonden brief voor in het Concertgebouw een 
geslotenn televisiecircuit te laten installeren 'hetwelk de boosdoeners feilloos 
kann registreren. Zulks analoog aan gelijke apparatuur die in diverse voetbalsta-
dionss moeiteloos raddraaiers, staafgooiers en andere relschoppers schijnt te 
kunnenn identificeren. De "muziekliefhebbers" wordt vervolgens door de ster-
kee arm het concertabonnement ontnomen. Desgewenst, teneinde absolute ze-
kerheidd te verkrijgen over hun afwezigheid bij komende voorstellingen, wor-
denn zij verplicht zich tijdens volgende abonnementsconcerten persoonlijk te 
meldenn bij een politiebureau. Me dunkt dat het dan snel gedaan zal zijn met 
dezee Hollandse onhebbelijkheid.'20 

Mensenn die in de concertzaal hoesten, zijn vrijwel nooit 'saboteurs'.21 Zij zijn 
zichh in meerderheid maar al te bewust van de inbreuk die ze maken op de stilte 
inn de zaal en ervaren de afkeurende blikken van andere concertgangers als een 
somss ondraaglijke 'sociale pijn'.22 Regelmatig komt het voor dat concertgan-
gerss die hun keelirritaties niet meer kunnen onderdrukken van hun plaats op-
staann en de zaal beschaamd verlaten. De angst voor sociale pijn werkt ook pre-
ventieff  Er zijn gerede aanwijzingen dat mensen die verkouden zijn in toenemen-
dee mate afzien van voorgenomen concertbezoek uit angst door de zaalgenoten te 
wordenn veroordeeld voor ordeverstoring.23 

Maarr er zijn ook 'stoorzenders' die zich van de beoordeling van gedrag in het 
geheell  niet bewust zijn. In De Volkskrant van 19 juli 1990 beschreef muziek-
journalistt Hans Heg het gedrag van een 'sponsor-gast' die daarvoor model kan 
staan:'(...)) Ergerlijk was het incident dat zich voor in de zaal afspeelde, tijdens 
dee uitvoering van Ravels Gaspardde la nuit. Een belangrijke piet verliet plotse-
lingg de zaal. Niet zwak, ziek of misselijk: hij werd kennelijk opgepiept of weg-
geroepen.. Even later kwam hij doodleuk terug, alsof Ravel en Thibaudet [sole-
rendd pianist, CS] niet bestonden, overlegde even met een paar collega's en ver-
liett daarna met dit drietal opnieuw de zaal. Ergerlijk, hinderlijk en afleidend: als 
datt de prijs gaat worden die voor het sponsoren van klassieke concerten moet 
wordenn betaald, dan zou die wel eens te hoog kunnen uitvallen.'24 
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Inezz van Eijk, die evenals Groskamp over etiquette publiceert, wijdde in 1991 
eenn hele column aan het gedrag van de concertganger. Zij portretteerde een 
vrouww vlak bij haar in de buurt: 'Neem de mevrouw drie rijen schuin voor mij. 
Rechtsonderr in mijn blikveld is ze voortdurend in beweging. Over de verschij-
ningg van de dirigent houdt ze ruggespraak met een kennisje dat voor haar zit. 
Tijdenss de uitvoering schudt ze haar coup sokily rinkelt met haar sieraden, 
kletstt rechts, kletst links, ritselt met het programma, giechelt, helt sterk over 
omm iemand te zien en bekijkt met gestrekte arm haar nagels. (...) Als we mogen 
klappenn springt ze enthousiast op - als een kind blij met de schoolbel - en ze 
gaatt schutterig weer zitten als ze merkt dat ze de enige is.'25 

Informaliseringg en zelfsturing 

Wiee het proces van verstilling in de concertzaal overziet, komt onvermijdelijk 
tott de conclusie dat de tolerantiegrens met betrekking tot storingen voortdu-
rendd opschuift in de richting van nog strengere gedragsnormen. Tegelijk 
wordtt duidelijk dat de gewenste gedragsnormen minder van bovenaf - door 
eenn gezaghebbend concertregime - worden opgelegd, maar dat de concertgan-
gerss in toenemende mate zelfde gedragsnormen produceren en zelf hun afkeer 
tegenn 'onaangepast gedrag' voelbaar maken. In de concertzaal wordt collectief 
perfectee stilte en ingetogen, formeel gedrag nagestreefd en dat is des te opval-
lenderr omdat de laatste decennia overal in Europa informaliseringsprocessen 
opp gang zijn gekomen waardoor veel traditionele gezagsverhoudingen en for-
melee gedragspatronen in het sociale verkeer aan betekenis hebben ingeboet. 

Dee socioloog Cas Wouters heeft recente informaliseringsprocessen in de Ne-
derlandsee samenleving bestudeerd. Naar zijn mening vloeien ze voort uit een 
intensieverr contact tussen bevolkingslagen die voorheen sterker van elkaar wa-
renn afgegrensd. Wouters ziet deze toenadering na ongeveer i960 op gang ko-
men,, en sluit daarmee aan bij de waarnemingen van zijn vakgenoot Kees 
Schuyt,, die de overgang van grote klassentegenstellingen naar een 'gefragmen-
teerdd patroon van vele kleine groepjes' omstreeks 1970 situeert.26 

Verminderdee machtsverschillen hebben er volgens Wouters toe geleid dat for-
melee regels waarmee mensen elkaar een halve eeuw geleden nog op afstand 
hieldenn zijn omgevormd tot informelere omgangsregels met een actieradius die 
overr de traditionele klassengrenzen heen reikt. Dat heeft een versoepeling van 
dee omgangsvormen teweeggebracht, alsook een toenemende diversiteit en nu-
ancering.. Zo zijn de vaste etiquetteregels waarmee veertig jaar geleden ieder-
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eenn zijn of haar plaats in de sociale hiërarchie duurzaam kon bepalen geleidelijk 
vervangenn door een stelsel van flexibele, situatiegebonden richtlijnen. Het zijn 
ongeschreven,, informele richtlijnen die mensen van situatie tot situatie instru-
erenn en die mede daarom van plaats tot plaats sterk kunnen variëren.27 In dat 
opzichtt sluit de informaliseringstheorie aan bij het interactiemodel van Goff-
man:: mensen krijgen met steeds meer wisselende situaties te maken en dienen 
daartoee een toenemend aantal 'definities van de situatie' naast elkaar te kunnen 
hanteren. . 

Dee toenadering van de sociale klassen heeft een verruiming van omgangsvor-
menn teweeggebracht. Daardoor hebben mensen in het algemeen meer moge-
lijkhedenn gekregen om uiteenlopende sociale contacten aan te gaan. Dat heeft 
hett samenleven er evenwel niet eenvoudiger op gemaakt, aldus Wouters. Sa-
menn met de socioloog Herman Vuijsje stelt hij vast dat mensen bij gebrek aan 
duidelijkee instructie 'van bovenaf' veel zelfstandiger moeten opereren tenein-
dee hun rollen in verschillende situaties op adequate wijze te kunnen spelen. 
Wiee niet voldoet aan de plaatsgebonden eisen van gedragsregulering loopt het 
risicoo in zijn omgeving ergernis of onbegrip op te wekken.28 Deze bevindingen 
stemmenn overeen met de toegenomen zelfregulering van het gedrag van con-
certgangers.. Wie op basis van voldoende 'zelfsturing' in staat is de geldende ge-
dragsregelss na te leven zal concertbezoek ervaren als een aangename uitdaging. 
Vaakk zullen er voor deze categorie mensen ook andere aangename uitdagingen 
zijn.. Wie zich kan gedragen als volleerd concertbezoeker bezit op meer terrei-
nenn een sociale voorsprong en is flexibel genoeg om te voldoen aan de gedrags-
eisenn die in verschillende sociale contexten gelden. 

Datt laatste wordt bevestigd door de Amerikaanse sociologen Peterson en Sim-
kus.. Zij deden onderzoek naar hiërarchische patronen in cultuurdeelname en 
troffenn juist in de hogere regionen van de samenleving mensen aan die zich met 
gemakk in verschillende culturele contexten begaven. Zij leken geen enkele 
moeitee te hebben zich van plaats tot plaats naar verschillende gedragsconven-
tiess te plooien en ook een zeker genoegen te putten uit het 'cultiveren van het 
verschil'.. Desgevraagd bleken ze van veel verschillende muzieksoorten te hou-
denn en de behoefte te hebben verschillende vormen van muzikale beleving te 
combineren.. In de lagere regionen vonden de onderzoekers veel minder men-
senn die dat sturende vermogen bezaten. Zij beperkten zich veelal tot één enke-
lee vertrouwde vorm van cultuurdeelname.29 
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Luistervreugdee en zaalangst 

Mensenn die graag luisteren naar muziek die door 'levende' musici wordt voort-
gebrachtt zoeken bewust de muzikale en sociale context van concertzalen op. Zij 
gedragenn zich meestendeels als vanzelf naar de eisen van die context. Gerouti-
neerdee muziekliefhebbers zijn zich er niet of nauwelijks van bewust met welk 
gemakk zij zich naar en in concertzalen bewegen. Zij zullen op het moment zelf 
nauwelijkss beseffen dat hun gedragspatroon slechts relevant is binnen de con-
certantee setting en voor hen die tot deze setting willen horen.30 Het zijn eerder 
dee nieuwkomers die zich tot een bewuste gedragsaanpassing gedwongen zullen 
voelen.. Als nieuwkomers besluiten geregelde concertgangers te worden zullen 
zijj  ervaren dat ze zonder problemen in de gemeenschap van concertbezoekers 
wordenn opgenomen, zolang ze zich aan de concertetiquette houden. Steeds 
minderr wordt daarmee bedoeld correcte kleding of vergelijkbare fatsoensken-
merken,, steeds meer het specifieke vermogen om alles achterwege te laten wat 
dee muzikale voordracht zou kunnen verstoren. 

Inn 1967 signaleerde de socioloog Hugo de Jager onder concertbezoekers de 
angstt tekort te schieten in het bij concerten horende rolgedrag. Hij benoemde 
diee angst met de termen 'drempelvrees' of'sfeerschroom' en zag haar iets fre-
quenterr voorkomen bij nieuwkomers in de concertzaal.31 Als een van de eer-
stenn legde hij een verband tussen de sociale samenstelling van het concertpu-
bliekk en de bijzondere sfeer in concertzalen. In zekere zin zijn de observaties 
vann De Jager in te passen in de informaliseringstheorie zoals die door Wouters 
iss geformuleerd. Wouters laat zien dat afnemende maatschappelijke contrasten 
dee sociale ongelijkheid op individuele schaal weliswaar temperen, maar dat de 
maatschappelijkee stijgers ten gevolge van sociaal-psychologische belemmerin-
genn niet overal de kans aangrijpen om de mogelijkheden die binnen hun bereik 
zijnn gekomen te benutten. Daarmee geeft ook hij een verklaring voor het in de 
inleidingg gesignaleerde verschijnsel dat de algehele stijging van het opleidings-
niveauu niet heeft geleid tot een evenredige toestroom van concertbezoekers. 

Ookk de psycholoog Gomperts ziet het onvermogen tot het aangaan van nieuwe 
(combinatiess van) sociale interacties vooral optreden bij mensen die door hun 
opleidingg relatief snel op de maatschappelijke ladder zijn gestegen en een rela-
tieff  grote kans hebben op het ontwikkelen van sociale fobieën.32 Het zicht op 
deelnamee aan een groot en gevarieerd aantal sociale interacties wekt juist onder 
henn een irreële angst op voor storingen in het rolgedrag, voor gebrek aan vol-
doendee psychische flexibiliteit om soepel van de ene naar de andere sociale si-
tuatiee te kunnen bewegen. Naarmate het proces van toenemende gedragscon-
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trolee in de concertzaal voortgaat, zullen potentiële nieuwkomers over een ho-
geree sociaal-psychologische drempel moeten stappen om werkelijke concertbe-
zoekerss te worden. Wanneer zij er ondanks hun belangstelling voor klassieke 
muziekk niet in slagen zich tot concertbezoeker te ontwikkelen, moet worden 
geconstateerdd dat zij het slachtoffer zijn van een specifiek aan de concertante 
settingg gebonden irreële angst, van 'zaalangst'. 

Voorr concertbezoekers die van hun zaalangst verlost willen worden ontwikkel-
dee de Amerikaanse contrabassist Barry Green een gedragstherapie. Hij advi-
seertt zijn cliënten zich hun favoriete muzikale ervaring uit hun verleden in her-
inneringg te roepen zodra zij zich in de zaal unheimisch voelen. Zij dienen zich 
aff  te vragen: was mijn ideale luistersituatie in het park waar ik onder het luiste-
renn ooit zen picnic supper gebruikte, op een deken onder de sterren lag en de ma-
gischee kracht van muziek over me heen liet komen? Was het tijdens een school-
concert,, of thuis op de bank met een cd, of in de auto? Door te fantaseren dat zij 
inn het park naar mooie muziek liggen te luisteren zouden zij de mogelijkheid 
vann geheel ontspannen gedrag in de concertzaal volgens Green weer binnen be-
reikk kunnen krijgen.33 

Mett zijn therapie richt Green zich op alle liefhebbers van klassieke muziek. Hij 
instrueertt hen zonder aanziens des persoons in hun rol van concertbezoeker. 
Hijj  bekommert zich in het bijzonder om het lot van onzekere nieuwkomers in 
hett concertleven, muziekliefhebbers die niet kunnen terugvallen op hun ver-
trouwdheidd met de actieve muziekbeoefening of op muzikale kennis die ande-
renn al van jongs afhebben opgebouwd. Greens benadering is bewust niet mu-
ziekpedagogisch,, maar gedragstherapeutisch. Als ervaringsdeskundige gaat hij 
uitt van de specifieke context van het concert en van ieders mogelijkheid zich 
daarr te kunnen handhaven. In de therapie wordt daarom gewerkt met een be-
wustee reactivering van eerdere luisterervaringen - liefst buiten de concertzaal 
opgedaan.. Greens boodschap is dat iedereen een succesvolle concertbezoeker 
kann worden als hij maar voldoende concertroutine opbouwt en met de specifie-
kee gedragspatronen, inclusief alle protoprofessionele elementen die daarvan 
deell  uitmaken, vertrouwd raakt. 

Besluit t 

Frappantt is de gelijkenis tussen de fantasietherapie voor de luisteraars van 
Greenn en het in het vorige hoofdstuk geciteerde fantasieadvies van Widlund 
aann spelers met podiumangst. Ook zij moesten een gefantaseerde context om 
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zichh heen bouwen waarbinnen geen plaats was voor kritisch publiek en zij voor 
zichzelff  zaten te spelen. Beide therapeuten richten zich op de context van het 
concertt en op methoden om daarin overeind te blijven. De therapieën zijn dui-
delijkk niet gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden in het alge-
meen,, maar op het verkrijgen van adequaat gedrag in een specifieke situatie. De 
therapieënn nemen de spanningsvolle ambiance van de concertzaal als een on-
veranderlijkk gegeven en trachten de optredende musici en het publiek tegen de 
angstverwekkendeangstverwekkende situatie te pantseren. 

Dee gedragsdiscipline in de concertzaal laat in de loop van de twintigste eeuw 
eenn overwegend lineaire ontwikkeling zien: van intensief naar nog intensiever. 
Dee sociale achtergrond waartegen de gedragssturing gestalte krijgt, is evenwel 
sterkk veranderd. Een halve eeuw geleden werden concertgangers nog ver-
maandd met verwijzingen naar het gewijde karakter van de concertzaal en de 
eerbiedwaardigheidd van componisten en musici. Tegenwoordig wordt het be-
langg om de stilte te bewaren vooral gezien als eigenbelang: men kan de muziek 
alleenn goed horen als het stil is. Mensen die niet in staat zijn zich voldoende te 
beheersenn zijn spel verstoorders en benadelen concertgangers die wel in staat 
zijnn mee te werken aan de absolute stilte. Dat de luisteraars constructief bijdra-
genn tot de verwezenlijking van muzikale optredens met de hoogst mogelijke 
graadd van perfectie straalt ook op henzelf af: zij zwijgen superieur. 



124 4 

9 9 
Conclusie e 

Overzicht t 

Klassiekee muziek heeft in de loop van de twintigste eeuw ruimere weerklank ge-
kregen.. Zij wordt tegenwoordig op zeer uiteenlopende plaatsen en binnen ver-
schillendee contexten tot klinken gebracht. Door benutting van de moderne re-
productie-- en communicatietechnieken zijn delen van het klassieke repertoire 
zelfss massacultuur geworden. Wie geen genoegen neemt met een geluidskopie 
kann klassieke muziek live beluisteren in zalen die op hoogwaardige muziekuit-
voeringenn zijn berekend. Daar treden solisten, dirigenten en orkesten met klas-
siekk repertoire op voor een publiek dat hun verrichtingen nauwlettend volgt. 

Mett de verruiming van het aantal speelplaatsen zijn ook de muzikale omgangs-
vormenn rondom de klassieke muziek diverser geworden. Men kan het aanbod 
alss 'muzikaal behang' ervaren, er in het voorbijgaan iets van opvangen, of er in-
tensieff  naar luisteren. Onder welke omstandigheden en met welke intensiteit 
mensenn thuis naar cd's luisteren is nog weinig in kaart gebracht,1 maar bij con-
certenn in de open lucht is te zien dat luisteraars zich daar veel informeler ge-
dragenn dan tijdens muziekuitvoeringen in afgesloten zalen. Daar zetten men-
senn elkaar aan tot vergaande gedragsbeheersing waaraan een vrijwel onversne-
denn aandacht voor de muziekuitvoering ten grondslag ligt. De aanwezigen 
vindenn ingetogen concertgedrag vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo ge-
weest.. Beheerste muzikale omgangsvormen zijn geleidelijk ontstaan en pas in 
dee loop van de negentiende eeuw zijn de bijbehorende gedragsregels vrij alge-
meenn en duurzaam onder serieuze liefhebbers van klassieke muziek verspreid. 
Tegenn de achtergrond van een toenemende toegankelijkheid en informalise-
ringg van het muziekleven is het opmerkelijk dat aanhangers van de ingetogen 
vormm van luisteren zich ook vandaag nog met succes in concertzalen hebben 
wetenn te handhaven. Hoe dat kon gebeuren is in deze studie nader onderzocht. 

Dee belangstelling voor serieuze muziek beperkte zich aanvankelijk geheel tot 
ledenn van de maatschappelijke elites. Max Weber signaleert dit op basis van on-
derzoekk naar de interesse voor deze muziek onder Noord-Italiaanse stedelin-
genn die leefden aan het begin van de zeventiende eeuw. De destijds gecompo-
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neerdee kunstmuziek deed onmiskenbaar een beroep op de verstandelijke ver-
mogenss van de luisteraars, en dat was de reden waarom voornamelijk maat-
schappelijkk vooraanstaanden zich tot dergelijk muziekaanbod aangetrokken 
voelden.. In hun poging een publiek met muziek te emotioneren waren de Itali-
aansee componisten er evenwel niet bewust op uit een sociaal divers publiek te 
bereiken.. Voor deze humanistisch georiënteerde kunstenaars sprak het vanzelf 
datt mensen die deze muziek deelachtig wilden worden over verstandelijke ver-
mogenss beschikten om zich door haar zeggingskracht te laten overtuigen. Hun 
maatschappelijkee positie was daarbij niet in het geding. Weber stelde wel vast 
datt klassieke muziek ook over een langere periode een sociaal beperkt publiek 
bereikte,, maar dat zag hij niet als een probleem.2 

Tochh wekte hij met zijn observaties ten aanzien van het publieksbereik de inte-
ressee voor een vraagstuk dat vooral sociologen in de loop van de twintigste eeuw 
iss gaan bezighouden: de beperkte toegankelijkheid van cultuuruitingen die een 
ruimeree verspreiding zouden verdienen. Dat laatste baseerden zij op de hoge 
waardee die kunstkenners, pedagogen en erudiet publiek aan deze uitingen toe-
kenden.. In een tijd waarin algemene beschikbaarheid van sociale voorzieningen 
enn ruimere toegankelijkheid van cultuur politieke uitgangspunten werden, 
klemdee dit vraagstuk des te meer.3 Met verwijzing naar het gestegen oplei-
dings-- en welvaartspeil hebben auteurs van sociaal-wetenschappelijke studies 
naa i960 regelmatig de vraag opgeworpen waarom niet méér mensen naar klas-
siekee concerten gaan - in de inleiding is een aantal van hen ten tonele gevoerd. 
Verklaringenn die zij daarvoor vonden, wezen in de richting van een mogelijk 
gebrekk aan culturele competentie, onbekendheid met het muziekaanbod, ge-
brekk aan interesse, onvoldoende opleiding of gebrek aan financiële middelen of 
tijd.. Hoewel ik de juistheid van deze verklaringen niet in twijfel trek, zijn ze al-
lemaall  in één opzicht onvolledig: ze besteden geen systematische aandacht aan 
dee interactieprocessen die zich binnen de figuratie van musici en publiek afspe-
len.. Naar mijn mening is studie van die processen onontbeerlijk voor het ver-
grotenn van het inzicht in het participatiepatroon. Wie zich afvraagt hoe het 
komtt dat het concertbezoek niet is toegenomen terwijl zoveel méér mensen de 
laatstee decennia hoger zijn opgeleid, kan er niet omheen dat klassieke muziek 
buitenn de concertzaal, meestendeels via geluidsdragers, wél een ruime versprei-
dingg heeft gekregen. 

Inn het voorgaande heb ik beschreven hoe sterk de sociale context de muzikale be-
levingg bepaalt en het publiek selecteert. Hoe stringenter de gedragsregels in 
dezee context zijn, des te groter is de invloed van de aldaar geldende patronen van 
socialee interactie op de samenstelling van het publiek. 
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Omm de werking van de interactieprocessen in de concertzaal op te sporen heb ik 
enkelee episoden uit de sociale geschiedenis van het Europese muziekleven na-
derr bestudeerd. Geïnspireerd door Webers signalement van de Bildungsprivile-
giertengierten heb ik de speel- en luistervaardigheden van musici en publiek over lan-
geree termijn in hun ontwikkelingsgang gevolgd. Ook heb ik gekeken naar de 
motievenn waarmee deze vaardigheden telkens opnieuw werden ingezet en ten 
slottee naar de wijze waarop ze van generatie op generatie werden overgedragen. 
Ditt overdrachtsproces blijkt zich voor wat het klassieke repertoire betreft in-
derdaadd meestendeels binnen de hogere sociale strataa te hebben afgespeeld. 

Inn de beschrijving van de ontwikkeling van muzikale voordrachtstechnieken en 
luistervaardighedenn fungeerden de omgangsregels bij concertuitvoeringen van 
klassiekee muziek als constanten. Daarbij is de aandacht gelijkmatig verdeeld 
overr musici en publiek. Uit waarnemingen op het podium en in de zaal is ge-
blekenn dat zij in hun wederzijdse afhankelijkheid samen steeds opnieuw de so-
ciaal-psychologischee voorwaarden creëren waaronder emotionele en cognitie-
vee gewaarwordingen in de muziek ontstaan. Om die reden is de sfeer van het 
'intramurale'' klassieke concert beduidend anders dan die van concerten in de 
openn lucht, meezingconcerten of andere manifestaties waar klassieke muziek 
wordtt uitgevoerd.4 

Mett behulp van Elias' figuratiemodel en Goffmans model voor de analyse van 
socialee interactie heb ik de ontwikkeling van richtlijnen voor musici respectie-
velijkk publiek consequent in hun onderlinge wisselwerking gevolgd. Zo heb ik 
dee spelinstructies (in dit boek: klavierinstructies) voor musici steeds geïnter-
preteerdd als een reactie op de aanwezigheid van luisteraars. Al in een vroeg sta-
dium,, zo bleek, waren de musici zich ervan bewust dat ze werden gadegeslagen. 
Daaromm instrueerden de muziekpedagogen hun pupillen niet alleen in artis-
tiek-technischee zin: hun inspanningen waren terzelfder tijd gericht op het aan-
kwekenn van gedrag waaruit respect voor het publiek kon worden afgelezen. Op 
zijnn beurt reageerde het publiek op de audience awareness van de musici door 
zijnn rol van kritisch observant van de muziek en de musici serieus te nemen en 
zichh daarin verder te bekwamen. 

Dee gedragsregels ten behoeve van muzikale voordrachten heb ik van meet af 
aann in een ruimer sociologisch perspectief geplaatst. De gestage ontwikkeling 
naarr meer uniformiteit en afstandelijkheid in concertgedrag liet zich inpassen 
inn de door Norbert Elias ontwikkelde civilisatietheorie. Centraal in zijn theorie 
staatt de bevinding dat de afnemende machtsverschillen tussen maatschappelij-
kee elites hebben geleid tot toenemende gedragsverfijning en -nuancering onder 
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dee mensen die bij dat nivelleringsproces waren betrokken: de aristocratische en 
burgerlijkee bevolkingsgroepen in Europa. Terwijl burgers ertoe overgingen 
aristocratischee gewoonten te imiteren om daarmee vorm te geven aan hun ge-
stegenn machtskansen, trachtten aristocraten hun gedrag juist onnavolgbaar te 
makenn en zo afstand te scheppen. Deze pogingen kunnen gezien worden als 
eenn distinctieve reactie op dreigend positieverlies. 

Dee nuancering en verfijning van gedrag in de concertzaal kan worden begrepen 
alss een verbijzondering van de door Elias beschreven distinctieve reactie. Mede 
geïnspireerdd door Elias heeft Pierre Bourdieu het mechanisme van distinctie 
eenn centrale plaats gegeven in zijn theorie over de sociaal bepaalde verschillen 
inn cultuurdeelname. De verkenningen die ik ten behoeve van mijn onderzoek 
hebb gedaan laten zien dat de cultivering van sociaal verschil een conserverend 
effectt heeft op concertgewoonten. Maar door de gesignaleerde democratise-
rings-- en informaliseringsprocessen heeft de hiërarchische scheidslijn tussen 
socialee klassen een grilliger verloop gekregen. Waar Schuyt spreekt van een 
'gefragmenteerdee samenleving' wordt deze fragmentering ook gevonden in de 
patronenn van sociaal verschil, en deze patronen keren terug in de cultuurdeel-
name.. Sociale, culturele en etnische verschillen komen in de gefragmenteerde 
samenlevingg sterker tot uiting in de vorming van in omvang uiteenlopende re-
ferentiegroepen.. Tussen deze groepen is de sociale afstand variabel. Individu-
enn met dezelfde sociale achtergrond creëren sociale situaties die voor hen dui-
delijkk herkenbaar zijn. Zij bieden de context waarbinnen zij kortstondig of 
duurzaamm functionele en affectieve bindingen met elkaar aangaan. 

Professionaliseringsspiraal l 

Hett belang dat musici aan een goede voordracht hechtten nam evenredig toe 
mett de waarde die het publiek aan de door hen uitgevoerde muziek toekende. 
Doorr de werking van wederzijdse controlemechanismen werden de instructies 
tenn behoeve van de musici talrijker en gedetailleerder, terwijl ze ook op meer 
plaatsenn in Europa werden opgesteld en verspreid. Deze ruimere verspreiding 
resulteerdee in een grotere mate van vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid, wat 
perr saldo leidde tot toenemende amalgamering van de gehanteerde voor-
drachtstechnieken.. Dit amalgameringsproces hield gelijke tred met de voort-
gaandee standaardisering van het gebruikte muziekinstrumentarium. Tegelijk 
werdd het gebruik een basisselectie van internationaal bekend klassieke reper-
toiree keer op keer te heruitvoeren. Het klassieke-muziekbestel werd met recht 
'klassiek'' naarmate het improviserende element in de loop van de negentiende 
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eeuww naar de marge van de uitvoeringspraktijk verhuisde. In dat marginalise-
ringsprocess werden de amateur-musici meegetrokken. Gaandeweg werd de 
kwaliteitsstandaardd voor de instrumentale muziekpraktijk bepaald door lang-
durigg getrainde beroepsmusici en door publiek dat zich terzake van de voorge-
dragenn muziek oordeelkundig achtte. 

Dee vorming van een relatief beperkt en telkens herhaald standaardrepertoire 
stimuleerdee onder spelers en toehoorders een grotere gevoeligheid voor de cor-
rectee uitvoering en voor de beheerste bespeling van de instrumenten. Zowel in 
dee receptie als in de voordracht ging het steeds meer om artistieke interpreta-
tieverschillenn op het niveau van details en nuances. Om aan de nieuwe eisen te-
gemoett te komen besteedden de opstellers van klavierinstructies meer aandacht 
aann preventieve maatregelen ter voorkoming van spelstoornissen. Zij ontwik-
keldenn methoden en technieken waarmee de uitvoerenden de stukken trefzeker 
enn overtuigend konden spelen en waarmee een voor alle betrokkenen pijnlijke 
situatiee van fouten of haperingen kon worden voorkomen. Een bekend voor-
beeldd van dergelijke rationeel geordende oefeningen zijn de toonladders waar-
meee pianisten tijdens hun opleiding en beroepspraktijk al eeuwenlang indrin-
gendd worden geconfronteerd. In de twintigste eeuw werden musici in toene-
mendee mate ook psychisch voorbereid op publieksconfrontaties. 

Terwijll  de musici zich aan een steeds rationeler trainingsparcours onderwor-
penn wisten, werd de spontane luistervreugde die concertbezoekers ook in fy-
siekee zin aan optredens beleefden omgevormd tot een overwegend verstande-
lijk ee appreciatie. Tegelijk voegden niet alleen de spelmethoden maar ook de 
luistergewoontenn zich langzaamaan naar een internationale standaard. Aan het 
eindd van de achttiende eeuw verschilden de reacties van het publiek op de mu-
zikalee voordracht nog sterk van plaats tot plaats. Daarna kreeg overal ongeveer 
dezelfde,, beheerste, luisterhouding de overhand. Vooral door het professiona-
liseringsprocess dat zich in het muziekbestel doorzette, ontstond het moderne 
concertregimee waarin beroepsmusici, muziekpedagogen, gevorderde amateurs 
enn gezaghebbende luisteraars zich aaneensloten teneinde de verspreiding van 
kwalitatieff  hoogstaande en professioneel verantwoorde muziek te bevorderen. 
Hett pleidooi voor beschaafde omgangsvormen in de concertzaal was onlosma-
kelijkk met het professionaliseringsproces verbonden. 

Hett ingetogen luistergedrag van concertgangers kan niet los worden gezien van 
dee meeromvattende disciplineringsprocessen in het openbare culturele leven. 
Dee pogingen die vooral in de negentiende eeuw door leden van de upper middle 
classclass in die richting werden ondernomen maken deel uit van een algemener cul-
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tureell  beschavingsoffensief. Ook in het amusementsaanbod en de opera werden 
dee omgangsvormen strakker en werden de lokale verschillen in publieksres-
ponss minder groot. Maar de werking van het wederzijdse disciplineringsproces 
vann spelers en luisteraars lijk t in het klassieke-muziekleven sterkere effecten op 
hett gedrag te hebben gehad dan in belendende culturele sectoren. In relatief 
kortee tijd vergrootten beide groepen hun actieve en passieve vaardigheden ten 
aanzienn van de muziek, waarbij zij zich als kunners respectievelijk kenners spe-
cialiseerden.. De voorgaande verkenningen laten zien dat de muziekliefhebbers 
(vaakk zelf ook als amateurs musicerend) zich op concertbezoek voorbereidden 
doorr bestudering van de muziekstukken, de muziekgeschiedenis en de uitvoe-
ringspraktijk,, mede omdat zij zich daartoe aangespoord wisten vanaf het podi-
umm en vanuit het muzikale beroepsveld. Door deze wisselwerking tussen muzi-
kalee kunners en kenners ontstond er in het concertleven een intensief interac-
tieprocess waarin het streven naar meer professionaliteit en een hogere uitvoe-
ringskwaliteitt onder de musici als vanzelf een streven naar kennisvermeerdering 
enn oordeelvaardigheid onder het publiek opriep. Dit onderdeel van wederzijdse 
gedragsafstemmingg is benoemd met de term 'professionaliseringsspiraal'. 

Inn het moderne concertregime verwierven de muziekpedagogen een sleutelpo-
sitie.. Zij ontwikkelden hun activiteiten aanvankelijk in kloosters, vorstenhoven 
off  stedelijke muziekvoorzieningen, waar zij als componist of uitvoerend musi-
cuss werkzaam waren. In hun pedagogische werk - het opstellen, toepassen en 
bewakenn van muzikale regels ten behoeve van een goede uitvoering- werden zij 
aangemoedigdd door leden van de maatschappelijke elites die hen van aanstel-
lingenn voorzagen. Later brachten de muziekpedagogen de regels van de voor-
drachtskunstt steeds meer binnen een eigen beroepsdomein tot bloei. De vor-
mingg van een beroepsgroep werd mogelijk toen de pedagogen in de negentien-
dee eeuw hun werk gingen verrichten als docenten aan conservatoria en 
muziekscholen.. Vandaaruit konden zij toezicht houden op de muziekbeoefe-
ning,, zowel die van beroepsmusici als van amateurs. 

Muzikalee vaardigheden en eruditie ontwikkelen zich ook in 2000 in een context 
vann maatschappelijke hiërarchie, waarbij de werking van de professionalise-
ringsspiraall  zich het duidelijkst manifesteert in de hogere regionen van de sa-
menleving.. Wanneer kinderen er door hun omgeving toe worden aangezet ac-
tieff  te gaan musiceren worden zij van jongs af ook vertrouwd gemaakt met de 
regelss die gelden bij muziekuitvoeringen op beroepspodia.5 Daardoor is het se-
rieuzee concertgedrag als 'esthetische dispositie' ook een richtsnoer gebleven 
voorr omgangsvormen tijdens concerten buiten de professionele kring, in de 
huiskamerss van de upper middle i/tm-gezinnen. De combinatie van actievee mu-
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zikalee vaardigheden en belangstelling voor de muziek via informatieverwerving 
enn concertbezoek is de basis gaan vormen van het protoprofessionele gedrag 
datt zoveel bezoekers van klassieke concerten kenmerkt en dat hen als oordeel-
vaardigee deskundigen functioneel met de professionele muziekpraktijk ver-
bindt.. Bij het aanbreken van de eenentwintigste eeuw wordt de professionele 
concertpraktijkk onverminderd geschraagd door een meer dan gemiddeld mu-
zikaall  vaardig en oordeelkundig publiek. Dat gegeven bepaalt in hoge mate de 
specifiekee aard van de sociale interactie in de concertzaal. 

Situatiebepaaldd concertgedrag 

Formelee concertsituaties gaan gepaard met grote sociale controle. De keuze 
voorr een serieus concert is onlosmakelijk verbonden met de verwachting dat de 
kwaliteitt en professionaliteit van de desbetreffende uitvoering tot op grote 
hoogtee gegarandeerd zijn. De concertante setting is daarvoor even belangrijk 
alss de geprogrammeerde muziek. Alleen daar waar mensen de mogelijkheid 
hebbenn eikaars gedrag tot op grote hoogte te controleren zijn de omstandighe-
denn gunstig voor een artistiek perfecte en emotioneel indringende muzikale er-
varing.. Dit plaatsgebonden, collectief afgedwongen gedragspatroon discipli-
neertt elke aanwezige tot gedrag dat een verstandelijke, muziekesthetische om-
gangg met de muziek vooropstelt. Op straffe van afkeurende reacties is er geen 
alternatievee omgangsvorm mogelijk. 

Nuu het aanbod van klassieke muziek door de ingebruikneming van nieuwe dis-
tibutietechniekenn vergaand is gedemonopoliseerd en in uiteenlopende situaties 
enn onder wisselende omstandigheden is te beluisteren, kan iedereen in beginsel 
eenn keuze maken uit de alom beschikbare luistervarianten. Wie kiest voor een 
formelee ambiance doet dat op grond van een specifieke belangstelling, maar 
niett minder op grond van het aangeleerde vermogen in een zaal geconcentreerd 
enn onbeweeglijk te luisteren. De keuze wordt dus ook gemaakt op grond van so-
cialee vermogens en motieven. Hierboven is meermalen gewezen op wat Bour-
dieuu over de sociale motieven van cultuurdeelname heeft gezegd. Hij zet vraag-
tekenstekens bij de 'vrije' keuze voor de ingetogen concertambiance. De keuze wordt 
volgenss hem ook sociaal afgedwongen, zonder dat men zich daarvan zozeer be-
wustt is. Vanuit de noodzaak de sociale status in gedrag en activiteitenkeuze te 
bevestigenn zijn mensen uit hogere sociale klassen volgens Bourdieu als het ware 
veroordeeldd tot traditioneel concertbezoek. 
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Petersonn en Simkus hebben gepoogd de processen van toenemende keuzevrij-
heidd in het cultuuraanbod sociologisch te interpreteren. Volgens hen beschikken 
hogerr gesitueerden over meer mogelijkheden verschillende sociale contacten aan 
tee gaan en daarbij het juiste gedrag te genereren. Daardoor kunnen ze zich ook 
gemakkelijkerr in verschillende culturele contexten begeven en formele concert-
gangg combineren met bijvoorbeeld discobezoek. Bij het besteden van de vrije tijd 
zijnn mensen uit hogere milieus dan ook eerder geneigd verschillend cultuuraan-
bodd te combineren. In de grotere keuzevrijheid ligt volgens de auteurs een mo-
gelijkheidd voor distinctieve gedragspatronen besloten. De selectie van een eigen-
zinnig,, maar tegelijk in de directe omgeving gewaardeerde combinatie van cul-
tureell  aanbod komt dus mede voort uit statusmotieven. Mensen in lagere sociale 
positiess zouden minder in staat zijn hun gedrag naar verschillende contexten te 
plooien.. Hun repertoire van gedragsvormen zou eenvoudigweg te beperkt zijn 
omm zich in uiteenlopende sociale situaties met succes te kunnen handhaven. 

Hett inzicht dat mensen in een meer gefragmenteerde samenleving afhankelijker 
zijnn geworden van het variabele vermogen om hun gedrag van situatie tot situ-
atiee te sturen sluit aan bij de informaliseringstheorie zoals die door Wouters is 
geformuleerd.. Hij ziet de dynamisering van sociale en culturele gedragsvor-
menn als een functie van democratiserings- en informaliseringsprocessen. Deze 
processenn hebben onmiskenbaar invloed op het concertpubliek gehad, maar 
datt gold dan vooral zijn sociale samenstelling, niet zijn gedrag. In de laatste de-
cenniaa van de twintigste eeuw is het concertpubliek uit een maatschappelijk 
ruimeree kring gerecruteerd, terwijl het binnen de concertzaal juist een homo-
generr gedragspatroon is gaan vertonen. Uit het echelon van mensen dat door 
hett volgen van hoger onderwijs sociaal is gestegen zijn de 'nieuwe concert-
bezoekers'' naar voren getreden. Ook zij hebben geleerd zich voor de duur van 
klassiekee concerten te voegen naar de traditionele, ingetogen gedragsvormen 
diee zo kenmerkend zijn voor de 'hogere' concertcultuur. 

Informaliserings-- en democratiseringsprocessen hebben niet alleen de variëteit 
inn muzikale gedragsvormen doen toenemen, ook het muziekaanbod is onder 
groteree groepen belangstellenden uitwisselbaar geworden. Door verbeterde 
communicatie-- en distributietechnieken treedt er meer overlap op in de diver-
see repertoires en muziekgenres die via de verschillende verspreidingsmogelijk-
hedenn in uiteenlopende contexten ten gehore worden gebracht. Deze overlap 
heeftt evenwel niet geleid één uniform gedragspatroon voor het hele muziekbe-
stel.. Terwijl op meer plaatsen dezelfde muziek wordt geprogrammeerd en er 
meerr alternatieve omgangsvormen in het muziekbestel worden gesanctio-
neerd,, zijn sociale verschillen in het muziekpubliek blijven voortbestaan. Deze 
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verschillenn hechten zich aan de uiteenlopende muzikale situaties waarbinnen 

muziekk tot klinken wordt gebracht. 

Dee sociaal-psychologische grenzen 

vann concertbezoek 

Naa i960 zagen doorgewinterde concertgangers in wisselwerking met de pro-

fessionelee musici kans de omgangsvormen rondom de klassieke muziek als het 

waree op eigen kracht en gezag verder te doen verstrakken, wat in de meeste za-

lenn ook leidde tot een nóg stiller publiek. Tegenwoordig wordt de stilte inci-

denteell  nog weleens openlijk afgedwongen, maar in meerderheid blijven de 

ingetogenn gedragsvormen van kracht door de sociale controle die musici en pu-

bliekk op elkaar en zichzelf uitoefenen. De regieaanwijzingen van het concert-

regimee maken impliciet deel uit van de definitie van de situatie en ze worden 

doorr de aanwezigen via het vermogen tot zelfsturing op het juiste moment als 

vanzelff  gereproduceerd. 

Dee verdere verstrakking van de omgangsvormen in de concertzaal laat zich 

probleemlooss interpreteren tegen de achtergrond van een toenemende dyna-

miekk in culturele uitingen en receptievormen. Wel heeft de toegenomen varia-

tiee in de verspreidings- en presentatievormen van klassieke muziek de reik-

wijdtee van de serieuze luisterhouding aanzienlijk ingeperkt. Zelfs binnen de 

bastionss van concertgebouwen is formeel gedrag niet altijd meer de regel. Maar 

alss er serieus repertoire op het programma staat leeft de ingetogenheid voort 

onderr de groep sterk gemotiveerde en stevig onderlegde muziekliefhebbers die 

speciaall  op dat repertoire afkomt. 

Inn de bonte verzameling van gedragsvormen die door democratiserings- en in-

formaliseringsprocessenn in de muziek is opgebloeid, fungeren concertgebou-

wenn als gerespecteerde stiltegebieden ten behoeve van het serieuze klassieke re-

pertoire.. Waar klassieke muziek is gepopulariseerd via de kanalen van straat-

muziek,, cd's en internet bieden deze accommodaties de mogelijkheid de 

hoogwaardigee uitvoeringspraktijk te continueren. In de voorliefde voor live mu-

ziek,, authentieke instrumenten, onberispelijke voordrachten en deskundig pu-

bliekk met hooggestemde verwachtingen leeft de traditionele humanistische op-

drachtt te streven naar het hogere en het betere voort. De inzet van dat streven en 

dee wijze waarop het cultuurgoed in gedrag wordt verdedigd roept eerder asso-

ciatiess op met een beschavingsi^wsiV/dan met een beschavingsoffensief.6 Seri-

euss concertbezoek getuigt van een actieve inzet voor het behoud en het juiste 
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beheerr van de muzikale monumenten en de methoden en technieken die nodig 
zijnn om ze operationeel te houden. Evenalss het repertoire en de daarbij horende 
voordrachtstechniekenn zijn de appreciatievormen aspecten van het erfgoed van 
dee klassieke muziek waarop de conserverende inspanningen zich richten.7 

Zoalss iedere getalenteerde zich voor een conservatoriumstudie kan aanmelden, 
zoo is ook niemand tegenwoordig formeel uitgesloten van welk muziekaanbod 
dann ook. Er zijn evenwel sociaal-psychologische barrières die potentiële bezoe-
kerss op afstand houden. Dat geldt zeker voor aanbod dat klinkt in zalen waar 
striktee gedragsregels gelden en waar merendeels ervaren concertbezoekers ge-
leerdd hebben zich daarnaar te voegen. Ze brengen schijnbaar achteloos de no-
digee discipline op, zoals solisten de ingewikkeldste muziek schijnbaar moeite-
looss ten gehore brengen. Minder routineuze bezoekers kunnen het naleven van 
dee gedragsregels echter als een opgave ervaren. Het gevoel onder geen beding 
vann het collectieve gedragspatroon af te mogen wijken maakt hen soms onzeker. 
Dergelijkee gevoelens van onzekerheid, die een signaal zijn van een falende 
'zelfsturing'' zijn in deze studie benoemd met de term 'zaalangst', een aan plan-
kenkoortss verwante en eveneens contextgebonden angst die concertbezoekers 
bijj  het betreden van de zaal keer op keer kan bevangen en die op langere termijn 
eenn selecterende werking kan hebben op de omvang en de samenstelling van 
hett concertpubliek. 

Voorzoverr ervaren concertbezoekers met gevoelens van zaalangst kampen heb-
benn zij daartegen een psychische weerstand opgebouwd. Ook hierin lijken zij 
opp optredende musici die hun podiumangst beroepshalve bedwingen. De op-
komstt van gedragstherapieën voor concertbezoekers doet veronderstellen dat 
doorr de werking van de professionaliseringsspiraal niet alleen kennis en vaar-
dighedenn tussen musici en publiek worden uitgewisseld. Ook angsten en on-
lustgevoelenss worden gecommuniceerd, en daarmee de psychische strategieën 
omm ze te overwinnen. 

Gelett op wat Gomperts zegt over sociale fobieën neemt de kans op zaalangst toe 
onderr muziekliefhebbers die onvoldoende aansluiting vinden bij de kennisin-
tensieve,, context- en ervaringsgebonden vorm van cultuurparticipatie die con-
certbezoekk in de loop der tijden is geworden. Daarmee dient zich een sociaal-
psychologischee belemmering voor concertbezoek aan, juist nu de deuren van 
dee concertzaal als onderdeel van het openbare domein in beginsel wijder open-
staann dan ooit. Ook bij mensen die zich op grond van muzikale belangstelling 
enn opleidingsniveau ontegenzeggelijk voor concertbezoek kwalificeren, kun-
nenn onbedwingbare vormen van zaalangst tot vermijdingsgedrag leiden. 
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Besluit t 

Vermijdingsgedragg zag de sociograaf Kruij t ook optreden in het religieuze le-
venn in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij vatte het wegblijven van minder 
gemotiveerdee kerkgangers op als een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het 
kerkelijkk leven van de overgeblevenen. Een vergelijkbaar proces van zelfregu-
leringg heeft er in de loop van de twintigste eeuw toe geleid dat serieuze klassie-
kee concerten worden bezocht door een almaar homogener publiek van hoogop-
geleiden. . 

Concertenn die in meerderheid door hoogopgeleiden worden bezocht lopen te-
genwoordigg de kans het negatieve stempel van exclusiviteit te krijgen. Dit boek 
laatt evenwel zien dat het recente publieksbereik van klassieke muziek niet we-
zenlijkk afwijkt van dat van voorgaande perioden. Bovendien is met het voor-
gaandee geïllustreerd dat de rol van publieksdeelname in het muziekbestel niet 
alleenn in cijfers en statistieken hoeft te worden uitgedrukt. Bezien vanuit het 
perspectieff  van kwaliteitsbewaking is het hoge uitvoeringspeil dat musici door 
dee eeuwen heen op de concertpodia hebben weten te bereiken mede te danken 
aann de gedisciplineerde en kritische observatie vanuit de zaal. 

Alss het gaat om de conservering van hoger cultuurgoed worden Schubert, 
Mozartt en Beethoven door hun vertolkers en publiek in de concertzaal vastge-
houden.. Maar zoals geloof slechts ten dele samenvalt met kerkgang is klassieke 
muziekk niet synoniem met concertbezoek. Weliswaar fungeren concertzalen 
steedss nadrukkelijker als concentratiepunten voor kwaliteitsbevordering en -
bewaking,, maar zij kunnen die functies niet handhaven zonder verbindingen te 
onderhoudenn met grotere groepen muziekliefhebbers die buiten het serieuze 
concertlevenn om contact hebben met de klassieke meesters. Dirigenten en so-
listenn zijn zich van de noodzaak van dergelijke verbindingen bewust - dat blijkt 
uitt hun bijdrage aan de omvangrijke productie van geluidsregistraties. Het blijkt 
ookk uit hun experimenten met een ruimer repertoire,8 en hun optredens tijdens 
concertenn in de openlucht of elders in een informele context. Wanneer zij die 
contextt bewust opzoeken stoort het hen niet dat het klinkende resultaat van hun 
voordrachtt zich vermengt met de geluiden van parken en pleinen. 
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'jeugd'' en 21 procent tot de categorie 'volwassenen'. Centraal Bureau voor de Statistiek (1999) Jaarboek 
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CultuurCultuur igg8/gg, 36. 

51.. Van Beek en Knuist (1991). Zie ook: De Haan en Knuist (2000), 92-93. 

52.. DeJagerenZweers(i9Ó2). 

53.. In 1993 is tevens gevraagd of de respondenten ook nu nog muziek maken. Dat was het geval bij 56 

procent.. Smithuijsen (1997), 40. Ook dan is het contrast met het algemene percentage muziekamateurs 

inn de Nederlands bevolking nog groot. In 1999 was dat percentage 11. Vgl. Wils (1999). 

54.. Smithuijsen (1997), 40,42. 

55.. De term werd in deze betekenis bij mijn weten voor het eerst gebruikt door Brinkgreve, Onland en 

Dee Swaan (1979). Zie voor een uitwerking hoofdstuk 4. 

56.. Ik ben daarin niet de eerste. Al eerder hebben in Nederland vooral Amsterdamse sociologen 

aanvullendee bijdragen aan het sociologisch inzicht geleverd met de analyse van meer contemporaine 

etiquetteboeken.. Zie bijvoorbeeld Brinkgreve en Korzec (1978); Wouters (1990). 

57.. Smithuijsen (1997), 41. 

58.. Behalve van individuele klaviermethoden is ook gebruik gemaakt van beredeneerde inventarisaties 

vann klavier methoden: Kloppenburg {1951); Gerig(i974), Kloppenburg (1976); Jaeken (1990); 

Kloppenburgg (1992). 

Hoofdstukk 2 

i.Braunn (1992), 323-24. 

2.. Grout (1973), 175. 

3.. Kempers (1987), 244. 

4.. Het segment uit het Utrechtse concertpubliek dat in 1993 concertseries volgde van muziek uit de 

barokk en klassieke periode combineerde zijn liefde voor Monteverdi met die voor onder meer Schubert, 

Beethovenn en Mozart. Smithuijsen (1997), 109. Vermeld moet worden dat voorzover kon worden 

nagegaann in dit concertpubliek geen specialisten op het gebied van oude, dat wil zeggen middeleeuwse 

enn renaissancemuziek aanwezig waren. 

5.. Kloppenburg (1950,337. 

6.. Fenlon (1989), 3-6. 

7.. Neubauer situeert het omslagpunt van de mathematische (pythagorische) opvatting van muziek naar 

eenn meer empirische opvatting omstreeks 1700. Hij baseert dat op de geschriften van de 

stemmingsdeskundigee Andreas Werckmeister (1645-1706). Neubauer (1986), 17. 

8.. De veronderstelling dat gevoelens niet door muziek kunnen worden opgewekt als ze niet al tot het 

emotionelee repertoire van de luisteraar behoren, wordt tot op de dag van vandaag aangenomen. Zie 

bijv.. Frijda{i988), 194. 

9.. Neubauer (1986), 27. 

10.. Grout (1973), 306. 

i i.Raynor(i972),, 155-164. 

12.. Fenlon (1989), 2. 

13.. Unger(i9Ó9). 

i4.Bartel(i997),, 15. 

15.. Hoewel de regels voor muzikale retorica vooral in Duitsland door theologen en 

muziekwetenschapperss tot grote bloei werden gebracht, bezat het land geen monopolie op de 

ontwikkelingg van haar methoden en technieken. In Frankrijk bijvoorbeeld hielden de muziektheoretici 

zichh ook met de muzikale uitvoeringsprakijk bezig. Franse componisten waren verzameld in de 

AcadémieAcadémie Royale des Sciences (die fungeerde van 1666 tot 1793) en ontwikkelden daar een voorkeur voor 

eenn empirische muziekwetenschap. De Franse componist Jean Philippe Rameau (1683-1764) was een 
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belangrijkee woordvoerder van deze academische stroming. Hi j propageerde het gebruik van zowel Ie 

bonbon gout als lejugement de Voreille als leidraad bij het oplossen van theoret isch-harmonische problemen. 

Cohenn (i 981), 95-96. 

16.. Unger (1969), 116-118. 

i 7 .Ba r te l ( i 997 ) ,33. . 

18.. Barrel (1997), 56. 

19.. Neubauer ( i986 ), 7. 

20.. Neubauer ( i 986 ), 42. 

Hoofdstukk 3 

1.. Fenlon (1989), 8-9. 

2.. K loppenburg (1951), 19. 

3.. Har ich-Schneider (1958), 137. 

4.. Santa Maria (1962) [1565], 23-24 en 69. 

5.. K loppenburg (1951), 31-32. 

6.. In de zestiende eeuw was de keuze van inst rumenten nog nauw verbonden met de specifieke 

gevoelsladingenn die men wilde oproepen. Later zou dat veranderen. Aan het eind van de negent iende 

eeuww vond men de pianoforte universeel genoeg om er nagenoeg alle mogelijke stemmingen en 

gevoelenss mee te vertolken. 

7 .Ger ig ( i 974 ),, 11. 

8.. Massip (1994), 225-226. Zie ook Hutchings (1978). 

9.. Couper in (1933) [1717], 25. 

10.. Een hoge pols bemoeilijkt de zijdelingse bewegingen van de handen waardoor de trefzekerheid van 

dee aanslag bij snelle passages afneemt. 

11.. Couper in (1933), 11. 

12.. Couper in (1933), 14. Volgens Elias was slechts een minderheid van de hovelingen muzikaal 

onderlegdd in een mate die Couper in graag zag. Er waren wel muzikale connaisseurs aan het hof te 

vinden,, maar hun aantal stond in geen verhouding tot de menigte van hovelingen die muziek 

beschouwdenn als een mogelijkheid zich te ontspannen. Elias (1991), 119. 

13.. Willia m Mitchell in Bach (1974), 5. 

14.. Bach, (1974) [1753], 169. 

15.. Bach (1974), 147-166. 

16.. Bach (1974), 148. 

17.. Bach (1974), 43. 

18.. Bach (1974), 151. 

19.. Ge r i g ( i 974 ) ,20-

20.. Preussner (1954), 29. 

21.. Bachs overstap van een aristocratische naar een burgerlijke werkkring is mede te interpreteren als 

eenn keuze vóór de vereenzelviging met de Du i ts sprekende intelligentsia van het maatschappeli jke 

middenn en tégen de overwegend Frans sprekende, naar Frans voorbeeld 'gecivil iseerde', hofadel. Vgl. 

Eliass (1969) deel I, 7-10. 

22.. Ik stuitte op een ui tzondering. In een verhandel ing over het onderdrukken van grimassen ti jdens de 

pianovoordrachtt verwijst de Franse pianopedagoog Constant in Piron naar de spiegelmethode van 

Couper in.. Piron (1949), 258. 

23.. Mitchell in Bach (1974), 2. 
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Hoofdstukk 4 

i .. Johan Goudsblom wees mij erop dat de term 'amateur' pas in de twintigste eeuw in het 

spraakgebruikk is ingeburgerd. Voordien sprak men van 'dilettanten'. In dit boek houd ik evenwel de 

termm 'amateur' aan. Dit is tegenwoordig een gangbare term voor kunstbeoefenaars die onbezoldigd aan 

hett kunstleven deelnemen. Amateur-musici staan tegenwoordig als volwaardige partij tegenover 

beroepsmusici.. De term is ook minder beladen dan de term 'dilettant', waaraan juist de laatste decennia 

dee gevoelswaarde van onvolkomenheid is gaan kleven. 

2.. In Italië en Frankrijk bestonden al langer muzikale 'academies' - zij waren meer aristocratisch 

georiënteerd. . 

3.. Frijhoff en Spies (1999), 591. 

4.. Het musiceren in huiselijke kring stond vaak in het teken van het geloof. Op zondag speelden leken 

inn kerken. De overgang van het katholieke naar het protestantse geloof maakte in grote delen van 

Europaa een einde aan dit gebruik. Het is dus niet verwonderlijk dat juist in het protestantse Noord-

Europaa gezocht werd naar alternatieve optreedmogelijkheden in de profane sfeer. 

5.. Preussner (1954) [1935], 34. 

6.. Frijhoff en Spies (1999), 591. 

7.. Rebling (1950), 85. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling van het 

Leeuwarderr Collegium Musicorum aan het begin van de zeventiende eeuw: Algra (1987), 183. 

8.. Salmen(i97i), 22. 

9.. Preussner (1954), 35. 

10.. Salmen (1971), 15. 

11.. Preussner (1954), 39. 

12.. Preussner (1954), 38. 

13.. Salmen (1971), 16. Raynor stelt als voorbeeld van minder ingetogen gedrag tijdens het spel der 

collegiantenn een student van het collegium van Jena, die een viool en een hoorn runeerde toen hij 

daarmeee de dirigent sloeg. Raynor (1972), 192. 

14.. Salmen (1971), 15. 

15.. Salmen (1971), 5. 

16.. Collegia musica opgericht in Nederland: Arnhem 1591; Amsterdam eind zestiende eeuw; 

Leeuwardenn begin zeventiende eeuw; Deventer 1623; Utrecht 1631; Nijmegen 1632. Balfoort (1938), 32. 

17.. Balfoort (1938), 33-35. 

18.. Rebling (1950), 84. 

19.. Balfoort (1938), 33-34. 

20.. Balfoort (1938), 103-104. 

21.. Salmen (1971), 15. 

22.. Forkel duidt hier op cottfrérieën, genootschappen van leken die binnen de kerk verzorgende taken op 

zichh namen. Fenlon (1989), 43-44. 

23.. Schwab (1971), 9; Salmen (1971), 16. 

24.. Vgl. de statuten van het Haagse Genootschap 'Ste Cécile Royale', opgenomen in Scheurleer (1909), 62. 

25.. Preussner wijst er nog op dat door dit toenemende gehalte aan professionaliteit het collegium 

uiteindelijkk evolueerde tot een Musikverein. De waren zijn op hun beurt weerde wegbereiders voor 

conservatoriaa en muziekscholen. Preussner (1954), 37-38. 

26.. Preussner (1954) 39. 

27.. Preussner (1954), 24. 

28.. Salmen (1971), 64. 

29.. Balfoort (1938), 104. 
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30.. Balfoort (1938), 105. 

31.. Preussner (1954), 66. 

32.. In de twintigste eeuw ook de muziekpsycholoog en -socioloog. 

33.Leppert(i988),, 11,22. 

34.. Weber, W. (1975), 115. 

35.. Adorno (1962), 97. 

36.. Van dezelfde economische wetmatigheid profiteerde de pianohandel. Zoals in hoofdstuk 6 

gedetailleerderr zal worden beschreven, werden in de loop van de negentiende eeuw in Europa steeds 

groteree aantallen piano's verkocht. Daardoor kon hun verkoopprijs dalen, wat weer leidde tot meer 

verkoop. . 

37.. Raynor (1976), 61. 

38.. Brinkgreve, Onland en De Swaan {1979). Zie ook De Swaan (1989), 250, 251; Smithuijsen (1991), 

276;; Knuist (1995), 29. 

39.. Als oorzaak daarvan moet worden aangewezen de afnemende noodzaak voor gezinnen om zelf 

muziekk te produceren als daaraan behoefte bestond. De muziekproductie werd meestendeels 

overgenomenn door de massamedia en de geluidsdragersindustrie. 

40.. Haanstra (1999), 252. 

41.. Overigens blijf t de reikwijdte van het 'intellectuele luisterprofieP niet beperkt tot de klassieke 

muziek.. Ook in bijvoorbeeld de popmuziek kan het accent verschuiven van een fysieke beleving van de 

muziekk naar een cerebrale. Zo beschrijven Andries van den Broek en Jos de Haan een situatie waarin 

fanss van de popgroep Pink Floyd tijdens een liveconcert doodstil naar een nummer van hun favoriete 

artiestenn luisteren. Van den Broek en De Haan (2000), 138. 

Hoofdstukk 5 

1.. Het betreft een schatting van dominee H.R. Haweis. Geciteerd in Ehrlich (1990), 92. 

2.. Ehrlich (1990), 97. 

3.Gerig(i974),287. . 

4.. Max Weber noemde de piano ook wel das, bürgerhche Möbei. Braun (1992), 39. 

5.. Uit een voor het concertpubliek representatieve steekproef bleek het volgende. In 1993 speelde 50 

procentt van de actief musicerende Utrechtse concertgangers piano, 16 procent een blaasinstrument, 

144 procent zong, 7 procent speelde viool of cello en 6 procent orgel, harmonium of accordeon. De rest 

(77 procent) speelde een ander instrument. Smithuijsen (1997), 40. 

6.. De cijfers voor 1930, i960 en 1985 zijn overigens: 212.000, 343.000 en 762.000. Ehrlich (1990), 222. 

Alss reden voor de afnemende groei inde pianoverkoopcijfers na 1910 noemt Ehrlich de opkomst van de 

grammofoonplaat.. In de Verenigde Staten werden in 1914 voor 27 miljoen dollar grammofoonplaten 

gekochtt en voor 56 miljoen dollar piano's. In 1919 waren de cijfers respectievelijk 158 miljoen en 95 

miljoenn dollar. Ehrlich (1990), 186. 

7.. Weber (1958), 120. 

8.. Informatie over de constructie van piano's vond ik in Sumner (1971); Harding (1978); Ehrlich 

(1990);; Hildebrandt (1991); Lelie (1995). 

9.. Lelie (1995), 10. 

10.. Spelaanpassingen waren ook nodig vanwege een zwaarder werkend pianomechaniek. Tussen 1817 

enn 1877 nam de toetsweerstand van deBroadwood-vlcugel toe van 2,625 t o t 4 ounces. Overigens liep 

diee weerstand daarna weer iets terug. Gerig (1974), 188. 

11.. Kloppenburg (1951), 125. 
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12.. Kloppenburg (1951), 147. 

13.. Kloppenburg (1951), 158; Gerig{i974), 70. 

14.. Gerig(i974),70. 

15.. Gerig(i974), 59; Gillespie (1965), 250. 

16.. Dergelijke instrumenten waren echter niet zonder gevaar. Om zijn vingertechniek te verbeteren 

gebruiktee Robert Schumann allerlei apparaten, ten gevolge waarvan een van zijn vingers verlamde. 

Hildebrandtt (1991), 133. 

17.. Kloppenburg (1951), 167-176. 

18.. Kloppenburg (1951), 179-183. 

i9.Plaidy(i868),3. . 

20.Plaidy(i868),6. . 

2i.Plaidy(i868),64. . 

22.. De term 'vestigingsstrijd' heb ik ontleend aan Brinkgreve, Onland en De Swaan. Zij gebruiken hem 

bijj  de beschrijving van de manier waarop psychotherapeuten in de tweede helft van de twintigste eeuw 

hunn beroepspositie ten opzichte van patiënt en overheid trachtten te verstevigen. Brinkgreve, Onland 

enn de Swaan (1979). 

23.Gerig(i974),229. . 

24Gerig(i974),, 160-161. 

25.. Oorgetuige geciteerd in Whittal (1991), 83. 

26.. Gerigg (1974), 184. 

27.. Gerig (1974), 193. 

28.. De term is van Harold Schonberg, zie hoofdstuk 7. 

29.. Gerig (1974), 291. 

30.. Bourdieu (1984), 23. 

31.. Frith (1996), 36. Voor een recentere beschrijving van de sfeer van concurrentie en perfectiedwang 

onderr conservatoriumleerlingen zie Kogan (1989). 

32.. Gerig (1974), 357. 

33.. Gerig(i974), 237 en 263; Caland (1919), 21. 

34.. Zie bijv. Johnen (1928). 

35.. Ortmann (1925). Ortmann oogstte met zijn gedegen studies geen algemene bijval. De beroemde 

pianistt Vladimir Horowitz (1903-1989) zei overr een van zijn boeken: 'After reading it, one could never 

playy again. It's like the man who tried to analyze how to swallow, and choked.' Dubai (1992), 80. 

36.. een stroming die in de jaren dertig in de psychologie ontstond. De werkwijze van behavioristen is, 

inn de beschrijving van Goudsblom, gebaseerd op 'het idee om alle noties omtrent wat mensen zou 

kunnenn bewegen uit te schakelen en alleen te kijken naar hoe zij zich in feite gedragen.' Om die reden 

zoekenn zij naar hulpmiddelen en instrumenten waarmee gedrag op een exacte manier kan worden 

geregisteerdd en gemeten. Goudsblom (1974), 165. 

37.. Gerig (1974), 414. 

38.. Gerig (1974), 413. 

39.. Gerig (1974), 441. 

Hoofdstukk 6 

1.. Vgl. Maso(i994). 

2.. Hildesheimer (1979). 

3.. Reich (1948), 102. 
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4-- Reich (1948), 129. 

g.. Reich (1948), 161-163. 

6.. Johnson (1997), 71-80. Zie overigens ook Preussner (1954), 15-16 en Locke (1991). 

7.. Johnson (1997), 73. 

8.. Johnson (1995), 232. 

9.. DeNora (1991), 310-346. 

10.. De Weense hofadel ging er geleidelijk toe over de eigen Hauskapellen af te schaffen. Deze privé-

ensembles,, die werden bevolkt door eigen personeel bestonden na 1775 niet meer. Tegelijk werd de 

keizerlijkee Hofkapelle teruggebracht van 134 musici in 1740 tot 20 in 1822. De reden voor deze afname 

wass volgens DeNora niet in de eerste plaats een economische, maar een sociale: het hebben van een 

eigenn orkest bleek zijn waarde als sociaal distinctiemiddel te hebben verloren. DeNora (1991), 330. 

11.. Schwab (1971), 17-18. Ook toen na 1850 de 'grootburgerlijke' representatieve concerten in het 

muzieklevenn in Wenen — en de andere Europese metropolen - dominant waren geworden bleven de 

oudee concertvormen, zoals de besloten hofconcerten en de openbare liefhebbersconcerten, op kleinere 

schaall  voortbestaan. 

12.. Net als elders maakte in de muzieksector het 'pedagogisch dilettantisme' van de achttiende eeuw 

plaatss voor een professionele habitus die het negentiende-eeuwse onderwijsstelsel in het algemeen 

kenmerkte.. Vgl. De Vries (1993), 38-45. 

13.. Over de invloed van genootschappen op het Nederlandse muziekleven in de negentiende eeuw, zie 

Vann Dokkum {1929). 

14.. Wiesmann (1991), 99. Overigens beschouwt de muziekhistoricus Arnold Whittal Franz Liszt als de 

'uitvinder'' van het pianorecital. Diens eerste recital vond plaats in 1840. Whittal (1991), 91. 

15.. Ter illustratie van het min of meer gelijk opgaan van beide formaten concertzalen volgt hier een 

overzichtt van de concertzalen die in de tweede helft van de negentiende eeuw in Londen nieuw werden 

gebouwd:: Queen's Hall 1893, 2500 plaatsen, Albert Hall 1871, 10.000 plaatsen, London Steinway Hall, 

1878,4000 plaatsen, Bechstein Hall, 1901,600 plaatsen, kleine Queens hall 1893, 500 plaatsen, en 

Aeoliann Hall 1904, 500 plaatsen. Ehrlich( 1990), 114-115. 

16.. Liszt (1994), 25. 

17.. Hanslick (1892) [1854], 177. 

18.. Kif t (1996), 68. 

19.. Burney (1959), Volume One, 278. 

20.. Berlioz (1987), 255. 

21.. De Britse socioloog Norman Lebrecht ziet het vak van dirigent in het muziekbcstel opbloeien in het 

middenn van de negentiende eeuw. Componisten lieten het dirigeren van hun werk over aan anderen 

omdatt hun partituren te ingewikkeld werden voor een orkest om zonder vakkundige leiding te spelen. 

Eenmaall  'bevrijd uit de psychologische greep van de componist' konden dirigenten zich snel 

ontwikkelenn tot letterlijk toonaangevende figuren in het muziekleven. Lebrecht (1992), 18. 

22.. Maso (1994), 26. 

23.. Ray nor (1976), 43. 

24.. Frith (1996), 39. 

25.. Boekman (1939), 142-144. Zie ook Bank (1991). 

26.. In recente publicaties hechten de Britse sociologen Nicholas Abercrombie en Brian Longhurst en 

dee Amerikaanse socioloog Richard Butch veel betekenis aan de fysieke scheiding tussen optredenden 

enn publiek zoals die in de loop van de negentiende eeuw gestalte kreeg. Zij zien een langdurige 

verwijderingg tussen beide groepen, die pas tamelijk recent hier en daar is opgeheven door wat zij 

noemenn 'publieksdeelname aan de voorstelling', wat wil zeggen: een actief handelend aandeel van het 

publiekk in de voorstelling. Vgl. Abercrombie & Longhurst (1998); Butch (2000). In mijn benadering 
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heeftt het publiek ook in zijn schijnbaar passieve aanwezigheid in de zaal een wezenlijke invloed op wat 

dee musici op het podium doen. In afwijking van de genoemde sociologen zie ik de fysieke scheiding 

tussenn publiek en musici als manier om de relatie opnieuw (ruimtelijk) vorm te geven, en ook om haar 

tee intensiveren. 

27.. Bij het ontwerpen van het Amsterdamse Concertgebouw is overwogen in de zaal een schuin 

oplopendee vloer aan te brengen. Omdat het 'sociëteitskarakter' hier nog domineerde is dat niet 

gebeurd.. Lansink(i988), 75. 

28.. Canetti (i960), 26. 

29.. De Amerikaanse cultuurhistoricus Lawrence Levine signaleert dat dit 'zuiveringsproces' zich tegen 

hett einde van de negentiende eeuw ook in Amerikaanse concertzalen voltrok. Aanvankelijk werden daar 

nogg populaire liedjes gebracht, tussen de andere, serieuzere werken door. Later werd uitsluitend nog 

klassiekk ijzeren repertoire gebracht. Levine (1989), 230 e. v.. Voor kritiek op de inperking van 

publieksgedragg zie ook Gay (1995). 

30.. Preussner (1954), 71. 

31.. Dat kon men doen door zelf klavier uittreksels van de desbetreffende werken te spelen (een 

populairee methode vóór de uitvinding van de grammofoon), of door erover te lezen en zo zijn kennis 

overr muziek te vergroten. 

32.. De internationale standaard van concertgedrag sluit aan bij de veel algemener geformuleerde 

kenmerkenn van het internationale verkeer van cultuuraanbod en culturele gewoonten binnen het 

'wereldcultuurstelsePP met behulp waarvan Abram de Swaan de karaktertrekken van het internationale 

culturelee leven beschrijft. De Swaan (1991); De Swaan (1996), 147-150. 

33.. Kaplan (1990), 160-161. 

Hoofdstukk 7 

1.. Alink (1990), Bookl, 222-231. 

2.. Te weten Sint-Petersburg (1890 en 1910), Berlijn (1895), Wenen (1900) en Parijs (1905). Alink 

(1990),, Book in, 4-5. Zie ook Thompson (1990), 84. 

3.. Horowitz (1990), 48. 

4.. Alink (1990), 42. 

5.. Thompson (1990), 89. 

6.. In 1950 was dat aantal 16, in 1990 22. Alink (r 990), 51. 

7.. Alink (1990), 68. 

8.. Thompson (1990), 91. 

9.. Thompson (1990), 86-87. 

10.. Thompson (1990), 93. 

111 Het ging hier om een uitspraak van de European String Teacher's Organization. Thompson (1990), 
89. . 

12.. Schonberg(i988), 454. 

13.. Horowitz (1990), 28. 

14.. De kwaal wordt altijd behandeld met de middelen die op dat moment bekend zijn. Zo adviseerde de 

Duitsee klavierpedagoog Carl Czerny in 1839 zijn leerlingen die aan plankenkoorts leden zich de juiste 

vingerzettingenn van het desbetreffende stuk nóg meer eigen te maken. Czerny was zó overtuigd van het 

belangg van goede vingerzettingen dat hij deze zag als middel voor alle kwalen. 

15.. Gomperts (1987), 681; Gomperts (1992), 49-50 

16.. De Swaan (1982), 81-115. 
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17.. Gomperts (1992), 76. 

18.. Brinkgreve e.a. (1979); De Swaan (1982). 

19.. Abram de Swaan heeft dit thema uitgewerkt aan de hand van de behandelpraktijken van Sigmund 

Freud.. Vgl. De Swaan (1982), 51-80. 

20.. Varró (1958), 252; Kop (1950), 53. 

21.. Varró (1958), 294,306. 

22.. Varró (1958), 297. 

23.. Varró (1958), 300. 

24.. Ching{i947), 21-22. 

25.. Ching (1947), 75-87. 

26.. Ching( 1947), 94-95. 

27.. Mach(i99i). 

28.. Aaron (1986), 81. 

29.. Voor een beschrijving van Volondats podiumangst zie Brokken (1988), 137-155. 

30.. Mach (1991), Vol. 1, 83. Bekend is ook het voorbeeld van de Russische pianist Svjatoslav Richter 

(1915-1998)) die vaak met een meegebrachte schemerlamp op de vleugel speelde. Zo waande hij zich 

alleenn in zijn eigen werkkamer. 

31.. Zie bijv. Mach (1991). 

32.. Mach(i99i). 

33.33. Bron: onderzoeksrapport uit 1997 van de Federation Internationale des Musiciens. 

34.. Nubé(i995), 21. 

35.. Er zijn ook therapieën die juist de aanwezigheid van een publiek als uitgangspunt nemen. In 

oefeningenn van de Rationeel-Emotieve-Therapie wordt de patiënt gevraagd zich voor te stellen dat hij 

opp een podium staat en een fout maakt. Men moet het gevreesde publiek steeds voor ogen houden en 

zichh bewust worden van de gevoelens die bij het maken van fouten opkomen. Vervolgens moet men 

trachtenn deze gevoelens zodanig te manipuleren dat ze draaglijk worden. Hartgers en Jacobs (1989), 

609. . 

36.. Widlund (1995), 132-133-

37.. Widlund {1995), 123 e.v. 

38.. Nubé (1995), 17. Wippoo en Citroen bestrijden de opvatting dat podiumangst een sociale fobie is. 

Hunn argumentatie verdient echter nadere uitwerking. Vgl. Wippoo en Citroen (1998), 26. 

Hoofdstukk 8 

1.. Broeckxs (1949), 71, 72. 

2.. De toename van de stilte onder het concertpubliek kan ook worden getypeerd als de omkering van 

hett 'receptie-effect'. Dit laatste is door Goudsblom als volgt beschreven: steeds meer mensen komen op 

eenn receptie, waardoor de verstaanbaarheid van iedereen per saldo afneemt. Om toch verstaanbaar te 

blijvenn gaat iedereen nóg harder praten, waardoor collectief een onbedoeld averechts effect optreedt. 

Hett 'omgekeerde receptie-effect' verloopt in tegengestelde richting: willen concertgangers goed 

kunnenn horen dan moeten ze zwijgen. Maar naarmate meer collectief wordt gezwegen wordt het voor 

dee individuele aanwezigen een nog grotere opgave stil te zijn: de kans dat zelfs het geringste gerucht 

opvaltt neemt immers verder toe. Aldus kan de stiltedwang voor de afzonderlijke concertgangers in zijn 

uiterstee consequentie even onaangenaam worden als de noodzaak het algemene geroezemoes van een 

receptiee te moeten overschreeuwen. Vgl. Goudsblom, (1997), 88. 

3.. Eversmann(i99Ó), 200,201. 
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4.. Bank en Van Buuren (2000), 526. 

5.. Uit: Willem Mengelberg Gedenkboek i8g$-ig20 (1920), 163. Er waren ook economische redenen om 

rijenn stoelen te plaatsen: er was plaatsgebrek en het nieuwe, rationele stoelenplan maakte het mogelijk 

veell  meer mensen in de zaal te herbergen. Lansink (1989), 88. 

6.. Berckenhoff (1915), 21. 

7.. Berckenhoff (1915). In het desbetreffende boekje zijn artikelen gebundeld over het muziekleven in 

Amsterdam,, die Berckenhoff tussen 1890 en 1915 schreef voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. 

8.. Berckenhoff (1915), 17. 

9.. Berckenhoff (1915), 18. 

10.. Berckenhoff (1915), 22. 

11.. Dij k (1920), 20-24. 

12.. Keijzer (1946), 87. Overigens zijn er ook recentere, minder verheven getoonzette versies van de 

'tienn geboden voor concertgangers'. Bijvoorbeeld die van het New York Philharmonic Orchestra, 

gepubliceerdd in 1987 in een programmaboekje: Thou Shalt Not: Talk, Hum, Sing or Tap Fingers of of Feet, 

RustleRustle Thy Program, Crack Thy Gum in Thy Neighbors' Ears, Wear Loud-Ticktng Watches or Jangle Thy 

Jewelry,Jewelry, Open Cellophane-Wrapped Candies, Snap Open and and Close Thy Purse, Sigh With Boredom, Read, 

ArriveArrive Late or Leave Early. 

13.. Broeckx (1949), 70. 

14.. Dresden {1953), 119. 

15.. Dit dient te worden genuanceerd. Meer concertgangers sparen hun hoestsalvo's op tot de pauzes 

tussenn de delen van een sonate of symfonie. Die pauzes worden benut om een flink te hoesten en de keel 

tee schrapen. Hoewel deze gewoonte naar mijn eigen waarneming wel wordt geïnterpreteerd als een 

verbetering,, is te merken dat het hoesten tussen twee delen van een sonate ook weer door optredenden 

enn publiek als storend wordt ervaren. De stiltes tussen twee muziekdelen kunnen immers worden 

gezienn als onderdeel van de compositie. Vgl. Schönberger (1998), 18-22. 

16.. Interview met Elly Ameling door Gerda Telgenhof. In: NRC Handelsblad, 18 februari 1994. 

17.. Groskamp (1988), 56. In de herziene uitgave van 1999 merkt Reinildis van Ditzhuyzen op dat 

Groskampp in het oorspronkelijke werk niets over hoesten zegt. Van Ditzhuyzen concludeert dat er in 

19399 kennelijk nog niet werd gehoest. Dit lijk t me niet aannemelijk. Waarschijnlijker is het dat het 

gehoestt minder opviel. Vgl. Groskamp (1999), 80. 

18.. Maandblad van het Muziekcentrum Vredenburg Utrecht, januari 1990, 8. 

19.. Recensie door Kasper Jansen van de Kerstmatinee 1990 in het Concertgebouw te Amsterdam, 

NRCNRC Handelsblad, 27 december 1990. 

20.. NRC Handelsblad, opiniepagina, 8 januari 1991. Als reactie op de ingezonden brief van De Gier is 

eenn brief van E. Bongers uit Muiderberg opgenomen, die vindt dat de maatregelen van De Gier wel 

watt te ver gaan. Een rookverbod zou veel verhelpen. 'Houd de rokers weg en het hoesten zal drastisch 

verminderen.'' NRC Handelsblad, 11 januari 1991. 

21.. De recensente Wenneke Savenije opklinkende ziet hoestsalvo's wel als een blijk van afkeuring. 

Tijdenss een concert van de pianist Alfred Brendel op 4 oktober 1998 in het Concertgebouw te 

Amsterdamm waren ze volgens haar een reactie op de manier waarop Brendel pianosonates van Haydn, 

Mozartt en Schubert vertolkte. 'Brendel creëerde als het ware schitterende, voorname bouwwerken, die 

niett toegankelijk werden verklaard voor het publiek', aldus Savenije. NRC Handelsblad, 5 oktober 1998. 

22.. Zo definieert Goudsblom gevoelens van schaamte. Zie Goudsblom (1997), 11-19. 

23.. Herhalingsonderzoek onder Utrechts concertpubliek laat zien dat tijdgebrek steeds minder een 

redenn is om een concert over te slaan, ziekte des te meer. Vgl. Smithuijsen (1997), 50. 

24.. Recensie van Hans Heg in De Volkskrant, 19 juli 1990. 

255 Inez van Eijk in de column 'Muziekminnaars' in NRC Handelsblad, 28 juni 1991. Overigens hekelt 
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zijj  in haar column ook nog de categorie hoesters. 

26.. Schuyt (1997), 22. 

27.. Wouters (1990), 76. 

28.. Vuijsje en Wouters (1999), 21. Zie ook De Swaan (1982), 95-105. 

29.. Peterson, Richard and Albert Simkus (1992), 169. In Nederland wijst de socioloog Koen van Eijck 

inn navolging van Peterson en Simkus op het optreden van combinaties in het culturele gedrag. Van 

Eijckk {1999). Zie ook Van den Broek en De Haan (2000). 

30.. Schnabel (1997), 33. 

31.. De Jager (1967), 175. 

32.. Gomperts(i992), 123-124. 

3^.3^. Green (1987), 166. 

Hoofdstukk 9 

1.. Een eerste verkenning van de manieren waarop mensen uit verschillende beroepsgroepen naar cd's 

luisterenn is te vinden in een leeronderzoek van P'lorien Pals. Pais (2000). 

2.. Wel was Weber bezorgd dat de diversiteit die hij aantrof in het geheel van niet-westerse 

toonsystemenn en instrumenten zou worden aangetast door de wereldwijde verspreiding van de 

westerse,, 'rationele' muziek. Door de 'afstompende' westerse tonaliteit zouden de mensen hun 

gevoeligheidd voor de klanknuances gebaseerd op de intervallen binnen de verschillende toonsystemen 

verliezen.. Braun 341-344. 

3.. Zie met name Boekman (1939). 

4.. De wederzijdse afhankelijkheid van {podiumkunstenaars en publiek geldt naar men mag aannemen 

evenn sterk voor andere onderdelen van het cultuurbestel. Overal is immers sprake van een specifieke, 

aann medium en plaats gebonden sociale interactie tussen kunstenaars en publiek. 

5.. Brinkgreve en Van Stolk signaleren dat ouders uit de hogere welstandklassen op een 'verborgen 

manier'' ambitieus zijn met hun kinderen. Dat is één van de motieven om ze naar muziekles te sturen: ze 

wordenn daar toegerust voor het verdere leven, het liefst net iets beter dan andere kinderen. Zo schuilt 

achterr het plezier van muziek maken soms een sterke ouderlijke dwang, 'bijna alsof het leven ervan 

afhangt'.. Brinkgreve en Van Stolk (1997), 182. 

6.. Vgl. bijvoorbeeld het pleidooi van de socioloog en schrijver Herman Franke voor staatssteun aan 

hogee kunst, juist omdat deze in tijden van democratisering zou kwijnen. NRC Handelsblad, 16 juni 

1999. . 

7.. De socioloog Henny Langeveld heeft toekomstscenario's voor cultuurbeleid geschetst waarin zij de 

'ondernemendee samenleving' plaatst tegenover de 'ingetogen samenleving'. Hoewel zij het zelf niet zo 

benoemtt lijk t in dat laatste type samenleving de humanistische traditie voort te leven. Langeveld 

(2000). . 

8.. Zo maken vertolkers van het klassieke repertoire als de cellist Yo-Yo Ma en de pianist Jean-Yves 

Thibaudett van tijd tot tijd 'uitstapjes' naar tango's van Astor Piazzolla, respectievelijk jazzmuziek van 

Dukee Ellington. 
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Thee generally accepted codes of social behaviour in the Western world have re-
laxedd considerably over the past few decades. This also applies in the field of 
culture,, which makes it all the more surprising to see that very strict rules of 
behaviourr are observed at concerts where classical music is performed. Those 
whoo attend a performance by professional musicians assume an attitude of re-
spectfull  and erudite attention. They have assimilated the social instructions 
thatt prevail regarding how to behave during a performance and conduct them-
selvess accordingly. Most of these instructions are transferred through learning 
processess in more or less the same way as musicians learn how to play during 
theirr years of training. 

Mostt people who attend concerts have enjoyed a form of higher education. In 
thee current audience research the type of education always predicts which peo-
plee are likely to attend classical music concerts. Nevertheless, it is evident that 
thee number of those attending concerts has not kept pace with the increasing 
numberss of the more highly educated among the general population. Those at-
tendingg concerts given by ensembles or recitals form but a small percentage of 
thee entire population. Outside the formal circuits the interest in classical music 
iss considerably greater — in private dwellings people are listening to CDs, or en-
joyingg music broadcast by radio or TV, or perhaps attending open-air concerts. 
Thee public that takes part in such events has a far broader background, cer-
tainlyy qua education. 

Thee starting point for the present study is the hypothesis that the atmosphere 
off  self-control, concentration and respectful silence determines to a large ex-
tentt the kind of people who are and are not attracted to classical music concerts. 
Itt is argued that the specific situation selects people according to their mental 
abilityy to conform to the concert etiquette. In order to discover whether this 
etiquettee is indeed socially selective, this study investigates patterns of audi-
encee participation in concerts, based on the available literature, from around 
16000 on. The question is continually posed: what kind of people adopt the 
specificallyy controlled demeanour of concert-going behaviour, what are their 
motivess for this, and what are the social effects. 
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Inn general, studies of the concert-going public seldom raise the question re-
gardingg the extent to which the concert experience itself is socially selective. 
Generallyy speaking the researchers direct their attention to the objective char-
acteristicss of the public which might influence possible participation: such 
thingss as social background, status, education, age and income. Also, possible 
objectionss to concert-going are sought in for example familiarity (or not) with 
whatt is being offered, restricted leisure time, the price of tickets, or the distance 
betweenn home and concert halls. In the research material available a modest 
placee is reserved for possible 'learning effects' gained from going to concerts. 
Butt in this model too there is littl e information to be gained about the actual sit-
uationn in concert halls nor about the selective effect this may impose. 

Inn this study concert etiquette is used as a source of information about concert 
experiences.. Nowadays this etiquette prevails very widely during classical mu-
sicc concerts, but this has not always been the case. A backward glance reveals 
thatt this attitude is the result of a long process of mutual fine-tuning of behav-
iourr between musicians and public. Indeed, this point is central to the way in 
whichh the present study of audience approach was carried out: the information 
aboutt patterns of public behaviour is acquired by balancing it against the musi-
cians'' behaviour. Public and musicians turn out to be bound together in one so-
ciall  configuration even though separated from each other just as are the stage 
andd concert hall floor. 

Thee behaviour shown by both musicians and public in concert halls when ei-
therr attending or performing classical music testifies to a desire for something 
higher,, something better. This longing may be traced to the humanist ideas that 
developedd during the European Renaissance and were transferred from gener-
ationn to generation among the more well-to-do. Members of the aristocracy, 
thee upper middle class and later what in the Netherlands and Germany were 
termedd the Bildungselite, a well-educated group, created a concert regime that 
ensuredd continuity of well-disciplined behaviour from both public and musi-
cians.. The urge to action felt by the concert regime may be understood by ex-
aminingg a selection of documents containing instructions and rules of behav-
iourr for musicians and concert-going public. 

Nextt to instructions and regulations, the present study is based on the theories 
off  several authoritative sociologists. Max Weber was one of the first to discover 
thatt the composers' objective of making music more 'professional' and 'aristo-
cratic'' resulted in the decline in its accessibility. The patterns of behaviour that 
developedd in the higher social regions vis-a-vis music may also be considered in 
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thee light of Norbert Elias's civilization theory. He recounts how after about 
14000 members of the aristocracy attempted to create boundaries, by means of 
theirr elegant refined behaviour, between themselves and the rising middle-class 
elites.. The tendency to produce social distancing by means of subtle nuances of 
behaviourr insinuated itself into large portions of the population and inevitably 
madee its influence felt in the musical world. 

Thee sociologist Cas Wouters has further developed Elias's civilization theory, 
payingg closer attention to the emergence of less formal patterns of social be-
haviour.. He shows how fixed rules of etiquette that helped people determine 
theirr place in society have been fairly rapidly replaced towards the close of the 
twentiethh century by a system of flexible guidelines. People may apply these in 
orderr to be accepted in different situations, be they formal or informal. Social 
inequalityy can thus be assessed by looking at the differences in people's ability 
too adapt their conduct to varying social settings. 

Ervingg Goffman has described social interaction processes chiefly at the micro 
level.. He is convinced that participants in social processes are always conscious 
thatt the dramatic quality of the situation in which they are acting will be threat-
enedd if they stop playing their part. Which explains why they always take the 
otherr players (those present) into account. This creates a situation in the con-
certt hall in which the musicians take the public into account, and vice versa. 
Theree are psychological consequences here: if a soloist loses their music the 
publicc is embarrassed and it is equally unpleasant for the audience if one of the 
publicc ceases to follow concert etiquette. 

Pierree Bourdieu studied the effects of social differences as this affects partici-
pationn in cultural phenomena. A harshly unequal distribution of what Bour-
dieuu terms 'cultural capital' leads in his view to a situation where only the so-
ciallyy better-situated are able to develop an 'aesthetic disposition', that is, an at-
titudee that predisposes them for attending classical music concerts and similar 
events.. Especially in the higher-educated levels of society children soon learn 
concertt etiquette, helped by the fact that they often learn to play a musical in-
strumentt in a serious way. 

Classicall  music may be distinguished from other types of music in that it has a 
moree or less fixed repertoire and the same holds for its interpretation. It has de-
velopedd into a form of art demanding intensive specialized knowledge, and 
bothh performers and public must undergo lengthy learning processes in order 
too acquire the active and passive skills necessary for an adequate appreciation. 
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Itt is in these learning processes that the mutual dependency of musicians and 
audiencee is observed. For the length of their performance, musicians behave in 
aa manner suitable to their professional status, while the public to an increasing 
extentt act as proto professionals. That means that they manifest the behaviour 
off  laypersons that copies closely the behaviour of the professionals. 

Inn this study the above-mentioned sociological understandings are linked with 
ruless of behaviour that have been drawn up over the centuries for both players 
andd listeners. Since the instructions for musicians turned out to be legion, the 
studyy restricts itself to advice written for keyboard players which have as crite-
rionn that they should indicate important shifts in the cutting-edge of harpsi-
chordd teaching. 

Shortlyy after 1600 a first category of instructions was drawn up by composers. 
Att that time a group of Florentines wished to create a better relationship with 
thee public. With this in mind they developed a school of music in which com-
posersposers addressed themselves to 'the public' who in turn listened critically. In 
orderr to achieve this they adapted the general rules of rhetoric to produce a mu-
sicall  rhetoric, which they wished to use in writing pieces that would appeal di-
rectlyy to the listeners' feelings. 

Buildingg upon the rhetorical rules, the lists of instructions about music further 
developedd in the direction of performance techniques. In the eighteenth centu-
ryy particularly, musicians became aware of the limitations and possibilities con-
nectedd with performance on musical instruments. The writings on harpsi-
chordd playing would consider such matters as how the harpsichordist sat at the 
instrument,, movements made with the head and facial expressions; all this be-
camee an extension of the traditional artistic training. 

Inn the course of the nineteenth century the instruction books took on a more 
professionall  tone. Different schools and methods developed in keyboard teach-
ing.. The various elements contributing to a pianoforte performance were dis-
cussedd more extensively and systematically. The pianoforte, with its greater 
artisticc possibilities, allowed for more concentration on for example, finger 
technique,, balance and weight, use of various muscles, movement of the body, 
thee rotating lower arm, and so forth. The bodily forces were rationally reined 
inn and subjected to strict control. All this was in order to exploit in as responsi-
blee a way as possible the new openings offered by the piano. 
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Withh the dawn of the twentieth century came a new development: beside books 
onn physical aspects of playing, writings on mental approaches to musical per-
formancee were published. These were to prevent stage-fright and assist pi-
anistss in avoiding mistakes in their playing. It was suggested, and still is, that 
thee cause of stage-fright was due to the audiences' increased musical expertise 
andd critical ability. Performing musicians know that there are proto profession-
alss in the audience (literally) waiting to tick them on the fingers. 

Instructionss for the behaviour of musicians develop side by side with rules for 
listening.. Various stages in the story describing modern listening conventions 
aree described based on commentaries on public behaviour, and publications of 
listeningg instructions. A first generation of behavioural rules for the benefit of 
'correctt listening' flourished within the collegia musica at the time when these 
societiess of musicians relinquished their exclusive character and admitted an 
audience.. During the eighteenth and nineteenth century the public perform-
ancee of music began to gain the shape we know today. The theatrical trimmings 
off  a concert acquired a fixed character with the concert halls built specifically 
forr public musical performance. These buildings contributed greatly to the on-
goingg standardization of concert life. 

Thee investigation of public behaviour extends to the end of the twentieth cen-
tury.. It includes an inventory of pedagogical and similar commentaries from 
thiss century, focussing on all sources of undesirable noises and 'interruptions' 
madee by the audience. Although after about i960 greater variation can be ob-
servedd in how classical music is listened to, it is remarkable that within the con-
certt halls the social norms have become stricter. This paradox may be explained 
iff  we consider the background of a steadily increasing variety in performances 
andd responses to performances. The increased variety of ways in which classi-
call  music is presently made available has however considerably limited the 
numberss of people who adopt a sober and serious listening behaviour. Even 
withinn the bastions of the concert halls, formal dress and behaviour is no longer 
obligatory.. But when the programme presents a seriously classical repertoire 
thee dedicated approach re-emerges and can be seen in the group of keenly mo-
tivatedd and deeply knowledgeable music lovers who turn up for the perfor-
mance. . 

Whenn all is said and done, it is not the repertoire but rather the context in which 
itt is performed, that some people find off-putting. For within the context of the 
concertt halls it is not only musical experiences, knowledge and skills that are 
exchanged.. Fear and insecurity are also communicated and with them the psy-
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etiologicall  strategies used to overcome them. And where old-timers in the con-
certt halls feel secure in knowing the right way to behave, newcomers may well 
experiencee these social conventions as psychological barriers. Fear of failure, or 
'attendancee fright*, in this case the fear of inappropriate behaviour in the state-
lyy concert hall, keeps people away. This situation-linked anxiety is, like stage-
fright,, related to what the psychologist Gomperts names social phobias: unde-
finedfined fears which lead to avoidance behaviour. 

Sociall  pressure and far-reaching behavioural control have become inextricably 
intertwinedd with the perfect performance. Live performances are overwhelm-
ingg in their polished perfection and provide the traditional concert halls with 
theirr right to exist among the diverse other methods of broadcasting classical 
music.. But they cannot maintain their position in a vacuum. It has become es-
sentiall  to mingle at the more informal scenes where classical music is now 
broughtt to the millions. Indeed, performing musicians are well aware of this. 
Fromm time to time they leave the traditional space of the concert hall to play in 
contextss where the public is less sober. 
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Dee laatste decennia zijn de sociale omgangsvormen in de westerse 
wereldd over het algemeen informeler geworden, ook in dee cul-
tuur.. Maar tijdens concerten van klassieke muziek geldt onver-
minderdd een zeer strikte gedragsregulering. De aanwezigen in de 
zaall  nemen tegenover de professionele musici op het podium als 
vanzelfsprekendd een ingetogen luisterhouding aan. 

Striktee gedragsregulering is het onvermijdelijke bijpoduct van 
eenn uitvoeringspraktijk waarin de betrokkenen naar perfectie 
streven.. Dat heeft ook consequenties voor de sociale samenstel-
lingg van het publiek Het merendeel van de doorgewinterde 
concertbezoekerss heeft met de conventies rondom muzikale 
voordrachtenn weinig moeite. Nieuwkomers kunnen ze evenwel 
ervarenn als sociaal-psychologische barrières. Ook al zijn deze 
potentiëlee concertgangers liefhebbers van klassieke muziek, ze 
wordenn van concertbezoek afgehouden door zaalangst: een aan 
plankenkoortss verwante angst die tot vermijdingsgedrag kan 
leiden. . 

Inn deze literatuurstudie wordt het gedragspatroon van de luis-
teraarss verkend door het te spiegelen aan dat van optredende 
musici,, in het bijzonder pianisten. Zo laat de vigerende concert-
etiquettee zich begrijpen als het resultaat van een langdurig proces 
vann wederzijdse gedragsafstemming tussen musici en publiek. 
Dee studie vormt daarmee een aanvulling op het kwantitatief 
georiënteerdee publieksonderzoek dat weinig plaats inruimt voor 
dee sociaal-historische context van de muzikale ontmoeting. 
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