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KlassiekeKlassieke muziek, gedragsregels en sociale controle 

inin de concertzaal 

Academischh proefschrift 

terr verkrijging van de graad van doctor 

aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de rector magnificus 

prof.. dr JJ.M. Franse 

tenn overstaan van een door het college voor 
promotiess ingestelde commissie, in het openbaar 

tee verdedigen in de Aula der Universiteit 
opp woensdag 27 juni 2001, te 9:00 uur 

doorr Caspar Boudewijn Smithuijsen 
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Promotor: : 
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