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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 


