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I I 

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 



Hoofdstukk i Inleiding 19 9 

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. 

Muzikalee 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. 


