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Kunnerss en kenners 

DeDe wisselwerking tussen spelers en luisteraars 

Inleiding 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 

Schriftelijkee 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. 


