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'Serieuze'' muziek 

DeDe opkomst van het moderne concertregime 

Inleiding g 

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

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

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

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

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

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

Muzikalee smaak in Wenen 

Omstreekss 1800 was de rol van de aristocratie in het 'burgerlijke' concertleven 
nogg wel degelijk herkenbaar, hoewel zij van plaats tot plaats kon verschillen. De 
Oostenrijksee aristocratie bijvoorbeeld slaagde er tot ver na het begin van de ne-
gentiendee eeuw in een vooraanstaande positie te behouden in het Weense mu-
ziekleven.. De Amerikaans-Britse sociologe Tia DeNora stelt dat vast in een 
studiee die zij maakte van de veranderingen in de Weense muziekpraktijk ten tij -
dee van Beethoven (1770-1827). Zij volgde het spoor vanuit de privé-salons van 
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dee aristocratie naar de openbare concertpraktijk. Als onderdeel van een overle-
vingsstrategiee riep de Weense aristocratie een wat DeNora noemt 'ideologie 
vann de ernstige muziek' in het leven. Het was een vorm van public relations 
waarmeee de adel zijn pogingen om vanuit paleizen en hoven greep te houden op 
hett openbare (muziek)leven kracht bijzette.9 

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

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

Dee verstandelijke luisterhouding 

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

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

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

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

Naarr een uniform publieksgedrag 

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

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

Concertregulering g 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dezee voor de klassieke muziek zo kenmerkende verstandelijke luisterhouding 
iss een getrouwe weerspiegeling van de hogere waarde die door musici, compo-
nistenn en erudiete muziekliefhebbers aan klassiek repertoire wordt toegekend. 
Alduss kon met de verstandelijke luisterhouding ook afstand genomen worden 
vann andere vormen van muziekaanbod. Dat betrof dan vooral aanbod dat ap-
pelleerdee aan 'lagere' waarden als zinnelijk genot en emotionele vervoering. In 
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dee volgende twee hoofdstukken zal blijken dat het hoge niveau van de cerebra-
lee muziekbeleving niet zonder de nodige inspanningen van publiek en musici 
kann worden gehandhaafd. 


