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Naarr een collectieve zwijgplicht 

LuisterdisciplineLuisterdiscipline in de twintigste eeuw 

Inleiding g 

Hett pleidooi voor het verstandelijk verwerken van klassieke muziek dat Eduard 
Hanslickk in het midden van de negentiende eeuw aanvoerde was gericht tegen 
luisteraarss die zich gevoelsmatig door de muziek lieten meeslepen. Het publiek 
moestt luisteren met de oren van een kritische, erudiete muziekliefhebber, niet 
mett de oren van een gelovige kerkganger. De actieve luisterhouding die hij on-
derr het muziekpubliek wilde bereiken was inderdaad in veel opzichten te ver-
gelijkenn met de ontwikkeling van de kritische, bewuste opstelling van gelovigen 
inn de kerk, zoals die door Kruijt is beschreven. In muziekpedagogische kring 
sloegg Hanslicks pleidooi aan. In de twintigste eeuw worden zijn directieven in 
vrijwell  alle westerse concertzalen opgevolgd. Tijdens klassieke concerten is het 
protoprofessionelee luistergedrag steeds algemener onder het publiek aan te 
treffen.. Het is tevens een vorm van luistergedrag die zich exclusief verbindt 
mett serieus concertbezoek. Mensen die zich niet naar dit luisterpatroon willen 
voegenn blijven weg uit de concertzaal en dragen aldus bij tot de voortgaande be-
stendigingg van het ingetogen luisteren, vergelijkbaar met het 'zuiveringspro-
ces'' dat Kruij t onder de Nederlandse kerkgangers signaleerde. 

Hett 'zuiveringsproces' is wat het concertbezoek betreft geen bewuste doelstel-
lingg van de muziekpedagogen geweest. Tot ver in de twintigste eeuw zagen zij 
hett juist als een grote opgave om mensen uit alle lagen van de bevolking naar de 
concertzaall  te lokken voor een verantwoord aanbod van klassieke muziek. Hun 
strevenn was erop gericht de drempel van de concertzaal in die mate te verlagen 
datt 'handarbeider en slagersjongen naast advocaat en hoogleraar de klassieke 
meesterwerkenn deelachtig konden worden'.1 Dat het 'zuiveringsproces' juist in 
hett voordeel van de hoger opgeleiden uitviel heeft niet zozeer te maken met de 
aardd van het klassieke repertoire, als wel het sociale gedragspatroon in de con-
certzaall  dat omgangsvormen voorschrijft die voor handarbeider en slagersjon-
genn minder vanzelfsprekend zijn. In het voorgaande werd dit al op enkele 
plaatsenn betoogd. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de meest recente 
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fasee van de langlopende sociale selectieprocessen in het concertleven, waardoor 
dee publiekssamenstelling in de twintigste eeuw opnieuw beperkt is gebleven tot 
eenn groep van hoogopgeleide, meestendeels muzikaal onderlegde liefhebbers 
vann klassieke muziek. 

Kenmerkendd voor de verstandelijke receptie van muziek is dat de aanwezigen 
eenn stilte betrachten die kan worden getypeerd als doelrationeel, of functioneel: 
hoee stiller het is, hoe beter de muziek te volgen is.2 De doelrationele stilte die de 
hedendaagsee concertgangers spontaan bewaren past bij de intensieve observa-
tie-inspanningenn die ook wel bij andere podiumkunsten worden geleverd. In 
hoofdstukk 6 werd betoogd dat tegen het einde van de negentiende eeuw niet al-
leenn bij concerten, maar ook voor operavoorstellingen en voor veel amuse-
mentsaanbodd een collectieve zwijgplicht is gaan gelden. Toch zitten er nog gra-
datiess in de zwijgzaamheid. Bij het kennisintensieve cultuuraanbod dat over-
wegendd door hoogopgeleiden wordt afgenomen wordt de zwijgplicht het 
sterkstt nageleefd. Zo treft de theaterwetenschapper Peter Eversmann onder 
hett hedendaagse toneelpubliek een luistergedrag aan dat sterk doet denken aan 
datt van het publiek van pianorecitals. Als Eversmann de sfeer rondom het he-
dendaagsee toneel beschrijft vindt hij het juister om te spreken van een 'labora-
toriumexperiment'' dan van een 'toneelvoorstelling'. Hedendaags toneel wordt 
volgenss hem geobserveerd als een wetenschappelijke test die zo min mogelijk 
doorr 'factoren van toeval' verstoord mag raken.3 Ook de toneelliefhebber moet 
neutralee houding a la Hanslick aannemen. Hij mag zich wel emotioneel laten 
overweldigenn door het verhaal of de acteursprestaties, maar moet uiterlijk on-
aangedaann blijven. 

Storingshaarden n 

Dee laatste honderd jaar is het gemiddelde stiltepeil tijdens concerten gestegen. 
Eenn aantal geluidsbronnen is definitief tot zwijgen gebracht. Zo zijn de gelui-
denn van bestek en rinkelend glaswerk, die een eeuw geleden nog volop te horen 
waren,, verbannen naar de foyers. Ook geluiden die worden voortgebracht door 
binnenkomende,, vertrekkende en hardop pratende mensen zijn zeldzaam ge-
worden.. Door de eliminatie van dergelijke geluidsbronnen vallen storingen die 
vroegerr nauwelijks werden waargenomen tegenwoordig des te meer op. Zo zijn 
kuchenn en hoesten na i960 het belangrijkste onderwerp van afkeurend com-
mentaarr geworden. De meest recente bron van ongenoegen zijn mechanische 
geluidenn voortgebracht door buzzers, mobiele telefoons en polshorloges. 
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Toenn in 1888 in Amsterdam het Concertgebouw in gebruik werd genomen, 
warenn de jaren van het ouderwetse sociëteitskarakter zoals dat decennialang in 
dee Parkzaal was gekoesterd, geteld. In 1890 liet dirigent Willem Kes, geheel in 
overeenstemmingg met de internationaal geldende gedragsstandaarden, de deu-
renn tijdens de muziekuitvoeringen sluiten, zodat er niet meer in- en uitgelopen 
konn worden.4 Kort daarna, in 1893, liet hij de losse tafels en stoelen uit het Con-
certgebouww vervangen door in rijen aaneengeschakelde en aan de vloer vastge-
schroefdee stoelen. Richard van Rees, destijds bestuurslid van het Concertge-
bouw,, was ooggetuige van Kes' ingreep. Van Rees portretteerde het publiek als 
dee partij die in de slag om de zeggenschap in de zaal aan de verliezende hand 
was.. Het wilde 'liefst nog aan tafeltjes zitten' en vond daarbij een sigaar 'genoe-
gelijkk en passend1.5 Overigens was het nieuwe stoelenplan niet de enige veran-
deringg ten nadele van de sociëteitssfeer. Concertbezoeker H. Berckenhoff, die 
inn 1915 een serie opstellen publiceerde onder de titel 'Kunstwerken en kunste-
naars1,, herinnerde zich de 'heilzame tucht' van Kes ruim twintig jaar later nog 
maarr al te goed: 'Hij verlangde, van stonde af aan, als hij als dirigent optrad, 
volkomenn stilte, eer hij het sein tot beginnen gaf en duldde niet, dat er nog een 
buffetbediendee in de zaal aanwezig was, als de muziek zou aanvangen. Hij kéék 
zee weg en de blik, die hij in de zaal wierp, als het publiek niet tot rust wilde ko-
men,, was zó gebiedend, dat hij niet te weerstaan was.'6 

Berckenhofff  geeft met zijn opstellen een aardige indruk van de gedragingen die 
honderdd jaar geleden in het Concertgebouw als overtredingen te boek ston-
den.77 Destijds waren bezoekers die te laat kwamen ofte vroeg weggingen ken-
nelijkk tot voorwerp van kritiek geworden, gezien de ruime aandacht die hij aan 
henn besteedt. Berckenhoff memoreert het knopje dat de dirigent aan de lesse-
naarr had laten aanbrengen. Drukte hij daarop, dan hoorde men in de gangen 
'electrischee schelletjes, die de dorpelwachters het sein zijn, dat de toegangen 
tott de zaal moeten worden gesloten'. Maar de maatregel was niet helemaal af-
doende,, want de nakomers mochten na het slotakkoord van elk deel toch naar 
binnen.. Dit was voor Berckenhoff al een moeilijk te verteren zaak, maar te laat 
komenn getuigde in ieder geval nog van belangstelling. Echter, de gewoonte om 
eerderr weg te gaan vond hij ronduit aanstootgevend. Te vroeg vertrekken om 
dee drukte bij de vestiaire of in de tram te ontlopen kon eenvoudigweg niet an-
derss worden uitgelegd dan als gebrek aan eerbied voor het werk van de compo-
nistt en het spel van de musici.8 

Dee auteur maakt ook gewag van recente pogingen die in het werk waren gesteld 
omm de mensen in hun stoel te houden. Dirigent Willem Mengelberg had de ge-
woontee ontwikkeld om alle delen van de Italiaanse Symfonie van Felix Men-
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delssohnn zonder pauzes door te spelen. Berckenhoff merkte daarover op: 'Als 
hijj  (...) ook bedoeld mag hebben het publiek aan zijn plaats gebonden te hou-
den,, heeft hij zijn doel niet geheel bereikt. Verscheidene mensen die blijkbaar 
opp sprong zaten, wisten toch te ontsnappen en de haast waarmede zij hun sor-
tietie moesten bewerkstelligen, gaf aanleiding tot nog meer - zij 't dan kortstondi-
ger-herrie.'9 9 

Opp 3 oktober 1906 deed zich een vergelijkbaar incident voor toen veel mensen 
hett niet meer opbrachten om de pianovertolkingen van Ferruccio Busoni aan te 
horen,, volgens de connaisseurs van destijds bepaald geen middelmatig pianist. 
Maarr hun vertrek bleef niet onopgemerkt. Midden in een etude van Chopin 
stoptee Busoni plotseling met spelen, zodat het geluid van een aantal vertrek-
kendee mensen onversneden was te horen. Pas toen ze weg waren begon hij op-
nieuww en speelde 'met een hartstocht, alsof hij de duivel in zich bezwoer. Het 
publiekk billijkt e zijn aanvankelijk misnoegen en bracht hem tenslotte een ova-
tie.'' Aldus put Berckenhoff uit zijn herinneringen.10 

Niett veel later, in 1920, verkondigde de muziekpedagoog Maarten Dijk dat er 
tee veel concertbezoekers waren die weigerdenn zich op de muziek te concentre-
ren.. De auteur stelt dit vast aan de hand van het euvel van praten tijdens de mu-
ziek.. Volgens Dijk hadden de concertgangers onvoldoende ontzag voor het 
kunstwerkk en zijn uitvoerders en ook niet voor de aandacht die hun medetoe-
hoorderss probeerden op te brengen. Zij gingen er niet heen om te luisteren, 
maarr om rond te kijken en de blikken van anderen op zich gericht te weten. Pra-
tenn was belangrijker dan luisteren: de muziek was voor vele bezoekers zelfs de 
pauzee van het gesprek in plaats van omgekeerd. Dit gesprek was vaak 'zoveel 
belangrijkerr dan het kunstwerk, dat men tijdens de muziek niet kan wachten, 
dochh elkaar af en toe nog iets toefluistert'. 

Hett door de muziek heen praten was niet het enige kwaad. Minstens zo erg was 
dee opzichtige kleding. De sfeer die Dijk in de gemiddelde concertzaal aantrof 
wass in het algemeen bedorven en hij beschreef hem dan ook met onverholen af-
schuw:: 'Kledingstukken uitstallen en bekijken, (...) het is alles van het grootste 
belang.. De dames kappen, poederen, parfumeren en decolleteren zich en de he-
renn trekken onpersoonlijke, zwarte pakken aan, alles ten teken, dat men heus 
tott die kringen behoort, die in een concert passen. (...) Slechts een minderheid 
moett maar proberen te midden van parfum-lucht en slechte manieren (...) de 
aandachtt waarlijk op het kunstwerk te richten.' " 
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Ookk na dee Tweede Wereldoorlog bleef de kritiek op concertbezoekers voortdu-
ren.. Zij richtte zich weer op het vermeende gebrek aan de juiste 'innerlijke ge-
steldheid'' tijdens concerten, een kwaal waartegen Hanslick honderd jaar eer-
derr al ageerde. In 1946 verscheen een boekje met als titel Bij den ingang der con-
certzaal,certzaal, geschreven door de muziekpedagoog Jan Keijzer, met daarin de 'Tien 
gebodenn voor de concertbezoeker'. Aan de hand van de geboden werden con-
certgangerss herinnerd aan de verhevenheid van het cultuurgoed dat de klassie-
kee muziek vertegenwoordigt. Dat vereiste een volledige concentratie van de 
luisteraarr op de te spelen composities. Aandacht voor de toiletten van de buren 
wass uit den boze, mede omdat dat ten koste ging van de noodzakelijke bestude-
ringg van het programma. Tijdens het spel moest men zich volledig richten op 
dee 'onuitputtelijke, zuiver muzikale schoonheden' en dienden alle 'buiten-mu-
zikalee associaties' te worden onderdrukt. Na afloop van het concert mocht 
slechtss worden gesproken over de composities en over de vertolkingen, een en 
anderr om de 'zo belangrijke nawerking' te intensiveren.12 

Dee aandacht voor de juiste innerlijke gesteldheid in de concertzaal werd geac-
tiveerdd door de opkomst van de radio en de grammofoonplaat. Leden van het 
concertregimee waren beducht dat het monopolie van de concertzaal op het 
openbaarr maken van deze muziek zou worden aangetast. Het dreigende func-
tieverliess bracht hen ertoe met extra energie te propageren dat de concertzaal 
dee enige plek was waar verantwoord naar klassieke muziek kon worden geluis-
terd.. Zo waarschuwde de musicoloog en pedagoog Jan Broeckx omstreeks 1950 
voorr het nonchalant beluisteren van muziek in de huiskamer of het café waar 
muziekk langs elektronische weg tot klinken werd gebracht. Daar bestond door-
lopendd het gevaar dat muziek tot decoratieve achtergrond voor het dagelijks le-
venn werd gereduceerd. In dat geval was het genot, 'vanuit artistiek standpunt, 
minderwaardigg in vergelijking met het genot van de concertzaal, door een ge-
brekk aan goede keuze, aan concentratie en aan innerlijke verwerking van het ge-
hoorde'.. I3 

Uitt dezelfde tijd stammen de waarschuwingen van conservatoriumdirecteur 
Semm Dresden. Hij was bang dat de mensen door toe te geven aan het gemak van 
dee radio en de televisie de voor concertbezoek onmisbare luisterdiscipline zou-
denn ontwennen. Dresden maakte zich dan ook ernstig zorgen over de noncha-
lantee manier van luisteren die des te krachtiger om zich heen greep naarmate de 
muziekk zich verder verwijderde van de concertzaal en het operagebouw. De 
mensenn brachten het gewoonweg niet meer op om een opera uit te zitten. Men 
kooss voor een 'geteleviseerde opera' die men volgde vanuit de huiskamerfau-
teuil.. Dat was gemakkelijker en aangenamer dan het bijwonen van een 'werke-
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lijk ee opvoering'. Daar voelden 'de oppervlakkige mens' en de 'niet met ontzag 
voorr de Groten opgevoede jeugd' zich allerminst op hun gemak. Nog erger was 
hett tijdens cafébezoek via de televisie een opera te volgen. 'In een café-met-te-
levisiee is het doodgewoon als men de verzuchtingen van de contessa uit Mozarts 
FigaroFigaro hoort overstemmen door een bestelling "één chocomel en twee koffie". 
Dee muziek komt er hopeloos af; zij is het kind van de rekening', aldus Dres-
den.1* * 

Nieuwee bronnen van ergernis 

Hett geluid dat hoesten in de Grote Zaal van het Concertgebouw veroorzaakt 
vormdee aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw een actueel on-
derwerpp van gesprek, polemiek en ingezonden krantenartikelen. Hoesten, 
zelfss het geluid van gesmoord kuchen, werd vrijwel algemeen ontoelaatbaar ge-
vonden,, behalve als het gebeurde tussen de delen door.15 De remedies die tegen 
dee kwaal werden aangeboden, zoals door concertdirecties gratis aangeboden 
hoestpastilles,, sorteerden kennelijk weinig effect. Hoesten werd door de be-
trokkenenn ervaren als de hardnekkigste aanslag op de concertsfeer. Slechts een 
enkelingg onderkende de mogelijk psychologische of sociaal-fobische oorzaak 
vann het hoesten. Zo dacht de zangeres Elly Ameling dat het te maken heeft met 
dee angst voor stilte.16 

Inn 1988 verscheen een herdruk van het populaire etiquetteboek van Amy Gros-
kamp-Tenn Have (1887-1959) getiteld Hoe hoort het eigenlijk? Als een van de ge-
dragsproblemenn die zich in de concertzaal voordoen, wordt in het boek het 
hoestenn behandeld. De aanbevolen remedie is ondubbelzinnig: 'Wie snip ver-
koudenn is en denkt de avond niet zonder kuchen door te kunnen komen, moet 
err maar eens over nadenken of hij er niet beter aan doet thuis te blijven. Het is 
voorr iedereen een kwelling, niet het minst voor de uitvoerenden.'17 

Grietjee Oudenampsen, sopraan, logopediste en trouw bezoekster van concer-
ten,, kwam in 1990 met deskundiger en meer gedetailleerde advisering over 
hoestproblemen.. Zij was van mening dat het onnodig is om steeds voluit te 
hoesten.. Goed hoesten kon worden opgevat als een 'vak' dat kan worden ge-
leerd.. Ze adviseerde door voorzichtig losjes te schrapen de hoestprikkels af te 
zwakken:: zo zou men zeker vier of vijf opkomende hoestexplosies kunnen be-
dwingenn of tot onbeduidend gekuch terugbrengen. Maar ook Oudenampsen 
wass van mening dat wie echt heel frequent moest hoesten beter thuis kon blij -
venn uit collegialiteit tegenover de niet-hoesters.18 



n8 8 

Datt laatste alternatief kreeg de overhand in de discussie over fatsoenlijk con-
certbezoekk die terzelfder tijd in de kranten werd gevoerd. De muziekrecensent 
Kasperr Jansen sprak in NRC Handelsblad van 27 december 1990 schande van 
hett 'gênante en saboterende gekuch dat de fraaiste en stilste momenten van ly-
rischee vervoering' vernietigde, en zou zich een 'tuchtcommissie' wensen die, 
'naarr analogie van het voetballawijt, als strafmaatregel het spelen zonder pu-
bliekk kan opleggen'.19 Concertganger M. de Gier uit Amsterdam sloot zich bij 
Jansenn aan en stelde in een ingezonden brief voor in het Concertgebouw een 
geslotenn televisiecircuit te laten installeren 'hetwelk de boosdoeners feilloos 
kann registreren. Zulks analoog aan gelijke apparatuur die in diverse voetbalsta-
dionss moeiteloos raddraaiers, staafgooiers en andere relschoppers schijnt te 
kunnenn identificeren. De "muziekliefhebbers" wordt vervolgens door de ster-
kee arm het concertabonnement ontnomen. Desgewenst, teneinde absolute ze-
kerheidd te verkrijgen over hun afwezigheid bij komende voorstellingen, wor-
denn zij verplicht zich tijdens volgende abonnementsconcerten persoonlijk te 
meldenn bij een politiebureau. Me dunkt dat het dan snel gedaan zal zijn met 
dezee Hollandse onhebbelijkheid.'20 

Mensenn die in de concertzaal hoesten, zijn vrijwel nooit 'saboteurs'.21 Zij zijn 
zichh in meerderheid maar al te bewust van de inbreuk die ze maken op de stilte 
inn de zaal en ervaren de afkeurende blikken van andere concertgangers als een 
somss ondraaglijke 'sociale pijn'.22 Regelmatig komt het voor dat concertgan-
gerss die hun keelirritaties niet meer kunnen onderdrukken van hun plaats op-
staann en de zaal beschaamd verlaten. De angst voor sociale pijn werkt ook pre-
ventieff  Er zijn gerede aanwijzingen dat mensen die verkouden zijn in toenemen-
dee mate afzien van voorgenomen concertbezoek uit angst door de zaalgenoten te 
wordenn veroordeeld voor ordeverstoring.23 

Maarr er zijn ook 'stoorzenders' die zich van de beoordeling van gedrag in het 
geheell  niet bewust zijn. In De Volkskrant van 19 juli 1990 beschreef muziek-
journalistt Hans Heg het gedrag van een 'sponsor-gast' die daarvoor model kan 
staan:'(...)) Ergerlijk was het incident dat zich voor in de zaal afspeelde, tijdens 
dee uitvoering van Ravels Gaspardde la nuit. Een belangrijke piet verliet plotse-
lingg de zaal. Niet zwak, ziek of misselijk: hij werd kennelijk opgepiept of weg-
geroepen.. Even later kwam hij doodleuk terug, alsof Ravel en Thibaudet [sole-
rendd pianist, CS] niet bestonden, overlegde even met een paar collega's en ver-
liett daarna met dit drietal opnieuw de zaal. Ergerlijk, hinderlijk en afleidend: als 
datt de prijs gaat worden die voor het sponsoren van klassieke concerten moet 
wordenn betaald, dan zou die wel eens te hoog kunnen uitvallen.'24 
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Inezz van Eijk, die evenals Groskamp over etiquette publiceert, wijdde in 1991 
eenn hele column aan het gedrag van de concertganger. Zij portretteerde een 
vrouww vlak bij haar in de buurt: 'Neem de mevrouw drie rijen schuin voor mij. 
Rechtsonderr in mijn blikveld is ze voortdurend in beweging. Over de verschij-
ningg van de dirigent houdt ze ruggespraak met een kennisje dat voor haar zit. 
Tijdenss de uitvoering schudt ze haar coup sokily rinkelt met haar sieraden, 
kletstt rechts, kletst links, ritselt met het programma, giechelt, helt sterk over 
omm iemand te zien en bekijkt met gestrekte arm haar nagels. (...) Als we mogen 
klappenn springt ze enthousiast op - als een kind blij met de schoolbel - en ze 
gaatt schutterig weer zitten als ze merkt dat ze de enige is.'25 

Informaliseringg en zelfsturing 

Wiee het proces van verstilling in de concertzaal overziet, komt onvermijdelijk 
tott de conclusie dat de tolerantiegrens met betrekking tot storingen voortdu-
rendd opschuift in de richting van nog strengere gedragsnormen. Tegelijk 
wordtt duidelijk dat de gewenste gedragsnormen minder van bovenaf - door 
eenn gezaghebbend concertregime - worden opgelegd, maar dat de concertgan-
gerss in toenemende mate zelfde gedragsnormen produceren en zelf hun afkeer 
tegenn 'onaangepast gedrag' voelbaar maken. In de concertzaal wordt collectief 
perfectee stilte en ingetogen, formeel gedrag nagestreefd en dat is des te opval-
lenderr omdat de laatste decennia overal in Europa informaliseringsprocessen 
opp gang zijn gekomen waardoor veel traditionele gezagsverhoudingen en for-
melee gedragspatronen in het sociale verkeer aan betekenis hebben ingeboet. 

Dee socioloog Cas Wouters heeft recente informaliseringsprocessen in de Ne-
derlandsee samenleving bestudeerd. Naar zijn mening vloeien ze voort uit een 
intensieverr contact tussen bevolkingslagen die voorheen sterker van elkaar wa-
renn afgegrensd. Wouters ziet deze toenadering na ongeveer i960 op gang ko-
men,, en sluit daarmee aan bij de waarnemingen van zijn vakgenoot Kees 
Schuyt,, die de overgang van grote klassentegenstellingen naar een 'gefragmen-
teerdd patroon van vele kleine groepjes' omstreeks 1970 situeert.26 

Verminderdee machtsverschillen hebben er volgens Wouters toe geleid dat for-
melee regels waarmee mensen elkaar een halve eeuw geleden nog op afstand 
hieldenn zijn omgevormd tot informelere omgangsregels met een actieradius die 
overr de traditionele klassengrenzen heen reikt. Dat heeft een versoepeling van 
dee omgangsvormen teweeggebracht, alsook een toenemende diversiteit en nu-
ancering.. Zo zijn de vaste etiquetteregels waarmee veertig jaar geleden ieder-



1 2 0 0 

eenn zijn of haar plaats in de sociale hiërarchie duurzaam kon bepalen geleidelijk 
vervangenn door een stelsel van flexibele, situatiegebonden richtlijnen. Het zijn 
ongeschreven,, informele richtlijnen die mensen van situatie tot situatie instru-
erenn en die mede daarom van plaats tot plaats sterk kunnen variëren.27 In dat 
opzichtt sluit de informaliseringstheorie aan bij het interactiemodel van Goff-
man:: mensen krijgen met steeds meer wisselende situaties te maken en dienen 
daartoee een toenemend aantal 'definities van de situatie' naast elkaar te kunnen 
hanteren. . 

Dee toenadering van de sociale klassen heeft een verruiming van omgangsvor-
menn teweeggebracht. Daardoor hebben mensen in het algemeen meer moge-
lijkhedenn gekregen om uiteenlopende sociale contacten aan te gaan. Dat heeft 
hett samenleven er evenwel niet eenvoudiger op gemaakt, aldus Wouters. Sa-
menn met de socioloog Herman Vuijsje stelt hij vast dat mensen bij gebrek aan 
duidelijkee instructie 'van bovenaf' veel zelfstandiger moeten opereren tenein-
dee hun rollen in verschillende situaties op adequate wijze te kunnen spelen. 
Wiee niet voldoet aan de plaatsgebonden eisen van gedragsregulering loopt het 
risicoo in zijn omgeving ergernis of onbegrip op te wekken.28 Deze bevindingen 
stemmenn overeen met de toegenomen zelfregulering van het gedrag van con-
certgangers.. Wie op basis van voldoende 'zelfsturing' in staat is de geldende ge-
dragsregelss na te leven zal concertbezoek ervaren als een aangename uitdaging. 
Vaakk zullen er voor deze categorie mensen ook andere aangename uitdagingen 
zijn.. Wie zich kan gedragen als volleerd concertbezoeker bezit op meer terrei-
nenn een sociale voorsprong en is flexibel genoeg om te voldoen aan de gedrags-
eisenn die in verschillende sociale contexten gelden. 

Datt laatste wordt bevestigd door de Amerikaanse sociologen Peterson en Sim-
kus.. Zij deden onderzoek naar hiërarchische patronen in cultuurdeelname en 
troffenn juist in de hogere regionen van de samenleving mensen aan die zich met 
gemakk in verschillende culturele contexten begaven. Zij leken geen enkele 
moeitee te hebben zich van plaats tot plaats naar verschillende gedragsconven-
tiess te plooien en ook een zeker genoegen te putten uit het 'cultiveren van het 
verschil'.. Desgevraagd bleken ze van veel verschillende muzieksoorten te hou-
denn en de behoefte te hebben verschillende vormen van muzikale beleving te 
combineren.. In de lagere regionen vonden de onderzoekers veel minder men-
senn die dat sturende vermogen bezaten. Zij beperkten zich veelal tot één enke-
lee vertrouwde vorm van cultuurdeelname.29 
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Luistervreugdee en zaalangst 

Mensenn die graag luisteren naar muziek die door 'levende' musici wordt voort-
gebrachtt zoeken bewust de muzikale en sociale context van concertzalen op. Zij 
gedragenn zich meestendeels als vanzelf naar de eisen van die context. Gerouti-
neerdee muziekliefhebbers zijn zich er niet of nauwelijks van bewust met welk 
gemakk zij zich naar en in concertzalen bewegen. Zij zullen op het moment zelf 
nauwelijkss beseffen dat hun gedragspatroon slechts relevant is binnen de con-
certantee setting en voor hen die tot deze setting willen horen.30 Het zijn eerder 
dee nieuwkomers die zich tot een bewuste gedragsaanpassing gedwongen zullen 
voelen.. Als nieuwkomers besluiten geregelde concertgangers te worden zullen 
zijj  ervaren dat ze zonder problemen in de gemeenschap van concertbezoekers 
wordenn opgenomen, zolang ze zich aan de concertetiquette houden. Steeds 
minderr wordt daarmee bedoeld correcte kleding of vergelijkbare fatsoensken-
merken,, steeds meer het specifieke vermogen om alles achterwege te laten wat 
dee muzikale voordracht zou kunnen verstoren. 

Inn 1967 signaleerde de socioloog Hugo de Jager onder concertbezoekers de 
angstt tekort te schieten in het bij concerten horende rolgedrag. Hij benoemde 
diee angst met de termen 'drempelvrees' of'sfeerschroom' en zag haar iets fre-
quenterr voorkomen bij nieuwkomers in de concertzaal.31 Als een van de eer-
stenn legde hij een verband tussen de sociale samenstelling van het concertpu-
bliekk en de bijzondere sfeer in concertzalen. In zekere zin zijn de observaties 
vann De Jager in te passen in de informaliseringstheorie zoals die door Wouters 
iss geformuleerd. Wouters laat zien dat afnemende maatschappelijke contrasten 
dee sociale ongelijkheid op individuele schaal weliswaar temperen, maar dat de 
maatschappelijkee stijgers ten gevolge van sociaal-psychologische belemmerin-
genn niet overal de kans aangrijpen om de mogelijkheden die binnen hun bereik 
zijnn gekomen te benutten. Daarmee geeft ook hij een verklaring voor het in de 
inleidingg gesignaleerde verschijnsel dat de algehele stijging van het opleidings-
niveauu niet heeft geleid tot een evenredige toestroom van concertbezoekers. 

Ookk de psycholoog Gomperts ziet het onvermogen tot het aangaan van nieuwe 
(combinatiess van) sociale interacties vooral optreden bij mensen die door hun 
opleidingg relatief snel op de maatschappelijke ladder zijn gestegen en een rela-
tieff  grote kans hebben op het ontwikkelen van sociale fobieën.32 Het zicht op 
deelnamee aan een groot en gevarieerd aantal sociale interacties wekt juist onder 
henn een irreële angst op voor storingen in het rolgedrag, voor gebrek aan vol-
doendee psychische flexibiliteit om soepel van de ene naar de andere sociale si-
tuatiee te kunnen bewegen. Naarmate het proces van toenemende gedragscon-
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trolee in de concertzaal voortgaat, zullen potentiële nieuwkomers over een ho-
geree sociaal-psychologische drempel moeten stappen om werkelijke concertbe-
zoekerss te worden. Wanneer zij er ondanks hun belangstelling voor klassieke 
muziekk niet in slagen zich tot concertbezoeker te ontwikkelen, moet worden 
geconstateerdd dat zij het slachtoffer zijn van een specifiek aan de concertante 
settingg gebonden irreële angst, van 'zaalangst'. 

Voorr concertbezoekers die van hun zaalangst verlost willen worden ontwikkel-
dee de Amerikaanse contrabassist Barry Green een gedragstherapie. Hij advi-
seertt zijn cliënten zich hun favoriete muzikale ervaring uit hun verleden in her-
inneringg te roepen zodra zij zich in de zaal unheimisch voelen. Zij dienen zich 
aff  te vragen: was mijn ideale luistersituatie in het park waar ik onder het luiste-
renn ooit zen picnic supper gebruikte, op een deken onder de sterren lag en de ma-
gischee kracht van muziek over me heen liet komen? Was het tijdens een school-
concert,, of thuis op de bank met een cd, of in de auto? Door te fantaseren dat zij 
inn het park naar mooie muziek liggen te luisteren zouden zij de mogelijkheid 
vann geheel ontspannen gedrag in de concertzaal volgens Green weer binnen be-
reikk kunnen krijgen.33 

Mett zijn therapie richt Green zich op alle liefhebbers van klassieke muziek. Hij 
instrueertt hen zonder aanziens des persoons in hun rol van concertbezoeker. 
Hijj  bekommert zich in het bijzonder om het lot van onzekere nieuwkomers in 
hett concertleven, muziekliefhebbers die niet kunnen terugvallen op hun ver-
trouwdheidd met de actieve muziekbeoefening of op muzikale kennis die ande-
renn al van jongs afhebben opgebouwd. Greens benadering is bewust niet mu-
ziekpedagogisch,, maar gedragstherapeutisch. Als ervaringsdeskundige gaat hij 
uitt van de specifieke context van het concert en van ieders mogelijkheid zich 
daarr te kunnen handhaven. In de therapie wordt daarom gewerkt met een be-
wustee reactivering van eerdere luisterervaringen - liefst buiten de concertzaal 
opgedaan.. Greens boodschap is dat iedereen een succesvolle concertbezoeker 
kann worden als hij maar voldoende concertroutine opbouwt en met de specifie-
kee gedragspatronen, inclusief alle protoprofessionele elementen die daarvan 
deell  uitmaken, vertrouwd raakt. 

Besluit t 

Frappantt is de gelijkenis tussen de fantasietherapie voor de luisteraars van 
Greenn en het in het vorige hoofdstuk geciteerde fantasieadvies van Widlund 
aann spelers met podiumangst. Ook zij moesten een gefantaseerde context om 



Hoofdstukk 8 Naar een collectieve zwijgplicht 123 3 

zichh heen bouwen waarbinnen geen plaats was voor kritisch publiek en zij voor 
zichzelff  zaten te spelen. Beide therapeuten richten zich op de context van het 
concertt en op methoden om daarin overeind te blijven. De therapieën zijn dui-
delijkk niet gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden in het alge-
meen,, maar op het verkrijgen van adequaat gedrag in een specifieke situatie. De 
therapieënn nemen de spanningsvolle ambiance van de concertzaal als een on-
veranderlijkk gegeven en trachten de optredende musici en het publiek tegen de 
angstverwekkendeangstverwekkende situatie te pantseren. 

Dee gedragsdiscipline in de concertzaal laat in de loop van de twintigste eeuw 
eenn overwegend lineaire ontwikkeling zien: van intensief naar nog intensiever. 
Dee sociale achtergrond waartegen de gedragssturing gestalte krijgt, is evenwel 
sterkk veranderd. Een halve eeuw geleden werden concertgangers nog ver-
maandd met verwijzingen naar het gewijde karakter van de concertzaal en de 
eerbiedwaardigheidd van componisten en musici. Tegenwoordig wordt het be-
langg om de stilte te bewaren vooral gezien als eigenbelang: men kan de muziek 
alleenn goed horen als het stil is. Mensen die niet in staat zijn zich voldoende te 
beheersenn zijn spel verstoorders en benadelen concertgangers die wel in staat 
zijnn mee te werken aan de absolute stilte. Dat de luisteraars constructief bijdra-
genn tot de verwezenlijking van muzikale optredens met de hoogst mogelijke 
graadd van perfectie straalt ook op henzelf af: zij zwijgen superieur. 


