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Conclusie e 

Overzicht t 

Klassiekee muziek heeft in de loop van de twintigste eeuw ruimere weerklank ge-
kregen.. Zij wordt tegenwoordig op zeer uiteenlopende plaatsen en binnen ver-
schillendee contexten tot klinken gebracht. Door benutting van de moderne re-
productie-- en communicatietechnieken zijn delen van het klassieke repertoire 
zelfss massacultuur geworden. Wie geen genoegen neemt met een geluidskopie 
kann klassieke muziek live beluisteren in zalen die op hoogwaardige muziekuit-
voeringenn zijn berekend. Daar treden solisten, dirigenten en orkesten met klas-
siekk repertoire op voor een publiek dat hun verrichtingen nauwlettend volgt. 

Mett de verruiming van het aantal speelplaatsen zijn ook de muzikale omgangs-
vormenn rondom de klassieke muziek diverser geworden. Men kan het aanbod 
alss 'muzikaal behang' ervaren, er in het voorbijgaan iets van opvangen, of er in-
tensieff  naar luisteren. Onder welke omstandigheden en met welke intensiteit 
mensenn thuis naar cd's luisteren is nog weinig in kaart gebracht,1 maar bij con-
certenn in de open lucht is te zien dat luisteraars zich daar veel informeler ge-
dragenn dan tijdens muziekuitvoeringen in afgesloten zalen. Daar zetten men-
senn elkaar aan tot vergaande gedragsbeheersing waaraan een vrijwel onversne-
denn aandacht voor de muziekuitvoering ten grondslag ligt. De aanwezigen 
vindenn ingetogen concertgedrag vanzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo ge-
weest.. Beheerste muzikale omgangsvormen zijn geleidelijk ontstaan en pas in 
dee loop van de negentiende eeuw zijn de bijbehorende gedragsregels vrij alge-
meenn en duurzaam onder serieuze liefhebbers van klassieke muziek verspreid. 
Tegenn de achtergrond van een toenemende toegankelijkheid en informalise-
ringg van het muziekleven is het opmerkelijk dat aanhangers van de ingetogen 
vormm van luisteren zich ook vandaag nog met succes in concertzalen hebben 
wetenn te handhaven. Hoe dat kon gebeuren is in deze studie nader onderzocht. 

Dee belangstelling voor serieuze muziek beperkte zich aanvankelijk geheel tot 
ledenn van de maatschappelijke elites. Max Weber signaleert dit op basis van on-
derzoekk naar de interesse voor deze muziek onder Noord-Italiaanse stedelin-
genn die leefden aan het begin van de zeventiende eeuw. De destijds gecompo-
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neerdee kunstmuziek deed onmiskenbaar een beroep op de verstandelijke ver-
mogenss van de luisteraars, en dat was de reden waarom voornamelijk maat-
schappelijkk vooraanstaanden zich tot dergelijk muziekaanbod aangetrokken 
voelden.. In hun poging een publiek met muziek te emotioneren waren de Itali-
aansee componisten er evenwel niet bewust op uit een sociaal divers publiek te 
bereiken.. Voor deze humanistisch georiënteerde kunstenaars sprak het vanzelf 
datt mensen die deze muziek deelachtig wilden worden over verstandelijke ver-
mogenss beschikten om zich door haar zeggingskracht te laten overtuigen. Hun 
maatschappelijkee positie was daarbij niet in het geding. Weber stelde wel vast 
datt klassieke muziek ook over een langere periode een sociaal beperkt publiek 
bereikte,, maar dat zag hij niet als een probleem.2 

Tochh wekte hij met zijn observaties ten aanzien van het publieksbereik de inte-
ressee voor een vraagstuk dat vooral sociologen in de loop van de twintigste eeuw 
iss gaan bezighouden: de beperkte toegankelijkheid van cultuuruitingen die een 
ruimeree verspreiding zouden verdienen. Dat laatste baseerden zij op de hoge 
waardee die kunstkenners, pedagogen en erudiet publiek aan deze uitingen toe-
kenden.. In een tijd waarin algemene beschikbaarheid van sociale voorzieningen 
enn ruimere toegankelijkheid van cultuur politieke uitgangspunten werden, 
klemdee dit vraagstuk des te meer.3 Met verwijzing naar het gestegen oplei-
dings-- en welvaartspeil hebben auteurs van sociaal-wetenschappelijke studies 
naa i960 regelmatig de vraag opgeworpen waarom niet méér mensen naar klas-
siekee concerten gaan - in de inleiding is een aantal van hen ten tonele gevoerd. 
Verklaringenn die zij daarvoor vonden, wezen in de richting van een mogelijk 
gebrekk aan culturele competentie, onbekendheid met het muziekaanbod, ge-
brekk aan interesse, onvoldoende opleiding of gebrek aan financiële middelen of 
tijd.. Hoewel ik de juistheid van deze verklaringen niet in twijfel trek, zijn ze al-
lemaall  in één opzicht onvolledig: ze besteden geen systematische aandacht aan 
dee interactieprocessen die zich binnen de figuratie van musici en publiek afspe-
len.. Naar mijn mening is studie van die processen onontbeerlijk voor het ver-
grotenn van het inzicht in het participatiepatroon. Wie zich afvraagt hoe het 
komtt dat het concertbezoek niet is toegenomen terwijl zoveel méér mensen de 
laatstee decennia hoger zijn opgeleid, kan er niet omheen dat klassieke muziek 
buitenn de concertzaal, meestendeels via geluidsdragers, wél een ruime versprei-
dingg heeft gekregen. 

Inn het voorgaande heb ik beschreven hoe sterk de sociale context de muzikale be-
levingg bepaalt en het publiek selecteert. Hoe stringenter de gedragsregels in 
dezee context zijn, des te groter is de invloed van de aldaar geldende patronen van 
socialee interactie op de samenstelling van het publiek. 
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Omm de werking van de interactieprocessen in de concertzaal op te sporen heb ik 
enkelee episoden uit de sociale geschiedenis van het Europese muziekleven na-
derr bestudeerd. Geïnspireerd door Webers signalement van de Bildungsprivile-
giertengierten heb ik de speel- en luistervaardigheden van musici en publiek over lan-
geree termijn in hun ontwikkelingsgang gevolgd. Ook heb ik gekeken naar de 
motievenn waarmee deze vaardigheden telkens opnieuw werden ingezet en ten 
slottee naar de wijze waarop ze van generatie op generatie werden overgedragen. 
Ditt overdrachtsproces blijkt zich voor wat het klassieke repertoire betreft in-
derdaadd meestendeels binnen de hogere sociale strataa te hebben afgespeeld. 

Inn de beschrijving van de ontwikkeling van muzikale voordrachtstechnieken en 
luistervaardighedenn fungeerden de omgangsregels bij concertuitvoeringen van 
klassiekee muziek als constanten. Daarbij is de aandacht gelijkmatig verdeeld 
overr musici en publiek. Uit waarnemingen op het podium en in de zaal is ge-
blekenn dat zij in hun wederzijdse afhankelijkheid samen steeds opnieuw de so-
ciaal-psychologischee voorwaarden creëren waaronder emotionele en cognitie-
vee gewaarwordingen in de muziek ontstaan. Om die reden is de sfeer van het 
'intramurale'' klassieke concert beduidend anders dan die van concerten in de 
openn lucht, meezingconcerten of andere manifestaties waar klassieke muziek 
wordtt uitgevoerd.4 

Mett behulp van Elias' figuratiemodel en Goffmans model voor de analyse van 
socialee interactie heb ik de ontwikkeling van richtlijnen voor musici respectie-
velijkk publiek consequent in hun onderlinge wisselwerking gevolgd. Zo heb ik 
dee spelinstructies (in dit boek: klavierinstructies) voor musici steeds geïnter-
preteerdd als een reactie op de aanwezigheid van luisteraars. Al in een vroeg sta-
dium,, zo bleek, waren de musici zich ervan bewust dat ze werden gadegeslagen. 
Daaromm instrueerden de muziekpedagogen hun pupillen niet alleen in artis-
tiek-technischee zin: hun inspanningen waren terzelfder tijd gericht op het aan-
kwekenn van gedrag waaruit respect voor het publiek kon worden afgelezen. Op 
zijnn beurt reageerde het publiek op de audience awareness van de musici door 
zijnn rol van kritisch observant van de muziek en de musici serieus te nemen en 
zichh daarin verder te bekwamen. 

Dee gedragsregels ten behoeve van muzikale voordrachten heb ik van meet af 
aann in een ruimer sociologisch perspectief geplaatst. De gestage ontwikkeling 
naarr meer uniformiteit en afstandelijkheid in concertgedrag liet zich inpassen 
inn de door Norbert Elias ontwikkelde civilisatietheorie. Centraal in zijn theorie 
staatt de bevinding dat de afnemende machtsverschillen tussen maatschappelij-
kee elites hebben geleid tot toenemende gedragsverfijning en -nuancering onder 
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dee mensen die bij dat nivelleringsproces waren betrokken: de aristocratische en 
burgerlijkee bevolkingsgroepen in Europa. Terwijl burgers ertoe overgingen 
aristocratischee gewoonten te imiteren om daarmee vorm te geven aan hun ge-
stegenn machtskansen, trachtten aristocraten hun gedrag juist onnavolgbaar te 
makenn en zo afstand te scheppen. Deze pogingen kunnen gezien worden als 
eenn distinctieve reactie op dreigend positieverlies. 

Dee nuancering en verfijning van gedrag in de concertzaal kan worden begrepen 
alss een verbijzondering van de door Elias beschreven distinctieve reactie. Mede 
geïnspireerdd door Elias heeft Pierre Bourdieu het mechanisme van distinctie 
eenn centrale plaats gegeven in zijn theorie over de sociaal bepaalde verschillen 
inn cultuurdeelname. De verkenningen die ik ten behoeve van mijn onderzoek 
hebb gedaan laten zien dat de cultivering van sociaal verschil een conserverend 
effectt heeft op concertgewoonten. Maar door de gesignaleerde democratise-
rings-- en informaliseringsprocessen heeft de hiërarchische scheidslijn tussen 
socialee klassen een grilliger verloop gekregen. Waar Schuyt spreekt van een 
'gefragmenteerdee samenleving' wordt deze fragmentering ook gevonden in de 
patronenn van sociaal verschil, en deze patronen keren terug in de cultuurdeel-
name.. Sociale, culturele en etnische verschillen komen in de gefragmenteerde 
samenlevingg sterker tot uiting in de vorming van in omvang uiteenlopende re-
ferentiegroepen.. Tussen deze groepen is de sociale afstand variabel. Individu-
enn met dezelfde sociale achtergrond creëren sociale situaties die voor hen dui-
delijkk herkenbaar zijn. Zij bieden de context waarbinnen zij kortstondig of 
duurzaamm functionele en affectieve bindingen met elkaar aangaan. 

Professionaliseringsspiraal l 

Hett belang dat musici aan een goede voordracht hechtten nam evenredig toe 
mett de waarde die het publiek aan de door hen uitgevoerde muziek toekende. 
Doorr de werking van wederzijdse controlemechanismen werden de instructies 
tenn behoeve van de musici talrijker en gedetailleerder, terwijl ze ook op meer 
plaatsenn in Europa werden opgesteld en verspreid. Deze ruimere verspreiding 
resulteerdee in een grotere mate van vergelijkbaarheid en uitwisselbaarheid, wat 
perr saldo leidde tot toenemende amalgamering van de gehanteerde voor-
drachtstechnieken.. Dit amalgameringsproces hield gelijke tred met de voort-
gaandee standaardisering van het gebruikte muziekinstrumentarium. Tegelijk 
werdd het gebruik een basisselectie van internationaal bekend klassieke reper-
toiree keer op keer te heruitvoeren. Het klassieke-muziekbestel werd met recht 
'klassiek'' naarmate het improviserende element in de loop van de negentiende 
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eeuww naar de marge van de uitvoeringspraktijk verhuisde. In dat marginalise-
ringsprocess werden de amateur-musici meegetrokken. Gaandeweg werd de 
kwaliteitsstandaardd voor de instrumentale muziekpraktijk bepaald door lang-
durigg getrainde beroepsmusici en door publiek dat zich terzake van de voorge-
dragenn muziek oordeelkundig achtte. 

Dee vorming van een relatief beperkt en telkens herhaald standaardrepertoire 
stimuleerdee onder spelers en toehoorders een grotere gevoeligheid voor de cor-
rectee uitvoering en voor de beheerste bespeling van de instrumenten. Zowel in 
dee receptie als in de voordracht ging het steeds meer om artistieke interpreta-
tieverschillenn op het niveau van details en nuances. Om aan de nieuwe eisen te-
gemoett te komen besteedden de opstellers van klavierinstructies meer aandacht 
aann preventieve maatregelen ter voorkoming van spelstoornissen. Zij ontwik-
keldenn methoden en technieken waarmee de uitvoerenden de stukken trefzeker 
enn overtuigend konden spelen en waarmee een voor alle betrokkenen pijnlijke 
situatiee van fouten of haperingen kon worden voorkomen. Een bekend voor-
beeldd van dergelijke rationeel geordende oefeningen zijn de toonladders waar-
meee pianisten tijdens hun opleiding en beroepspraktijk al eeuwenlang indrin-
gendd worden geconfronteerd. In de twintigste eeuw werden musici in toene-
mendee mate ook psychisch voorbereid op publieksconfrontaties. 

Terwijll  de musici zich aan een steeds rationeler trainingsparcours onderwor-
penn wisten, werd de spontane luistervreugde die concertbezoekers ook in fy-
siekee zin aan optredens beleefden omgevormd tot een overwegend verstande-
lijk ee appreciatie. Tegelijk voegden niet alleen de spelmethoden maar ook de 
luistergewoontenn zich langzaamaan naar een internationale standaard. Aan het 
eindd van de achttiende eeuw verschilden de reacties van het publiek op de mu-
zikalee voordracht nog sterk van plaats tot plaats. Daarna kreeg overal ongeveer 
dezelfde,, beheerste, luisterhouding de overhand. Vooral door het professiona-
liseringsprocess dat zich in het muziekbestel doorzette, ontstond het moderne 
concertregimee waarin beroepsmusici, muziekpedagogen, gevorderde amateurs 
enn gezaghebbende luisteraars zich aaneensloten teneinde de verspreiding van 
kwalitatieff  hoogstaande en professioneel verantwoorde muziek te bevorderen. 
Hett pleidooi voor beschaafde omgangsvormen in de concertzaal was onlosma-
kelijkk met het professionaliseringsproces verbonden. 

Hett ingetogen luistergedrag van concertgangers kan niet los worden gezien van 
dee meeromvattende disciplineringsprocessen in het openbare culturele leven. 
Dee pogingen die vooral in de negentiende eeuw door leden van de upper middle 
classclass in die richting werden ondernomen maken deel uit van een algemener cul-
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tureell  beschavingsoffensief. Ook in het amusementsaanbod en de opera werden 
dee omgangsvormen strakker en werden de lokale verschillen in publieksres-
ponss minder groot. Maar de werking van het wederzijdse disciplineringsproces 
vann spelers en luisteraars lijk t in het klassieke-muziekleven sterkere effecten op 
hett gedrag te hebben gehad dan in belendende culturele sectoren. In relatief 
kortee tijd vergrootten beide groepen hun actieve en passieve vaardigheden ten 
aanzienn van de muziek, waarbij zij zich als kunners respectievelijk kenners spe-
cialiseerden.. De voorgaande verkenningen laten zien dat de muziekliefhebbers 
(vaakk zelf ook als amateurs musicerend) zich op concertbezoek voorbereidden 
doorr bestudering van de muziekstukken, de muziekgeschiedenis en de uitvoe-
ringspraktijk,, mede omdat zij zich daartoe aangespoord wisten vanaf het podi-
umm en vanuit het muzikale beroepsveld. Door deze wisselwerking tussen muzi-
kalee kunners en kenners ontstond er in het concertleven een intensief interac-
tieprocess waarin het streven naar meer professionaliteit en een hogere uitvoe-
ringskwaliteitt onder de musici als vanzelf een streven naar kennisvermeerdering 
enn oordeelvaardigheid onder het publiek opriep. Dit onderdeel van wederzijdse 
gedragsafstemmingg is benoemd met de term 'professionaliseringsspiraal'. 

Inn het moderne concertregime verwierven de muziekpedagogen een sleutelpo-
sitie.. Zij ontwikkelden hun activiteiten aanvankelijk in kloosters, vorstenhoven 
off  stedelijke muziekvoorzieningen, waar zij als componist of uitvoerend musi-
cuss werkzaam waren. In hun pedagogische werk - het opstellen, toepassen en 
bewakenn van muzikale regels ten behoeve van een goede uitvoering- werden zij 
aangemoedigdd door leden van de maatschappelijke elites die hen van aanstel-
lingenn voorzagen. Later brachten de muziekpedagogen de regels van de voor-
drachtskunstt steeds meer binnen een eigen beroepsdomein tot bloei. De vor-
mingg van een beroepsgroep werd mogelijk toen de pedagogen in de negentien-
dee eeuw hun werk gingen verrichten als docenten aan conservatoria en 
muziekscholen.. Vandaaruit konden zij toezicht houden op de muziekbeoefe-
ning,, zowel die van beroepsmusici als van amateurs. 

Muzikalee vaardigheden en eruditie ontwikkelen zich ook in 2000 in een context 
vann maatschappelijke hiërarchie, waarbij de werking van de professionalise-
ringsspiraall  zich het duidelijkst manifesteert in de hogere regionen van de sa-
menleving.. Wanneer kinderen er door hun omgeving toe worden aangezet ac-
tieff  te gaan musiceren worden zij van jongs af ook vertrouwd gemaakt met de 
regelss die gelden bij muziekuitvoeringen op beroepspodia.5 Daardoor is het se-
rieuzee concertgedrag als 'esthetische dispositie' ook een richtsnoer gebleven 
voorr omgangsvormen tijdens concerten buiten de professionele kring, in de 
huiskamerss van de upper middle i/tm-gezinnen. De combinatie van actievee mu-



130 0 

zikalee vaardigheden en belangstelling voor de muziek via informatieverwerving 
enn concertbezoek is de basis gaan vormen van het protoprofessionele gedrag 
datt zoveel bezoekers van klassieke concerten kenmerkt en dat hen als oordeel-
vaardigee deskundigen functioneel met de professionele muziekpraktijk ver-
bindt.. Bij het aanbreken van de eenentwintigste eeuw wordt de professionele 
concertpraktijkk onverminderd geschraagd door een meer dan gemiddeld mu-
zikaall  vaardig en oordeelkundig publiek. Dat gegeven bepaalt in hoge mate de 
specifiekee aard van de sociale interactie in de concertzaal. 

Situatiebepaaldd concertgedrag 

Formelee concertsituaties gaan gepaard met grote sociale controle. De keuze 
voorr een serieus concert is onlosmakelijk verbonden met de verwachting dat de 
kwaliteitt en professionaliteit van de desbetreffende uitvoering tot op grote 
hoogtee gegarandeerd zijn. De concertante setting is daarvoor even belangrijk 
alss de geprogrammeerde muziek. Alleen daar waar mensen de mogelijkheid 
hebbenn eikaars gedrag tot op grote hoogte te controleren zijn de omstandighe-
denn gunstig voor een artistiek perfecte en emotioneel indringende muzikale er-
varing.. Dit plaatsgebonden, collectief afgedwongen gedragspatroon discipli-
neertt elke aanwezige tot gedrag dat een verstandelijke, muziekesthetische om-
gangg met de muziek vooropstelt. Op straffe van afkeurende reacties is er geen 
alternatievee omgangsvorm mogelijk. 

Nuu het aanbod van klassieke muziek door de ingebruikneming van nieuwe dis-
tibutietechniekenn vergaand is gedemonopoliseerd en in uiteenlopende situaties 
enn onder wisselende omstandigheden is te beluisteren, kan iedereen in beginsel 
eenn keuze maken uit de alom beschikbare luistervarianten. Wie kiest voor een 
formelee ambiance doet dat op grond van een specifieke belangstelling, maar 
niett minder op grond van het aangeleerde vermogen in een zaal geconcentreerd 
enn onbeweeglijk te luisteren. De keuze wordt dus ook gemaakt op grond van so-
cialee vermogens en motieven. Hierboven is meermalen gewezen op wat Bour-
dieuu over de sociale motieven van cultuurdeelname heeft gezegd. Hij zet vraag-
tekenstekens bij de 'vrije' keuze voor de ingetogen concertambiance. De keuze wordt 
volgenss hem ook sociaal afgedwongen, zonder dat men zich daarvan zozeer be-
wustt is. Vanuit de noodzaak de sociale status in gedrag en activiteitenkeuze te 
bevestigenn zijn mensen uit hogere sociale klassen volgens Bourdieu als het ware 
veroordeeldd tot traditioneel concertbezoek. 
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Petersonn en Simkus hebben gepoogd de processen van toenemende keuzevrij-
heidd in het cultuuraanbod sociologisch te interpreteren. Volgens hen beschikken 
hogerr gesitueerden over meer mogelijkheden verschillende sociale contacten aan 
tee gaan en daarbij het juiste gedrag te genereren. Daardoor kunnen ze zich ook 
gemakkelijkerr in verschillende culturele contexten begeven en formele concert-
gangg combineren met bijvoorbeeld discobezoek. Bij het besteden van de vrije tijd 
zijnn mensen uit hogere milieus dan ook eerder geneigd verschillend cultuuraan-
bodd te combineren. In de grotere keuzevrijheid ligt volgens de auteurs een mo-
gelijkheidd voor distinctieve gedragspatronen besloten. De selectie van een eigen-
zinnig,, maar tegelijk in de directe omgeving gewaardeerde combinatie van cul-
tureell  aanbod komt dus mede voort uit statusmotieven. Mensen in lagere sociale 
positiess zouden minder in staat zijn hun gedrag naar verschillende contexten te 
plooien.. Hun repertoire van gedragsvormen zou eenvoudigweg te beperkt zijn 
omm zich in uiteenlopende sociale situaties met succes te kunnen handhaven. 

Hett inzicht dat mensen in een meer gefragmenteerde samenleving afhankelijker 
zijnn geworden van het variabele vermogen om hun gedrag van situatie tot situ-
atiee te sturen sluit aan bij de informaliseringstheorie zoals die door Wouters is 
geformuleerd.. Hij ziet de dynamisering van sociale en culturele gedragsvor-
menn als een functie van democratiserings- en informaliseringsprocessen. Deze 
processenn hebben onmiskenbaar invloed op het concertpubliek gehad, maar 
datt gold dan vooral zijn sociale samenstelling, niet zijn gedrag. In de laatste de-
cenniaa van de twintigste eeuw is het concertpubliek uit een maatschappelijk 
ruimeree kring gerecruteerd, terwijl het binnen de concertzaal juist een homo-
generr gedragspatroon is gaan vertonen. Uit het echelon van mensen dat door 
hett volgen van hoger onderwijs sociaal is gestegen zijn de 'nieuwe concert-
bezoekers'' naar voren getreden. Ook zij hebben geleerd zich voor de duur van 
klassiekee concerten te voegen naar de traditionele, ingetogen gedragsvormen 
diee zo kenmerkend zijn voor de 'hogere' concertcultuur. 

Informaliserings-- en democratiseringsprocessen hebben niet alleen de variëteit 
inn muzikale gedragsvormen doen toenemen, ook het muziekaanbod is onder 
groteree groepen belangstellenden uitwisselbaar geworden. Door verbeterde 
communicatie-- en distributietechnieken treedt er meer overlap op in de diver-
see repertoires en muziekgenres die via de verschillende verspreidingsmogelijk-
hedenn in uiteenlopende contexten ten gehore worden gebracht. Deze overlap 
heeftt evenwel niet geleid één uniform gedragspatroon voor het hele muziekbe-
stel.. Terwijl op meer plaatsen dezelfde muziek wordt geprogrammeerd en er 
meerr alternatieve omgangsvormen in het muziekbestel worden gesanctio-
neerd,, zijn sociale verschillen in het muziekpubliek blijven voortbestaan. Deze 
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verschillenn hechten zich aan de uiteenlopende muzikale situaties waarbinnen 

muziekk tot klinken wordt gebracht. 

Dee sociaal-psychologische grenzen 

vann concertbezoek 

Naa i960 zagen doorgewinterde concertgangers in wisselwerking met de pro-

fessionelee musici kans de omgangsvormen rondom de klassieke muziek als het 

waree op eigen kracht en gezag verder te doen verstrakken, wat in de meeste za-

lenn ook leidde tot een nóg stiller publiek. Tegenwoordig wordt de stilte inci-

denteell  nog weleens openlijk afgedwongen, maar in meerderheid blijven de 

ingetogenn gedragsvormen van kracht door de sociale controle die musici en pu-

bliekk op elkaar en zichzelf uitoefenen. De regieaanwijzingen van het concert-

regimee maken impliciet deel uit van de definitie van de situatie en ze worden 

doorr de aanwezigen via het vermogen tot zelfsturing op het juiste moment als 

vanzelff  gereproduceerd. 

Dee verdere verstrakking van de omgangsvormen in de concertzaal laat zich 

probleemlooss interpreteren tegen de achtergrond van een toenemende dyna-

miekk in culturele uitingen en receptievormen. Wel heeft de toegenomen varia-

tiee in de verspreidings- en presentatievormen van klassieke muziek de reik-

wijdtee van de serieuze luisterhouding aanzienlijk ingeperkt. Zelfs binnen de 

bastionss van concertgebouwen is formeel gedrag niet altijd meer de regel. Maar 

alss er serieus repertoire op het programma staat leeft de ingetogenheid voort 

onderr de groep sterk gemotiveerde en stevig onderlegde muziekliefhebbers die 

speciaall  op dat repertoire afkomt. 

Inn de bonte verzameling van gedragsvormen die door democratiserings- en in-

formaliseringsprocessenn in de muziek is opgebloeid, fungeren concertgebou-

wenn als gerespecteerde stiltegebieden ten behoeve van het serieuze klassieke re-

pertoire.. Waar klassieke muziek is gepopulariseerd via de kanalen van straat-

muziek,, cd's en internet bieden deze accommodaties de mogelijkheid de 

hoogwaardigee uitvoeringspraktijk te continueren. In de voorliefde voor live mu-

ziek,, authentieke instrumenten, onberispelijke voordrachten en deskundig pu-

bliekk met hooggestemde verwachtingen leeft de traditionele humanistische op-

drachtt te streven naar het hogere en het betere voort. De inzet van dat streven en 

dee wijze waarop het cultuurgoed in gedrag wordt verdedigd roept eerder asso-

ciatiess op met een beschavingsi^wsiV/dan met een beschavingsoffensief.6 Seri-

euss concertbezoek getuigt van een actieve inzet voor het behoud en het juiste 
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beheerr van de muzikale monumenten en de methoden en technieken die nodig 
zijnn om ze operationeel te houden. Evenalss het repertoire en de daarbij horende 
voordrachtstechniekenn zijn de appreciatievormen aspecten van het erfgoed van 
dee klassieke muziek waarop de conserverende inspanningen zich richten.7 

Zoalss iedere getalenteerde zich voor een conservatoriumstudie kan aanmelden, 
zoo is ook niemand tegenwoordig formeel uitgesloten van welk muziekaanbod 
dann ook. Er zijn evenwel sociaal-psychologische barrières die potentiële bezoe-
kerss op afstand houden. Dat geldt zeker voor aanbod dat klinkt in zalen waar 
striktee gedragsregels gelden en waar merendeels ervaren concertbezoekers ge-
leerdd hebben zich daarnaar te voegen. Ze brengen schijnbaar achteloos de no-
digee discipline op, zoals solisten de ingewikkeldste muziek schijnbaar moeite-
looss ten gehore brengen. Minder routineuze bezoekers kunnen het naleven van 
dee gedragsregels echter als een opgave ervaren. Het gevoel onder geen beding 
vann het collectieve gedragspatroon af te mogen wijken maakt hen soms onzeker. 
Dergelijkee gevoelens van onzekerheid, die een signaal zijn van een falende 
'zelfsturing'' zijn in deze studie benoemd met de term 'zaalangst', een aan plan-
kenkoortss verwante en eveneens contextgebonden angst die concertbezoekers 
bijj  het betreden van de zaal keer op keer kan bevangen en die op langere termijn 
eenn selecterende werking kan hebben op de omvang en de samenstelling van 
hett concertpubliek. 

Voorzoverr ervaren concertbezoekers met gevoelens van zaalangst kampen heb-
benn zij daartegen een psychische weerstand opgebouwd. Ook hierin lijken zij 
opp optredende musici die hun podiumangst beroepshalve bedwingen. De op-
komstt van gedragstherapieën voor concertbezoekers doet veronderstellen dat 
doorr de werking van de professionaliseringsspiraal niet alleen kennis en vaar-
dighedenn tussen musici en publiek worden uitgewisseld. Ook angsten en on-
lustgevoelenss worden gecommuniceerd, en daarmee de psychische strategieën 
omm ze te overwinnen. 

Gelett op wat Gomperts zegt over sociale fobieën neemt de kans op zaalangst toe 
onderr muziekliefhebbers die onvoldoende aansluiting vinden bij de kennisin-
tensieve,, context- en ervaringsgebonden vorm van cultuurparticipatie die con-
certbezoekk in de loop der tijden is geworden. Daarmee dient zich een sociaal-
psychologischee belemmering voor concertbezoek aan, juist nu de deuren van 
dee concertzaal als onderdeel van het openbare domein in beginsel wijder open-
staann dan ooit. Ook bij mensen die zich op grond van muzikale belangstelling 
enn opleidingsniveau ontegenzeggelijk voor concertbezoek kwalificeren, kun-
nenn onbedwingbare vormen van zaalangst tot vermijdingsgedrag leiden. 
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Besluit t 

Vermijdingsgedragg zag de sociograaf Kruij t ook optreden in het religieuze le-
venn in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij vatte het wegblijven van minder 
gemotiveerdee kerkgangers op als een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het 
kerkelijkk leven van de overgeblevenen. Een vergelijkbaar proces van zelfregu-
leringg heeft er in de loop van de twintigste eeuw toe geleid dat serieuze klassie-
kee concerten worden bezocht door een almaar homogener publiek van hoogop-
geleiden. . 

Concertenn die in meerderheid door hoogopgeleiden worden bezocht lopen te-
genwoordigg de kans het negatieve stempel van exclusiviteit te krijgen. Dit boek 
laatt evenwel zien dat het recente publieksbereik van klassieke muziek niet we-
zenlijkk afwijkt van dat van voorgaande perioden. Bovendien is met het voor-
gaandee geïllustreerd dat de rol van publieksdeelname in het muziekbestel niet 
alleenn in cijfers en statistieken hoeft te worden uitgedrukt. Bezien vanuit het 
perspectieff  van kwaliteitsbewaking is het hoge uitvoeringspeil dat musici door 
dee eeuwen heen op de concertpodia hebben weten te bereiken mede te danken 
aann de gedisciplineerde en kritische observatie vanuit de zaal. 

Alss het gaat om de conservering van hoger cultuurgoed worden Schubert, 
Mozartt en Beethoven door hun vertolkers en publiek in de concertzaal vastge-
houden.. Maar zoals geloof slechts ten dele samenvalt met kerkgang is klassieke 
muziekk niet synoniem met concertbezoek. Weliswaar fungeren concertzalen 
steedss nadrukkelijker als concentratiepunten voor kwaliteitsbevordering en -
bewaking,, maar zij kunnen die functies niet handhaven zonder verbindingen te 
onderhoudenn met grotere groepen muziekliefhebbers die buiten het serieuze 
concertlevenn om contact hebben met de klassieke meesters. Dirigenten en so-
listenn zijn zich van de noodzaak van dergelijke verbindingen bewust - dat blijkt 
uitt hun bijdrage aan de omvangrijke productie van geluidsregistraties. Het blijkt 
ookk uit hun experimenten met een ruimer repertoire,8 en hun optredens tijdens 
concertenn in de openlucht of elders in een informele context. Wanneer zij die 
contextt bewust opzoeken stoort het hen niet dat het klinkende resultaat van hun 
voordrachtt zich vermengt met de geluiden van parken en pleinen. 


