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Noten n 

Hoofdstukk i 

i .. Goudsblom (1998), 114. 

2.. In 1998 werden er in Nederland voor 1,1 miljard gulden cd's verkocht. Van de totale omzet 

vertegenwoordigdee klassieke muziek 27%. Bron: Cijferschrift NVPI(1998), samengesteld door de 

Nederlandsee Vereniging van Producenten en Importeurs van Geluidsdragers. 

3.. Over de wisselwerkingen tussen kopie en origineel in de klassieke muziek zie Waterreus (1998). 

4.. Centraal Bureau voor de Statistiek (iggg) Jaarboek Cultuur igg8/gg, 27. 

5.. Knuist (1989); Ganzeboom e.a. {1990), 109; Sociaal Cultureel Rapport (1998), 709; Smithuijsen 

{1997),, 29. 

6.. Bourdieu(i984)en (1989), en in Nederland: De Jager (1962); Ganzeboom (1989); Knuist (1989); 

Ganzeboomm et al. (1990): Congresbundel Podiumkunsten & Publiek (1991); Dronkers en Ultee (red.) 

(1995)--

7.. Smithuijsen (1997). 

8.. DeJagerenZweers(i962). 

9.. Smithuijsen (1997), 74-76, 95. 

10.. Ganzeboom (1989), 176. 

11.. Knuist (1993), 31. Ook in 1998 concludeerde het Sociaal Cultureel Planbureau dat'het vertrouwen 

vann overheid en sociale wetenschappers in de culturele zuigkracht van een toenemend opleidingsniveau 

doorr de ontwikkelingen enigszins is beschaamd'. Sociaal Cultureel Rapport (1998), 48. 

12.. Knuist (1995). 

13.. Voor een overzicht van de in het publieksonderzoek meest gebruikte determinanten voor 

concertbezoekk zie Ranshuysen (1999). In twee publicaties trof ik een meer dan de gemiddelde lage 

interessee voor de interactieprocessen in de concertzaal: Dollaseetal. (1986); Wiersma(i993). 

14.. Maas (1990), 89. 

i5.Elias(i97i),, 115. 

16.. Elias (1975), 27. Zie ook Goudsblom (2000), 25 en Goudsblom en Mennell (1998), 102. 

17.. Informatie over de relatie tussen muziekbeoefening en het opkomend humanisme vond ik vooral bij 

Fenlon(i989). . 

18.. Goudsblom (1977), 59. 

19.. Castiglione (1991) [1528], 55, 79, 103. Hiervoor is overigens ook een term: sprezzatura. 

20.. Castiglione (1991), 100. Zie ook: Goudsblom (1988), 101. In The Boke named the Governor (1531) 

wijstt ook de Engelsman Sir Thomas Eliot op het gevaar van publiek optreden. Als een edelman met zijn 

muzikalee optreden louter amusement brengt, kan het publiek vergeten dat het met een hoveling te 

makenn heeft: men houdt hem voor een volkse bediende of een minstreel. Woodfill (1969), 210. 

21.. Fenlon geeft een overzicht van de muzikale activiteiten van vorsten en andere leden van de 

Europesee hofsamenleving ten tijde van de Renaissance. Fenlon (1989), 16-35. Ariès beschrijft de 

muzikalee prestaties van Lodewijk xni op zeer jeugdige leeftijd. Ariès (1987), 67-71. 

22.. De term 'regime' keert in de sociaal-wetenschappelijke literatuur herhaalde malen terug. Recente 

voorbeelden:: De Vries (1993); Van Rooden (1996) en Goudsblom {1997). Eerder trof ik de term aan bij 

Dee Swaan (1982). Over de opkomst van wat hij 'het medisch regiem' noemt schrijft hij dat het nooit 
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bewustt de bedoeling van één of meer betrokken partijen (artsen, patiënten) is geweest om zo'n regime 

opp te richten. Het ontstaan ervan was het ongeplande resultaat van op elkaar inwerkende 

maatschappelijkee krachten. Strevingen van betrokken groepen konden tegengesteld aan elkaar zijn, 

maarr ze leidden er uiteindelijk toe dat binnen de figuratie van hulpverlenende artsen en hulpzoekende 

patiëntenn elk zijn functie kreeg en er zinvolle communicatie tussen de betrokkenen kon plaatsvinden. 

DeSwaan(ig82),, 151-160. 

23.. Jozef Vos ziet de komst van wat hij een weldoordachte esthetische opvoeding noemt als het resultaat 

vann het negatieve oordeel over het 'onbeschaafde' en 'smakeloze' gedrag van grote groepen in de 

samenleving.. Dat oordeel vormde zich voornamelijk onder leden van de beter gesitueerde 

burgerbevolking.. Vos (1999), 13. 

24.. De Oostenrijkse musicoloog Walter Salmen spreekt van een 'restrictief werkend 

disciplineringsproces'.. Salmen (1988),63. 

25.. Voor Webers muzieksociologische analyses zie vooral Braun (1992) en Weber (1958). 

26.. Braun {1992), 247-48. 

27.. Weber (1922), 365. 

28.. Braun (1992), 44-47; Weber {1985) [1922], 322 en 366; Van Swigheme.a. {1984), 63. 

29.. Kruijt(i933). 

30.. Kruijt(i933), 1. 

3i.Kruijt(i933),3-4. . 

32.. Kruijt(i933),6. 

33.. Kruij t (1933), 325-326. 

34.. Elias (1939); Elias(i975). 

35.. Elias(i939)n,312-341. 

36.. Elias (1975), 159. 

37.. Elias(1939) n, 342-351. 

38.. Wouters (1990). 

39.. Goffman (1983) [1959], 88. 

40.Goffman(i993),, 53. 

41.. Goudsblom (1974), 80-81. 

42.. Met dank aan Carlo van Praag voor de term. 

43.. Bourdieu (1984) [1979]; Bourdieu(ig89). 

44.. Bourdieu (1984), 56. 

45.. De Swaan {1990), 59. 

46.. Bourdieu (1984), 50. 

47.. Bourdieu (1984), 72-3. 

48.. Deze opvatting doet wat gedateerd aan. Tegenwoordig lijk t de stimulans om jong met het actief 

beoefenenn van klassieke muziek te beginnen door leden van de hogere sociale strata ook wel te worden 

gegevenn ter verruiming van de carrièreperspectieven van het kind. 

49.. Bourdieu (1984), 75. Overigens gelden de aangehaalde percentages voor Frankrijk. Van Beek en 

Knuistt constateren juist dat de actieve amateurs zich ten opzichte van de passieve concertgangers 

gemiddeldd in maatschappelijk lagere regionen bevinden. Van Beek en Knuist (1991), 92-97. De overlap 

vann actieve en passieve muziekbeoefening is in Nederland bovendien sterker op het terrein van de 

popmuziekk dan bij de klassieke muziek. In 1990 bezocht 17,4 procent van de Nederlandse bevolking 

weleenss een popconcert, 14,6 procent een klassiek concert. In datzelfde jaar speelde 11,5 procent actief 

popmuziekk en 5,6 procent klassieke muziek. Vgl. Maas (1990), 105. 

50.. Recente cijfers bevestigen dat beeld: in 1998 behoorde 79 procent van de Nederlanders die zich 

voorr een cursus musiceren bij een instelling voor kunstzinnige vorming inschreven tot de categorie 

'jeugd'' en 21 procent tot de categorie 'volwassenen'. Centraal Bureau voor de Statistiek (1999) Jaarboek 
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CultuurCultuur igg8/gg, 36. 

51.. Van Beek en Knuist (1991). Zie ook: De Haan en Knuist (2000), 92-93. 

52.. DeJagerenZweers(i9Ó2). 

53.. In 1993 is tevens gevraagd of de respondenten ook nu nog muziek maken. Dat was het geval bij 56 

procent.. Smithuijsen (1997), 40. Ook dan is het contrast met het algemene percentage muziekamateurs 

inn de Nederlands bevolking nog groot. In 1999 was dat percentage 11. Vgl. Wils (1999). 

54.. Smithuijsen (1997), 40,42. 

55.. De term werd in deze betekenis bij mijn weten voor het eerst gebruikt door Brinkgreve, Onland en 

Dee Swaan (1979). Zie voor een uitwerking hoofdstuk 4. 

56.. Ik ben daarin niet de eerste. Al eerder hebben in Nederland vooral Amsterdamse sociologen 

aanvullendee bijdragen aan het sociologisch inzicht geleverd met de analyse van meer contemporaine 

etiquetteboeken.. Zie bijvoorbeeld Brinkgreve en Korzec (1978); Wouters (1990). 

57.. Smithuijsen (1997), 41. 

58.. Behalve van individuele klaviermethoden is ook gebruik gemaakt van beredeneerde inventarisaties 

vann klavier methoden: Kloppenburg {1951); Gerig(i974), Kloppenburg (1976); Jaeken (1990); 

Kloppenburgg (1992). 

Hoofdstukk 2 

i.Braunn (1992), 323-24. 

2.. Grout (1973), 175. 

3.. Kempers (1987), 244. 

4.. Het segment uit het Utrechtse concertpubliek dat in 1993 concertseries volgde van muziek uit de 

barokk en klassieke periode combineerde zijn liefde voor Monteverdi met die voor onder meer Schubert, 

Beethovenn en Mozart. Smithuijsen (1997), 109. Vermeld moet worden dat voorzover kon worden 

nagegaann in dit concertpubliek geen specialisten op het gebied van oude, dat wil zeggen middeleeuwse 

enn renaissancemuziek aanwezig waren. 

5.. Kloppenburg (1950,337. 

6.. Fenlon (1989), 3-6. 

7.. Neubauer situeert het omslagpunt van de mathematische (pythagorische) opvatting van muziek naar 

eenn meer empirische opvatting omstreeks 1700. Hij baseert dat op de geschriften van de 

stemmingsdeskundigee Andreas Werckmeister (1645-1706). Neubauer (1986), 17. 

8.. De veronderstelling dat gevoelens niet door muziek kunnen worden opgewekt als ze niet al tot het 

emotionelee repertoire van de luisteraar behoren, wordt tot op de dag van vandaag aangenomen. Zie 

bijv.. Frijda{i988), 194. 

9.. Neubauer (1986), 27. 

10.. Grout (1973), 306. 

i i.Raynor(i972),, 155-164. 

12.. Fenlon (1989), 2. 

13.. Unger(i9Ó9). 

i4.Bartel(i997),, 15. 

15.. Hoewel de regels voor muzikale retorica vooral in Duitsland door theologen en 

muziekwetenschapperss tot grote bloei werden gebracht, bezat het land geen monopolie op de 

ontwikkelingg van haar methoden en technieken. In Frankrijk bijvoorbeeld hielden de muziektheoretici 

zichh ook met de muzikale uitvoeringsprakijk bezig. Franse componisten waren verzameld in de 

AcadémieAcadémie Royale des Sciences (die fungeerde van 1666 tot 1793) en ontwikkelden daar een voorkeur voor 

eenn empirische muziekwetenschap. De Franse componist Jean Philippe Rameau (1683-1764) was een 
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belangrijkee woordvoerder van deze academische stroming. Hi j propageerde het gebruik van zowel Ie 

bonbon gout als lejugement de Voreille als leidraad bij het oplossen van theoret isch-harmonische problemen. 

Cohenn (i 981), 95-96. 

16.. Unger (1969), 116-118. 

i 7 .Ba r te l ( i 997 ) ,33. . 

18.. Barrel (1997), 56. 

19.. Neubauer ( i986 ), 7. 

20.. Neubauer ( i 986 ), 42. 

Hoofdstukk 3 

1.. Fenlon (1989), 8-9. 

2.. K loppenburg (1951), 19. 

3.. Har ich-Schneider (1958), 137. 

4.. Santa Maria (1962) [1565], 23-24 en 69. 

5.. K loppenburg (1951), 31-32. 

6.. In de zestiende eeuw was de keuze van inst rumenten nog nauw verbonden met de specifieke 

gevoelsladingenn die men wilde oproepen. Later zou dat veranderen. Aan het eind van de negent iende 

eeuww vond men de pianoforte universeel genoeg om er nagenoeg alle mogelijke stemmingen en 

gevoelenss mee te vertolken. 

7 .Ger ig ( i 974 ),, 11. 

8.. Massip (1994), 225-226. Zie ook Hutchings (1978). 

9.. Couper in (1933) [1717], 25. 

10.. Een hoge pols bemoeilijkt de zijdelingse bewegingen van de handen waardoor de trefzekerheid van 

dee aanslag bij snelle passages afneemt. 

11.. Couper in (1933), 11. 

12.. Couper in (1933), 14. Volgens Elias was slechts een minderheid van de hovelingen muzikaal 

onderlegdd in een mate die Couper in graag zag. Er waren wel muzikale connaisseurs aan het hof te 

vinden,, maar hun aantal stond in geen verhouding tot de menigte van hovelingen die muziek 

beschouwdenn als een mogelijkheid zich te ontspannen. Elias (1991), 119. 

13.. Willia m Mitchell in Bach (1974), 5. 

14.. Bach, (1974) [1753], 169. 

15.. Bach (1974), 147-166. 

16.. Bach (1974), 148. 

17.. Bach (1974), 43. 

18.. Bach (1974), 151. 

19.. Ge r i g ( i 974 ) ,20-

20.. Preussner (1954), 29. 

21.. Bachs overstap van een aristocratische naar een burgerlijke werkkring is mede te interpreteren als 

eenn keuze vóór de vereenzelviging met de Du i ts sprekende intelligentsia van het maatschappeli jke 

middenn en tégen de overwegend Frans sprekende, naar Frans voorbeeld 'gecivil iseerde', hofadel. Vgl. 

Eliass (1969) deel I, 7-10. 

22.. Ik stuitte op een ui tzondering. In een verhandel ing over het onderdrukken van grimassen ti jdens de 

pianovoordrachtt verwijst de Franse pianopedagoog Constant in Piron naar de spiegelmethode van 

Couper in.. Piron (1949), 258. 

23.. Mitchell in Bach (1974), 2. 
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Hoofdstukk 4 

i .. Johan Goudsblom wees mij erop dat de term 'amateur' pas in de twintigste eeuw in het 

spraakgebruikk is ingeburgerd. Voordien sprak men van 'dilettanten'. In dit boek houd ik evenwel de 

termm 'amateur' aan. Dit is tegenwoordig een gangbare term voor kunstbeoefenaars die onbezoldigd aan 

hett kunstleven deelnemen. Amateur-musici staan tegenwoordig als volwaardige partij tegenover 

beroepsmusici.. De term is ook minder beladen dan de term 'dilettant', waaraan juist de laatste decennia 

dee gevoelswaarde van onvolkomenheid is gaan kleven. 

2.. In Italië en Frankrijk bestonden al langer muzikale 'academies' - zij waren meer aristocratisch 

georiënteerd. . 

3.. Frijhoff en Spies (1999), 591. 

4.. Het musiceren in huiselijke kring stond vaak in het teken van het geloof. Op zondag speelden leken 

inn kerken. De overgang van het katholieke naar het protestantse geloof maakte in grote delen van 

Europaa een einde aan dit gebruik. Het is dus niet verwonderlijk dat juist in het protestantse Noord-

Europaa gezocht werd naar alternatieve optreedmogelijkheden in de profane sfeer. 

5.. Preussner (1954) [1935], 34. 

6.. Frijhoff en Spies (1999), 591. 

7.. Rebling (1950), 85. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling van het 

Leeuwarderr Collegium Musicorum aan het begin van de zeventiende eeuw: Algra (1987), 183. 

8.. Salmen(i97i), 22. 

9.. Preussner (1954), 35. 

10.. Salmen (1971), 15. 

11.. Preussner (1954), 39. 

12.. Preussner (1954), 38. 

13.. Salmen (1971), 16. Raynor stelt als voorbeeld van minder ingetogen gedrag tijdens het spel der 

collegiantenn een student van het collegium van Jena, die een viool en een hoorn runeerde toen hij 

daarmeee de dirigent sloeg. Raynor (1972), 192. 

14.. Salmen (1971), 15. 

15.. Salmen (1971), 5. 

16.. Collegia musica opgericht in Nederland: Arnhem 1591; Amsterdam eind zestiende eeuw; 

Leeuwardenn begin zeventiende eeuw; Deventer 1623; Utrecht 1631; Nijmegen 1632. Balfoort (1938), 32. 

17.. Balfoort (1938), 33-35. 

18.. Rebling (1950), 84. 

19.. Balfoort (1938), 33-34. 

20.. Balfoort (1938), 103-104. 

21.. Salmen (1971), 15. 

22.. Forkel duidt hier op cottfrérieën, genootschappen van leken die binnen de kerk verzorgende taken op 

zichh namen. Fenlon (1989), 43-44. 

23.. Schwab (1971), 9; Salmen (1971), 16. 

24.. Vgl. de statuten van het Haagse Genootschap 'Ste Cécile Royale', opgenomen in Scheurleer (1909), 62. 

25.. Preussner wijst er nog op dat door dit toenemende gehalte aan professionaliteit het collegium 

uiteindelijkk evolueerde tot een Musikverein. De waren zijn op hun beurt weerde wegbereiders voor 

conservatoriaa en muziekscholen. Preussner (1954), 37-38. 

26.. Preussner (1954) 39. 

27.. Preussner (1954), 24. 

28.. Salmen (1971), 64. 

29.. Balfoort (1938), 104. 



140 0 

30.. Balfoort (1938), 105. 

31.. Preussner (1954), 66. 

32.. In de twintigste eeuw ook de muziekpsycholoog en -socioloog. 

33.Leppert(i988),, 11,22. 

34.. Weber, W. (1975), 115. 

35.. Adorno (1962), 97. 

36.. Van dezelfde economische wetmatigheid profiteerde de pianohandel. Zoals in hoofdstuk 6 

gedetailleerderr zal worden beschreven, werden in de loop van de negentiende eeuw in Europa steeds 

groteree aantallen piano's verkocht. Daardoor kon hun verkoopprijs dalen, wat weer leidde tot meer 

verkoop. . 

37.. Raynor (1976), 61. 

38.. Brinkgreve, Onland en De Swaan {1979). Zie ook De Swaan (1989), 250, 251; Smithuijsen (1991), 

276;; Knuist (1995), 29. 

39.. Als oorzaak daarvan moet worden aangewezen de afnemende noodzaak voor gezinnen om zelf 

muziekk te produceren als daaraan behoefte bestond. De muziekproductie werd meestendeels 

overgenomenn door de massamedia en de geluidsdragersindustrie. 

40.. Haanstra (1999), 252. 

41.. Overigens blijf t de reikwijdte van het 'intellectuele luisterprofieP niet beperkt tot de klassieke 

muziek.. Ook in bijvoorbeeld de popmuziek kan het accent verschuiven van een fysieke beleving van de 

muziekk naar een cerebrale. Zo beschrijven Andries van den Broek en Jos de Haan een situatie waarin 

fanss van de popgroep Pink Floyd tijdens een liveconcert doodstil naar een nummer van hun favoriete 

artiestenn luisteren. Van den Broek en De Haan (2000), 138. 

Hoofdstukk 5 

1.. Het betreft een schatting van dominee H.R. Haweis. Geciteerd in Ehrlich (1990), 92. 

2.. Ehrlich (1990), 97. 

3.Gerig(i974),287. . 

4.. Max Weber noemde de piano ook wel das, bürgerhche Möbei. Braun (1992), 39. 

5.. Uit een voor het concertpubliek representatieve steekproef bleek het volgende. In 1993 speelde 50 

procentt van de actief musicerende Utrechtse concertgangers piano, 16 procent een blaasinstrument, 

144 procent zong, 7 procent speelde viool of cello en 6 procent orgel, harmonium of accordeon. De rest 

(77 procent) speelde een ander instrument. Smithuijsen (1997), 40. 

6.. De cijfers voor 1930, i960 en 1985 zijn overigens: 212.000, 343.000 en 762.000. Ehrlich (1990), 222. 

Alss reden voor de afnemende groei inde pianoverkoopcijfers na 1910 noemt Ehrlich de opkomst van de 

grammofoonplaat.. In de Verenigde Staten werden in 1914 voor 27 miljoen dollar grammofoonplaten 

gekochtt en voor 56 miljoen dollar piano's. In 1919 waren de cijfers respectievelijk 158 miljoen en 95 

miljoenn dollar. Ehrlich (1990), 186. 

7.. Weber (1958), 120. 

8.. Informatie over de constructie van piano's vond ik in Sumner (1971); Harding (1978); Ehrlich 

(1990);; Hildebrandt (1991); Lelie (1995). 

9.. Lelie (1995), 10. 

10.. Spelaanpassingen waren ook nodig vanwege een zwaarder werkend pianomechaniek. Tussen 1817 

enn 1877 nam de toetsweerstand van deBroadwood-vlcugel toe van 2,625 t o t 4 ounces. Overigens liep 

diee weerstand daarna weer iets terug. Gerig (1974), 188. 

11.. Kloppenburg (1951), 125. 
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12.. Kloppenburg (1951), 147. 

13.. Kloppenburg (1951), 158; Gerig{i974), 70. 

14.. Gerig(i974),70. 

15.. Gerig(i974), 59; Gillespie (1965), 250. 

16.. Dergelijke instrumenten waren echter niet zonder gevaar. Om zijn vingertechniek te verbeteren 

gebruiktee Robert Schumann allerlei apparaten, ten gevolge waarvan een van zijn vingers verlamde. 

Hildebrandtt (1991), 133. 

17.. Kloppenburg (1951), 167-176. 

18.. Kloppenburg (1951), 179-183. 

i9.Plaidy(i868),3. . 

20.Plaidy(i868),6. . 

2i.Plaidy(i868),64. . 

22.. De term 'vestigingsstrijd' heb ik ontleend aan Brinkgreve, Onland en De Swaan. Zij gebruiken hem 

bijj  de beschrijving van de manier waarop psychotherapeuten in de tweede helft van de twintigste eeuw 

hunn beroepspositie ten opzichte van patiënt en overheid trachtten te verstevigen. Brinkgreve, Onland 

enn de Swaan (1979). 

23.Gerig(i974),229. . 

24Gerig(i974),, 160-161. 

25.. Oorgetuige geciteerd in Whittal (1991), 83. 

26.. Gerigg (1974), 184. 

27.. Gerig (1974), 193. 

28.. De term is van Harold Schonberg, zie hoofdstuk 7. 

29.. Gerig (1974), 291. 

30.. Bourdieu (1984), 23. 

31.. Frith (1996), 36. Voor een recentere beschrijving van de sfeer van concurrentie en perfectiedwang 

onderr conservatoriumleerlingen zie Kogan (1989). 

32.. Gerig (1974), 357. 

33.. Gerig(i974), 237 en 263; Caland (1919), 21. 

34.. Zie bijv. Johnen (1928). 

35.. Ortmann (1925). Ortmann oogstte met zijn gedegen studies geen algemene bijval. De beroemde 

pianistt Vladimir Horowitz (1903-1989) zei overr een van zijn boeken: 'After reading it, one could never 

playy again. It's like the man who tried to analyze how to swallow, and choked.' Dubai (1992), 80. 

36.. een stroming die in de jaren dertig in de psychologie ontstond. De werkwijze van behavioristen is, 

inn de beschrijving van Goudsblom, gebaseerd op 'het idee om alle noties omtrent wat mensen zou 

kunnenn bewegen uit te schakelen en alleen te kijken naar hoe zij zich in feite gedragen.' Om die reden 

zoekenn zij naar hulpmiddelen en instrumenten waarmee gedrag op een exacte manier kan worden 

geregisteerdd en gemeten. Goudsblom (1974), 165. 

37.. Gerig (1974), 414. 

38.. Gerig (1974), 413. 

39.. Gerig (1974), 441. 

Hoofdstukk 6 

1.. Vgl. Maso(i994). 

2.. Hildesheimer (1979). 

3.. Reich (1948), 102. 
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4-- Reich (1948), 129. 

g.. Reich (1948), 161-163. 

6.. Johnson (1997), 71-80. Zie overigens ook Preussner (1954), 15-16 en Locke (1991). 

7.. Johnson (1997), 73. 

8.. Johnson (1995), 232. 

9.. DeNora (1991), 310-346. 

10.. De Weense hofadel ging er geleidelijk toe over de eigen Hauskapellen af te schaffen. Deze privé-

ensembles,, die werden bevolkt door eigen personeel bestonden na 1775 niet meer. Tegelijk werd de 

keizerlijkee Hofkapelle teruggebracht van 134 musici in 1740 tot 20 in 1822. De reden voor deze afname 

wass volgens DeNora niet in de eerste plaats een economische, maar een sociale: het hebben van een 

eigenn orkest bleek zijn waarde als sociaal distinctiemiddel te hebben verloren. DeNora (1991), 330. 

11.. Schwab (1971), 17-18. Ook toen na 1850 de 'grootburgerlijke' representatieve concerten in het 

muzieklevenn in Wenen — en de andere Europese metropolen - dominant waren geworden bleven de 
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Noten n H3 3 
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5.. Brinkgreve en Van Stolk signaleren dat ouders uit de hogere welstandklassen op een 'verborgen 

manier'' ambitieus zijn met hun kinderen. Dat is één van de motieven om ze naar muziekles te sturen: ze 
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