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Dee laatste decennia zijn de sociale omgangsvormen in de westerse 
wereldd over het algemeen informeler geworden, ook in dee cul-
tuur.. Maar tijdens concerten van klassieke muziek geldt onver-
minderdd een zeer strikte gedragsregulering. De aanwezigen in de 
zaall  nemen tegenover de professionele musici op het podium als 
vanzelfsprekendd een ingetogen luisterhouding aan. 

Striktee gedragsregulering is het onvermijdelijke bijpoduct van 
eenn uitvoeringspraktijk waarin de betrokkenen naar perfectie 
streven.. Dat heeft ook consequenties voor de sociale samenstel-
lingg van het publiek Het merendeel van de doorgewinterde 
concertbezoekerss heeft met de conventies rondom muzikale 
voordrachtenn weinig moeite. Nieuwkomers kunnen ze evenwel 
ervarenn als sociaal-psychologische barrières. Ook al zijn deze 
potentiëlee concertgangers liefhebbers van klassieke muziek, ze 
wordenn van concertbezoek afgehouden door zaalangst: een aan 
plankenkoortss verwante angst die tot vermijdingsgedrag kan 
leiden. . 

Inn deze literatuurstudie wordt het gedragspatroon van de luis-
teraarss verkend door het te spiegelen aan dat van optredende 
musici,, in het bijzonder pianisten. Zo laat de vigerende concert-
etiquettee zich begrijpen als het resultaat van een langdurig proces 
vann wederzijdse gedragsafstemming tussen musici en publiek. 
Dee studie vormt daarmee een aanvulling op het kwantitatief 
georiënteerdee publieksonderzoek dat weinig plaats inruimt voor 
dee sociaal-historische context van de muzikale ontmoeting. 
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