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1 inleiding
De oorsprong van dit proefschrift ligt in mijn persoonlijke belangstelling
voor klassieke muziek en voor de sociale wetenschappen, en in de uitdaging
om die twee met elkaar te combineren in een sociaal-wetenschappelijk
onderzoek waarin klassieke muziek centraal zou staan. Het onderwerp, zo was
aanvankelijk de gedachte, zou zoiets kunnen zijn als: manieren waarop mensen
klassieke muziek beleven. Mijn voorkeur ging uit naar een empirisch onderzoek
dat om praktische redenen – ik zou het onderzoek grotendeels alleen moeten
doen – beperkt van omvang zou moeten zijn.
Zoekend naar een nadere precisering van het onderwerp kwamen er, wanneer
ik als muziekliefhebber zelf klassieke concerten bezocht, vragen op als:
Waarom gaan mensen eigenlijk naar een klassiek concert? Wat beleven zij
daar? Gaat het alleen om de muziek? Zijn er behalve de muziek nog andere
dingen die bezoekers in een klassiek concert beleven? Wat houdt een
concertbezoek eigenlijk zoal in? Geleidelijk aan verschoof zo de focus voor het
onderzoek van: de beleving van klassieke muziek naar: de beleving van een live
uitvoering van klassieke muziek, ofwel een klassiek concert als belevenis.
Het woord belevenis heeft in het Nederlands een dubbele betekenis. Een
belevenis is iets wat iemand daadwerkelijk meemaakt en tegelijkertijd innerlijk
beleeft. In dit onderzoek staat concertbezoek als belevenis centraal, dat wil
zeggen dat het zowel over het daadwerkelijk bezoeken van een klassiek concert
als over de innerlijke beleving ervan gaat. Om in de terminologie de beide
aspecten van de belevenis duidelijk te onderscheiden, wordt het woord beleving
in dit boek uitsluitend gebruikt voor de innerlijke beleving van het concert.
De daadwerkelijke kant van de belevenis wordt met handelen of met gedrag
aangeduid.
Over concertbezoek als belevenis is weinig literatuur. Van meet af aan was dan
ook duidelijk dat het onderzoek het karakter van een exploratie zou hebben en
wel een exploratie in de breedte, een zoektocht naar wat er zoal te maken kan
hebben met een concertbezoek. Vanwege dit brede exploratieve karakter is een
algemeen theoretisch uitgangspunt gekozen, namelijk het handelingstheoretisch
perspectief (Renckstorf, 1994). Volgens dit perspectief is alle menselijk handelen
en dus ook concertbezoek interpreterend handelen.
“Menselijk handelen is niet in eerste instantie gericht op (en afhankelijk van)
de fysieke kwaliteit van een ‘stimulus’, maar vooral gericht op de betekenis
daarvan. Anders dan het gedrag van dieren is menselijk handelen niet op te
vatten als reactie op een interne of externe stimulus.” [...] “De bijzondere
aard van het menselijke handelen is [...] daarin gelegen dat het handelende

9

82110_klassiek_concert.indd 9

28-11-2005 13:38:32

individu alle componenten van een handelingsact - de situatie, de objecten,
het handelen van de ander en het eigen handelen - moet interpreteren om
deze van een betekenis te kunnen voorzien en zo het handelen vorm te
geven.” (Renckstorf, 1994, p. 99 en p. 178).
In zoverre een concertbezoek als interpreterende handeling (innerlijke)
beleving en uiterlijk handelen omvat, sluit het aan bij een concertbezoek als
belevenis. In dit onderzoek staan twee onderwerpen dan ook centraal: de
beleving van een concertbezoek en de gedragspatronen die met een concertbezoek
te maken hebben. Concertbezoek als interpreterende handeling is verder
verbonden met interpretaties van de situatie waarin het handelen plaatsvindt.
De situatie van een concertbezoek omvat behalve de uitgevoerde muziek en de
uitvoerenden ervan, allerlei elementen die onder andere te maken hebben met
de ruimte, bijvoorbeeld de inrichting van de concertzaal, en de tijd waarin het
concert zich afspeelt, bijvoorbeeld middag of avond, zomer of winter. Volgens
het handelingstheoretisch perspectief spelen dergelijke elementen een rol in
het concertbezoek als interpreterende handeling. Daarom worden verschillende
van deze contextelementen in het onderzoek betrokken.
In de tijd dat het onderwerp van deze studie vorm begon aan te nemen, was
sponsoring van klassieke concerten en van kunst in het algemeen nog in een
min of meer beginnend stadium. Ruwweg tot aan het midden van de jaren
negentig was sponsoring in de wereld van de klassieke muziek vaker onderwerp
van discussie dan tegenwoordig, zo is in krantenartikelen uit die tijd te lezen.
Sommige liefhebbers van klassieke muziek waren bang dat door sponsoring
de artistieke onafhankelijkheid in het gedrang zou komen. Terugkijkend krijgt
men de indruk dat er toen nog een zeker gewenningsproces aan de gang was,
ook bij concertbezoekers.
Tegenwoordig zijn de meeste concerten, ook de klassieke, gesponsord.
Wanneer dat het geval is, maakt sponsoring deel uit van de situatie van
een concert. Hoewel sponsoring in een klassiek concert meestal niet al te
opvallend wordt getoond, is het ook niet de bedoeling dat het bij bezoekers
geheel onopgemerkt blijft. Volgens het handelingstheoretisch perspectief is
sponsoring als onderdeel van de concertsituatie onderwerp van interpretatie
door concertbezoekers. Om die reden leek voor dit onderzoek ook de vraag
relevant hoe concertbezoekers omgaan met sponsoring.
Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd: het beschrijven van het
in beleving en gedrag omgaan door bezoekers met een live klassiek concert en van de
rol die sponsoring in zo’n concertbezoek speelt.
Literatuur over het bezoeken van klassieke concerten als interpreterend
handelen is er nauwelijks. Uit ﬁlosoﬁsche en psychologische literatuur
over beleving van (klassieke) muziek en uit onderzoeksliteratuur over
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cultuurdeelname in het algemeen kwamen enkele ideeën over concertbezoek
naar voren. Deze literatuur wordt in hoofdstuk 2 besproken. De schaarse
beschikbare literatuur over sponsoring van klassieke concerten, aangevuld met
mondeling verkregen informatie, wordt in hoofdstuk 3 behandeld.
In hoofdstuk 4 wordt de doelstelling van het onderzoek uitgewerkt tot een
aantal onderzoeksvragen. Hiervoor wordt met behulp van de ideeën uit de
literatuur eerst een empirische terreinverkenning ondernomen. De resultaten
hiervan leiden tot een explorerende probleemstelling met een bijpassende
onderzoeksopzet.
In het verlengde van het uitgangspunt van concertbezoek als interpreterende
handeling ligt de keuze voor een interpretatieve onderzoeksbenadering. Deze
methode is in het bijzonder geschikt bij onderzoek zoals het onderhavige,
waarin het om de reconstructie van meningen, gevoelens en ideeën van
concertbezoekers gaat en de samenhang daarvan met gedragspatronen.
De eigenlijke exploratie betreft de bezoekers van één gesponsord klassiek
concert, namelijk een concert uit de serie Robeco Zomerconcerten in Het
Concertgebouw te Amsterdam in 1996. Om de betekenis van sponsoring
voor concertbezoek te kunnen achterhalen, zijn uit de concertbezoekers twee
steekproeven getrokken, een van sponsorgasten en een van kaartkopers.
Het verschil tussen beide groepen ligt in hun relatie tot het concertbezoek.
Het onderzoeksmateriaal is vooral verkregen uit een aantal open interviews
aan de hand van een topiclijst. Daarnaast is een schriftelijke enquête met
meer gestructureerde vragen gehouden, om te zien of de bevindingen uit de
interviews in een wat breder verband worden ondersteund. De gegevens zijn
vervolgens stapsgewijze geanalyseerd, hetgeen inhoudt dat een volgende stap
in de analyse telkens op basis van de resultaten van vorige stappen is genomen.
In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de onderzochte belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek zijn geïnventariseerd en onderling gerelateerd.
Dit leidt tot de formulering van een typologie van vier typen concertbezoek.
In hoofdstuk 6 worden de schematische typen, aan de hand van enkele
achtergrondkenmerken van de concertbezoekers en van de afzonderlijke
belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek, uitgewerkt tot
proﬁelen. Met de beschrijving van de proﬁelen wordt het eerste deel van de
exploratie afgesloten.
Hoofdstuk 7 is aan het tweede deel, de rol van sponsoring in een concertbezoek, gewijd. Deze is in twee stappen bestudeerd. Eerst is de beleving
van de sponsoring door de concertbezoekers onderzocht. Hiervoor is een
aantal aspecten van die beleving geïnventariseerd en onderling gerelateerd.
Tevens zijn deze belevingsaspecten gerelateerd aan de belevings- en
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handelingsaspecten van het concertbezoek en aan persoonskenmerken van de
concertbezoekers.
Vervolgens is nagegaan welke verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers
in achtergrondkenmerken, in beleving van de sponsoring en in bezoek en
beleving van het concert aan de sponsoring kunnen worden toegeschreven.
In hoofdstuk 8 worden tenslotte op hoofdpunten van het onderzoek conclusies
getrokken uit de bevindingen. Ze betreffen de beleving van de muziek, de
typologie van concertbezoek en de rol van sponsoring in het concertbezoek.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met de bespreking van aanknopingspunten
die deze exploratie biedt voor verder onderzoek op het terrein van
concertbezoek als interpreterende handeling.
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2 klassieke muziek en concertbezoek in de sociaalwetenschappelijke literatuur
2.1 Inleiding
In de sociaal-wetenschappelijke literatuur is op het gebied van muziek
en concertbezoek tot nu toe vooral aandacht besteed aan popmuziek en
popconcerten als onderdeel van jeugdculturen (zie bijvoorbeeld Redhead,
1998; Horner, 1999; Young, 2002). Aan klassieke muziek als onderdeel van
een elitecultuur is enige aandacht besteed (zie 2.3.2) maar literatuur op het
terrein van klassiek concertbezoek als interpreterend handelen is nauwelijks
voorhanden. Daarentegen is er tamelijk veel literatuur over onderwerpen die
raakvlakken daarmee hebben. Het gaat dan vaak om theoretisch of ﬁlosoﬁsch
getinte verhandelingen over muziek in het algemeen en de beleving ervan. De
auteurs expliciteren daarbij zelden wat zij precies onder muziek verstaan en
welke muziek zij precies bedoelen. Impliciet lijkt het vaak over klassieke muziek
te gaan, soms tegenover andere muziekgenres geplaatst (zie 2.3.2).
Uit de beschikbare literatuur zijn drie onderwerpen naar voren gehaald, die
aanknopingspunten voor onderzoek naar concertbezoek kunnen bieden. Het
eerste onderwerp is muziek als cultuurelement. Muziek wordt hier vooral
vanuit een sociologisch gezichtspunt benaderd. Het culturele aspect van
muziek in het algemeen en haar functies in de samenleving staan centraal (2.2).
Het tweede onderwerp heeft betrekking op de manieren waarop mensen
muziek beleven. Het gezichtspunt is hier meer psychologisch en de blik richt
zich (vaak impliciet) meer op de klassieke muziek. Persoonlijke en sociale
belevingsaspecten staan in deze literatuur centraal (2.3). Het derde onderwerp
omvat onderzoeksrapportages over cultuurdeelname waarvan klassiek
concertbezoek deel uitmaakt. Hoewel in deze onderzoeken concertbezoek
meestal geen direct object van onderzoek is, bieden de rapportages inzicht in
achtergrondvariabelen die met het bezoeken van klassieke concerten kunnen
samenhangen (2.4).
2.2 Muziek als cultuurelement
De antropoloog Merriam (1964) noemt muziek:
“... a uniquely human phenomenon which exists only in terms of social interaction.”
Deze opvatting benadrukt het interactieve van muziek en past goed in het voor
dit onderzoek gekozen handelingstheoretisch perspectief. In dit perspectief
13
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wordt de sociale werkelijkheid niet als een gegeven werkelijkheid gezien maar
als in menselijke interactie geconstrueerd. Een concertbezoek kan zo worden
geïnterpreteerd als een werkelijkheidsconstructie waarin de muzikale interactie
tussen concertbezoekers en musici (componisten en uitvoerenden) centraal
staat.
Deze basisdeﬁnitie beperkt zich uiteraard niet tot de klassieke muziek.
Verschillen tussen de zogenaamde klassieke muziek en andere muziekgenres
zijn echter niet erg duidelijk (zie bijvoorbeeld Jones & Rahn, 1981; Tagg,
1982; van Westen 1982; Rutten, 1991). Enkele bij deze auteurs genoemde
karakteristieken van populaire muziek ten opzichte van klassieke muziek zijn:
populaire muziek is een typisch verschijnsel van de industriële samenleving,
populaire muziek wordt massaal en vooral via opnamen verspreid, de
uitvoerenden staan meer in de belangstelling dan de componisten, de muziek is
oppervlakkig en heeft vooral een amusementsfunctie. De auteurs benadrukken
de relativiteit van deze onderscheidingen, toch dragen deze bij aan het nader
afbakenen van de klassieke muziek ten opzichte van andere muziekgenres.
In de klassieke sociologische literatuur over muziek als onderdeel van de
cultuur van de samenleving maakt Weber (1921) een ideaaltypisch onderscheid
tussen E-Musik (Ernste Musik) en U-Musik (Unterhaltungsmusik). Ernste
Musik is muziek die in geconcentreerde aandacht moet worden beluisterd,
Unterhaltungsmusik is amusementsmuziek. Dit onderscheid dient bij Weber
absoluut waardevrij te blijven. De klassieke muziek valt bij Weber evenals bij
de andere hier besproken auteurs als vanzelfsprekend onder de E-Musik, alle
andere soorten muziek zijn U-Musik.
De ontwikkeling van de muziek is volgens Weber een onderdeel van het
rationalisatieproces van de Westerse maatschappij als geheel. Hij heeft daarbij
duidelijk de klassieke muziek op het oog. De rationalisering van de muziek
heeft in Europa de weg van de tonaliteit1 ingeslagen. De tonaliteit heeft zich
in de loop van de geschiedenis ontwikkeld en heeft haar hoogtepunt in de
achttiende en negentiende eeuw bereikt in de zogenaamde Klassieke en
Romantische stijlperioden. Het componeren en beoefenen van klassieke
muziek is in die tijd steeds verder gerationaliseerd en gedifferentieerd.
Tegelijkertijd verplaatste het uitvoeren en beluisteren van klassieke muziek
zich van de hoven naar de concertzalen. Muziekuitvoeringen met een min of
meer privé karakter werden zo openbare concerten. Maar het ernstige karakter
van de klassieke muziek bleef en het bezoeken van klassieke concerten werd
steeds meer aan regels en conventies onderworpen (Smithuijsen, 2001).
Ook Adorno (1962) maakt onderscheid tussen E-Musik en U-Musik. Hij ziet
ze als twee categorieën die elk een uitdrukking zijn van bepaalde processen
1

Op natuurlijke toonreeksen gebaseerd toonsysteem.
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in het maatschappelijk leven. De Engelse muzieksocioloog Shepherd (1991)
gaat in deze gedachtegang nog een stap verder. Hij stelt dat muziek een
sociaal medium is dat in de interactie tussen mensen uitdrukking geeft aan
de dynamiek van de maatschappij. Volgens Shepherd is muziek vanwege
haar dynamische karakter daar bijzonder geschikt voor. Het gaat dan niet om
bijvoorbeeld liederen met een maatschappijkritische tekst, maar om intrinsieke
betekenissen van muziek, die niet met woorden maar slechts intuïtief kunnen
worden benaderd.
De ideeën van Weber en Adorno roepen in verband met dit onderzoek twee
vragen op. Ten eerste: ervaren concertbezoekers een verschil tussen E-Musik
en U-Musik? Ten tweede: ervaren concertbezoekers klassieke muziek vooral
als een min of meer onafhankelijk onderdeel van de cultuur (Weber) of meer
als een uitdrukking van al wat er zich afspeelt in de samenleving (Adorno,
Shepherd)?
Ook ontwikkelt Adorno een typologie van luisteraars. De verschillende typen
hierin zijn klassegebonden. Hoewel deze typologie niet zonder meer
toepasbaar is op bezoekers van een klassiek concert, is het idee van een
typologie van concertbezoekers wellicht bruikbaar in dit onderzoek.
Voor de Franse socioloog Bourdieu (1979) is muziek (en niet alleen klassieke
muziek) een leefstijlkenmerk, dat wil zeggen een middel om sociale cohesie
binnen bepaalde groepen en subculturen uit te drukken. De sociale functie van
muziek komt daarmee bij Bourdieu uitdrukkelijk aan bod (zie verder 2.3.2).
Veel onderzoeken naar cultuurdeelname of beleving van muziek gaan uit van
Bourdieu’s opvattingen (zie verder 2.4).
Veel ﬁlosoﬁsch georiënteerde auteurs vergelijken muziek als cultuurelement
met verbale taal. In het bijzonder gebeurt dit wanneer zij de vraag stellen naar
de betekenis van muziek in menselijke interactie (Baumeister, 1991; Jenne,
1984). Heeft muziek een eigen betekenis, los van maar vergelijkbaar met
verbale taal? Of heeft muziek alleen betekenis op grond van verbale taal? In het
algemeen zien de auteurs het cultureel gevormde toonsysteem als de taal van
de muziek, waardoor individuele muzikale composities verstaanbaar worden
(Bernstein, 1976). Als iedere taal moet ook de muzikale taal worden geleerd
om verstaanbaar te kunnen zijn (Broeckx, 1981). In paragraaf 2.3.1 wordt hier
verder op ingegaan.
Uit de literatuur over muziek als cultuurelement zijn enkele ideeën naar voren
gekomen die voor deze studie van belang kunnen zijn. Allereerst het standpunt
dat klassieke muziek in menselijke interactie geconstrueerde werkelijkheid
is. In aansluiting op dit standpunt wordt een klassiek concert in deze studie
als een in de interactie tussen componisten en uitvoerenden enerzijds en
concertbezoekers anderzijds geconstrueerde muzikale werkelijkheid gezien.
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Ten tweede is er het onderscheid dat veel sociologische auteurs maken
tussen klassieke muziek en andere muziekgenres, in het bijzonder populaire
muziek. De vraag is welke houding concertbezoekers tegenover een dergelijk
onderscheid innemen, bijvoorbeeld:
• Concertbezoekers kunnen klassieke muziek als een zelfstandige vorm van
kunst of meer als een maatschappelijke expressie zien.
• Concertbezoekers kunnen klassieke muziek en concertbezoek als leefstijlkenmerk en middel tot sociale cohesie binnen hun groep ervaren (zie verder 2.3.2).
Ten derde kan klassieke muziek voor concertbezoekers verschillende
betekenissen hebben die wel of niet vergelijkbaar zijn met verbale taal.
• Concertbezoekers kunnen klassieke muziek vooral zien als een communicatiemiddel om bepaalde betekenissen die de componist daar al of niet
bewust in heeft gelegd, over te brengen.
• Concertbezoekers kunnen de betekenis van klassieke muziek vooral ervaren
als een individuele emotie (zie verder 2.3.1).
2.3 Beleving van klassieke muziek en concertbezoek
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar het bezoeken van klassieke concerten
is er tot nu toe nauwelijks geweest. De literatuur die beleving van muziek tot
onderwerp heeft, valt, voor zover van toepassing op dit onderzoek, grofweg in
twee categorieën te verdelen. Eén categorie richt zich vooral op de persoonlijke
beleving van muziek in het algemeen (2.3.1). De andere houdt zich meer bezig
met de sociale beleving van klassieke muziek en van concertbezoek (2.3.2).
2.3.1 Persoonlijke beleving
De voor dit onderzoek relevante literatuur over persoonlijke beleving van
muziek is meer ﬁlosoﬁsch en psychologisch dan empirisch van aard. Twee
aspecten van de beleving worden daarin in het bijzonder naar voren gehaald, te
weten: de affectief-emotionele beleving versus de cognitieve beleving. In het eerste
geval gaat het om de intuïtieve, gevoelsmatige beleving van klank en ritme, in
het tweede geval om het bewust herkennen van structuren in de muziek.
De affectief-emotionele beleving van muziek hangt volgens de ﬁlosoof
Baumeister (1991) samen met het wezen van de menselijke natuur.
Volgens Haselauer (1982) kan de affectief-emotionele beleving van muziek
therapeutische waarde hebben. Tevens maakt zij onderscheid tussen mensen
voor wie muziek een luxe is en mensen voor wie muziek een levensbehoefte
betekent. Van der Tas (1994) sluit hierbij aan door aan kunstbeleving in
het algemeen een existentiële dimensie toe te kennen die op een menselijke
levensbehoefte aan zingeving berust.
Voor De Visscher (1985) geldt iets dergelijks. Hij stelt de existentiële beleving
van muziek naast de zintuigelijke waarneming en naast een esthetiserende
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beleving van muziek. In zijn visie zijn er aan de existentiële beleving van
muziek ook ethische kanten (zie ook Andriessen, 1963). De Visscher gaat nog
een stap verder wanneer hij de klank van de menselijke stem en daarmee de
muziek ziet als een oerbeeld van het spreken. Daarin kan volgens hem zelfs iets
van het sacrale doorklinken. Bij al deze auteurs gaat het steeds om de affectiefemotionele beleving van muziek en om de in hun ogen essentiële waarde van
muziek in het menselijk leven (zie verder 4.1).
Bij de cognitieve beleving is er sprake van een bewuste herkenning van
patronen in de muziek als cultureel gevormd systeem. Veel auteurs
beschouwen de cognitieve beleving als een completering van de affectiefemotionele beleving. De optimale muziekbeleving bestaat volgens hen in de
combinatie van beide vormen van beleving. Desondanks vinden zij binnen
deze combinatie de affectief-emotionele beleving het voornaamste. Bovendien
vinden zij op het niveau van de muziekbeleving als geheel de affectiefemotionele beleving het meest speciﬁeke aspect (Baumeister, 1991; Bernstein,
1976; Broeckx, 1981).
Enigszins in dezelfde lijn ligt het onderscheid dat Vulliamy (1976) maakt
tussen embodied meaning en engendered feeling. De luisteraar die vooral op
embodied meaning is gericht, probeert bij zijn interpretatie de bedoeling van
de componist uit het muziekstuk te halen. De muziek fungeert als een soort
taal die die betekenis overbrengt. Bij engendered feeling is de betekenis die
eventueel door de componist in de muziek is uitgedrukt voor de luisteraar
van minder belang dan de gevoelens die de muziek in hemzelf oproept. Deze
gevoelens hebben te maken met wat luisteraars als bijvoorbeeld droevige of
vrolijke muziek ervaren. Die ervaringen hebben op hun beurt te maken met
ideeën die in de cultuur algemeen geaccepteerd zijn over hoe droevige of
vrolijke muziek klinkt. In een andere cultuur kan dezelfde muziek heel andere
gevoelens oproepen. Bij het luisteren naar muziek krijgen mensen zulke
culturele patronen als vanzelf mee.
Andere auteurs leggen veel nadruk op het cognitieve aspect van de muziekbeleving door te wijzen op de leerprocessen die nodig zijn om klassieke muziek
adequaat te kunnen beleven (Broeckx, 1981; Dollase, 1989). De Belgische
ﬁlosofe De Martelaere (1995) stelt het muzikale leerproces bij de beleving zelfs
op de voorgrond. Zij meent dat het affectief-emotionele beleven uiteindelijk
cognitieve gronden heeft en aangeleerd is.
De psycholoog Dollase (1989) acht in dit verband de socialisatie in het milieu
van herkomst van doorslaggevend belang voor de beleving van klassieke
muziek (zie ook 2.4). Mensen leren tijdens hun socialisatie volgens hem
niet alleen naar welke muziek ze moeten luisteren, maar ook hoe ze ernaar
moeten luisteren. Op grond hiervan maakt Dollase onderscheid tussen de
ontspanningsfunctie en de symboolfunctie van muziek, een onderscheid dat
enigszins aansluit bij het onderscheid tussen U-Musik en E-Musik bij Adorno.
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De ontspanningsfunctie houdt in dat mensen het luisteren naar muziek vooral
als amusement zien. De symboolfunctie houdt in dat mensen het luisteren naar
muziek meer beschouwen als vormend en tot nadenken stemmend. Dollase
zegt in dit verband over wat hij de “homo academicus” noemt:
“Das bloße Unterhalten, seichte Berieseln, das unangestrengte Nebenherhören gilt für ihn als unerwünscht, passend ist vielmehr für ihn der
anspruchsvolle, besondere, geistig legitimierte Kulturkonsum. Musik muß ‘ein
unverzichtbarer Teil’ seines Lebens werden. So gesehen handelt er durchaus
unter Konformitätsdruck – er wird gedrängt, sich in seinem Kulturkonsum
an den Normen seiner Kaste zu orientieren” . (Dollase, 1989)
Conformering aan deze bij de sociale kaste horende normen en waarden
versterkt de sociale identiteit (vgl. Bourdieu’s sociale elite en Adorno’s
Bildungskonsument).
Uit deze literatuur kwamen de volgende ideeën over de persoonlijke beleving van
klassieke muziek naar voren.
• Concertbezoekers kunnen verschillende ideeën hebben over de optimale
beleving van de muziek. Sommigen zien wellicht de affectief-emotionele beleving
als zodanig, anderen de meer cognitieve beleving, terwijl weer anderen misschien
een combinatie van affectief-emotionele beleving en cognitieve beleving als
optimale muziekbeleving ervaren.
• Muziek kan in het leven van concertbezoekers zeer verschillende waarden
hebben, van religieus, existentieel en therapeutisch tot ontspannend versus
vormend en tot nadenken stemmend.
• Leerprocessen spelen een rol in de muziekbeleving van concertbezoekers.
2.3.2 Sociale beleving
De beleving van muziek in een concert is niet uitsluitend persoonlijk, maar
heeft ook een sociale kant. Bezoekers kunnen namelijk een concertbezoek
beleven als een leefstijlkenmerk door middel waarvan zij zich met een bepaalde
sociale groep kunnen identiﬁceren. In de literatuur over de beleving van
muziek als sociaal bindmiddel gaat het om verschillende cultureel gevormde
soorten van muziek en om verschillende situaties waarin de muziek kan klinken.
Wij beperken ons hier tot de klassieke muziek in de situatie van een live
uitvoering, ofwel een klassiek concert.
In de literatuur is klassieke muziek nogal eens betrokken in het cultuurdebat. Dit
debat, dat al in de negentiende eeuw begon, ging over de vraag of de cultuur in
het algemene democratiseringsproces zou worden meegesleurd of een elitezaak
zou blijven. Het komt neer op de vraag of er in de cultuur en in de muziek
sprake is van hoog en laag, goed en slecht, elitair en volks.
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Gans (1974) probeert de kloof tussen hoge en massa- of populaire cultuur
te overbruggen door introductie van het begrip taste culture. Gans wil met
dit begrip de hoge en de massacultuur met elkaar kunnen vergelijken en zo
voorkomen dat bij voorbaat een scheiding tussen de twee wordt aangebracht.
In zijn visie zijn zowel de high culture als allerlei vormen van populaire cultuur
taste cultures. Deze smaakculturen bestaan allereerst uit waarden; verder uit de
vormen waarin die waarden zijn uitgedrukt (zoals muziek, beeldende kunst,
literatuur, journalistiek); en tenslotte uit de media waarmee de waarden worden
gecommuniceerd (bijvoorbeeld boeken, kranten, platen, ﬁlms, schilderijen,
maar ook meubels, kleding en andere gebruiksvoorwerpen).
Vulliamy (1976) gaat uit van een werkelijk onderscheid tussen klassiek en
populair in de muziek maar verbindt er uitdrukkelijk geen waardeoordeel aan.2
Van den Berg (1991) ziet het onderscheid vooral als een historisch fenomeen
dat aan het verdwijnen is. Onder anderen Tagg (1982) probeert verschillende
soorten muziek van elkaar te onderscheiden en met elkaar te vergelijken
door middel van het toekennen van objectieve kenmerken aan elk van deze
muzieksoorten. Rutten (1991) laat zien dat deze kenmerken te relatief zijn voor
eenduidige deﬁnities. Het onderscheid tussen klassieke muziek en populaire
muziek lijkt dan ook vooral van subjectieve aard.
In de opvatting van Bourdieu (1979) onderscheiden de lagen in de maatschappij zich voornamelijk van elkaar door beroepsstatus en -prestige. Mensen maken
hun status zichtbaar met behulp van zogenaamde leefstijlkenmerken. Hieronder
vallen allerlei vormen van gedrag zoals kleding en haardracht, taalgebruik,
omgangsvormen, koopgedrag en ook cultuurdeelname en esthetische
voorkeuren. Al deze kenmerken vat Bourdieu samen onder de naam cultureel
kapitaal. Mensen krijgen hun cultureel kapitaal van huis uit mee.
In het werk van Bourdieu staat cultuurdeelname centraal als onderscheidend
kenmerk van de sociale elite. Binnen de sociale elite maakt hij onderscheid tussen
een culturele en een economische elite. De economische elite bestaat uit mensen
met hoge functies in het zaken- en bedrijfsleven. De status van traditionele
elite zien zij graag behouden en bevestigd en dit uit zich in leefstijlkenmerken
en opvattingen die in het algemeen als conservatief en traditioneel zijn te
karakteriseren. De culturele elite bestaat uit mensen met een hoge opleiding
en bijbehorende functies in onderwijs, wetenschap, vrije beroepen en kunst.
Hun leefstijlkenmerken getuigen vaak van een meer innovatieve houding, van
liberale en progressieve ideeën. In veel onderzoeken naar cultuurdeelname
staan Bourdieus ideeën centraal (zie 2.4).
De beleving van een concertbezoek omvat meer dan het luisteren naar klassieke
muziek. De situatie waarin de muziek klinkt is belangrijk voor de beleving van
2

Vulliamy verbindt wel een verschillende beleving aan het onderscheid tussen klassieke muziek en jazz.
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de muziek, maar speelt ook een eigen rol in de beleving van het concertbezoek.
Volgens de psycholoog Broeckx (1981) zijn in de situatie van een klassiek
concert vooral intentionele en conventionele contextfactoren van belang voor de
beleving.
Intentionele contextfactoren noemt Broeckx zaken als houding, kleding en
gedrag van de uitvoerenden. Deze zijn erop gericht de interpretatie van de
muziek door de luisteraars te beïnvloeden. Conventionele contextfactoren
zijn enerzijds het historisch kader, anderzijds het distributiemilieu ofwel de
concertzaal. Met historisch kader bedoelt Broeckx dat enige kennis van de
muziek volgens hem onmisbaar is voor de interpretatie ervan door luisteraars
(zie ook 2.2). Het historisch kader van Broeckx vertoont overeenkomsten met
Bourdieus cultureel kapitaal. In beide gevallen is er sprake van kennis die van
belang is voor de beleving van een concert. Bij Broeckx ligt daarbij de nadruk
op de persoonlijke beleving van de muziek (zie 2.3.1), bij Bourdieu gaat het
meer om de sociale beleving van de situatie waarin de muziek klinkt, de
identiﬁcatie met een sociale elite.
Het distributiemilieu ofwel de concertzaal verleent volgens Broeckx aan de
daar uitgevoerde muziek een uitgesproken esthetische betekenis. Deze komt
onafhankelijk van het programma tot stand door de fysieke afstand tussen
luisteraars en uitvoerenden en door de afstand tussen muziek en activiteit
of engagement bij de luisteraars.3 De concertzaal is hierdoor een typisch
conserverende factor, zowel muzikaal als sociaal.
De afstandelijkheid tussen het luisteren naar de muziek en de mogelijkheid
van een directe reactie daarop komt ook in de studie van Smithuijsen (2001)
ter sprake. Smithuijsen benadrukt het belang van regels en conventies4 bij
klassieke concerten. Deze vinden volgens Smithuijsen hun oorsprong in de
humanistische levenshouding die voorschreef dat mensen hun natuurlijke
talenten moesten gebruiken en ontwikkelen. De muziekbeoefening werd
daardoor een serieuze zaak die in de loop van de geschiedenis aan steeds
strengere regels werd onderworpen.
De regels waren niet alleen van muzikale maar ook van sociale aard. Zo
deed de stiltecultuur zijn intrede. De muziek moest in volle aandacht worden
beluisterd, dus zwijgend en stil zittend, de deuren van de zaal dicht tijdens
de muziekuitvoering en applaus alleen na aﬂoop van een stuk. Volgens
Smithuijsen roepen de strenge regels drempelvrees en zaalangst op bij mensen
die wel thuis naar klassieke muziek op radio of cd luisteren, maar nauwelijks
klassieke concerten bezoeken. De beleving van concertbezoek lijkt zo in
belangrijke mate te kunnen samenhangen met het kennen en hanteren van de
betreffende regels en conventies.

3

Dit laatste kan als een typisch verschil met bijvoorbeeld popmuziek gelden.
4

Zie ook Becker (1982).
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In dit verband lijkt ook het verschil tussen het bezoeken van een concert en
het luisteren naar opgenomen muziek thuis van belang. Rösing (1984)
formuleert een typologie van luistergedrag die op deze verschillen is gebaseerd.
Uitgangspunt daarbij is de ontwikkeling van de technologie van opname
en weergave van muziek in de twintigste eeuw. Muziek was voorheen een
medium voor de speciale gelegenheid en het niet-alledaagse, met een sociaalafﬁrmatieve, stabiliserende functie. Toen het mogelijk werd muziek zodanig
vast te leggen dat zij op elk willekeurig moment kan worden gereproduceerd,
veranderde deze situatie. Muziek werd een vanzelfsprekend aanwezig
gebruiksartikel, klassieke muziek niet uitgezonderd. Bepaalde vormen van
luistergedrag wonnen als gevolg van deze ontwikkeling aan betekenis.
Rösing ontvouwt in zijn artikel Listening behaviour and musical preference in the
age of transmitted music (1984) zijn typologie van luistergedrag. Deze omvat
vier typen van toenemende concentratie bij het luisteren. Bovenaan staat het
intensieve luisteren, het geconcentreerde één en al oor zijn. Daarna komen
achtereenvolgens het selectieve luisteren en het incidentele luisteren en onderaan
het Weghören, het met een half oor horen van iets dat niet meer is dan een
achtergrond van andere activiteiten. Behalve het intensieve luisteren lijkt
voor dit onderzoek vooral het incidentele luisteren interessant. Het incidentele
luistergedrag houdt in dat
“De ontvanger, [...] zonder dat hij zich enige intellectuele inspanning hoeft te
getroosten, verschillende invloeden [kan] ondergaan. De muziek dient als een
kleurig, zij het niet al te dominant klankbehang, als een emotioneel positieve,
gematigd activerende stimulus die de luisteraar van de problemen van de
werkelijkheid aﬂeidt en hem in een toestand van psychologisch evenwicht en
subjectief welbehagen brengt en die hem rijp maakt voor aangepast gedrag”
(Rösing, 1984).

Rösings hypothese is dat de ontwikkeling van de media in onze eeuw het
incidentele luistergedrag in de hand werkt. Door de gewoonte van het incidentele
luisteren, zal volgens Rösing de muzikale voorkeur naar het bekende en
vertrouwde neigen. Rösing heeft het hier weliswaar over technologisch
overgebrachte (achtergrond)muziek maar men mag veronderstellen dat het
hierdoor ontstane luistergedrag en de bijbehorende muzikale voorkeuren
tegenwoordig ook in de concertzaal hun invloed doen gelden.
Over de sociale beleving van klassieke muziek en concertbezoek zijn de volgende
ideeën uit de literatuur naar voren gekomen.
• Concertbezoekers kunnen klassieke muziek als hoger en beter ervaren dan
andere meer populaire muziekgenres.
• Door het luisteren naar klassieke muziek en door concertbezoek kunnen
mensen hun identiteit als lid van een sociale elite bevestigen of versterken.
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• In de beleving van een concert door de bezoekers spelen kleding, houding en
gedrag van de uitvoerenden een rol.
• In de beleving van een concert door de bezoekers spelen elementen van de
ruimte waarin het concert zich afspeelt een rol.
• Concertbezoek en de beleving ervan kunnen samenhangen met het kunnen
hanteren van de regels en conventies die in een concert van kracht zijn.
• Concertbezoek en de beleving ervan kunnen samenhangen met het luisteren
naar opgenomen muziek en daarbij ontstane muzikale voorkeuren.
2.4 Concertbezoek als cultuurdeelname
Naar cultuurdeelname zijn verschillende publieksonderzoeken verricht
(bijvoorbeeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau in 1995) waarvan
concertbezoek soms deel uitmaakte. Dergelijk onderzoek is meestal grootschalig van opzet en richt zich vooral op de kwantitatieve aspecten van cultuurdeelname en op de determinanten ervan. Voor deze studie zijn hierin interessante suggesties te vinden, om te beginnen ten aanzien van samenhangen van
concertbezoek met persoonlijke achtergrondkenmerken van bezoekers.
Valkman en Jansen (1975) maken onderscheid tussen echte en onechte liefhebbers
van klassieke muziek. Alleen echte liefhebbers zouden klassieke concerten
bezoeken en naar klassieke zenders luisteren. De onechte liefhebbers zeggen
dat ze van klassieke muziek houden maar dit blijkt niet uit hun luister- en
bezoekgedrag.
Kamerman e.a. (1983) onderscheiden binnen het concertpubliek een kern en
een peripherie. De kern bestaat uit de eerder genoemde echte liefhebbers, de
peripherie uit incidentele bezoekers. Voor deze laatsten heeft concertbezoek,
vaak ingebed in een uitgebreider uitgaansprogramma, vooral een ontspanningsfunctie. Deze bezoekers hebben volgens genoemde auteurs voorkeur
voor bekende of minstens herkenbare en welluidende, aangename muziek.
Dergelijke onderscheidingen zijn wellicht bruikbaar in dit onderzoek,
vooral wanneer ze aansluiten bij belevingsaspecten zoals in dit geval de
ontspanningsfunctie en de muzikale voorkeuren.
In navolging van Bourdieu (zie 2.3.2) hechten de verschillende onderzoekers
veelal grote waarde aan de opleiding in combinatie met de opvoeding. Deze
twee geven samen vorm aan de culturele competentie die mensen nodig hebben
om complexe culturele informatie te kunnen verwerken (Ganzeboom, 1989).
De culturele competentie die nodig is om klassieke muziek en concertbezoek
te kunnen waarderen, komt overeen met het historisch kader van Broeckx (zie
2.3.2). Het komt neer op kennis van de klassieke muziek en van de regels en
conventies van het concert.
Volgens Dollase e.a. (1986) is de opleiding van belang omdat daarin het
verbaliseren wordt aangeleerd. Naarmate wij muzikale betekenissen beter
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kunnen verwoorden, zullen wij het gevoel hebben, de muziek beter te begrijpen
(zie ook De Martelaere, 2.3.1). Toch geeft volgens Dollase driekwart van de
hoog opgeleiden niet veel om muziek. De opleiding is dan ook volgens deze
auteur voor de beleving van muziek niet doorslaggevend, deze moet in het
kader van de totale levenssituatie en de voor deze situatie typische levensgeschiedenis worden gezien.
De muzikale levensgeschiedenis speelt zich volgens Dollase af in taste
cultures (zie 2.3.2) waarvan de participanten een gelijksoortige muzikale
socialisatie achter de rug hebben. Aan de taste cultures liggen sociale
achtergrondkenmerken ten grondslag. De participanten maken zich tijdens
de socialisatie houdingen, belevingswijzen en gedragsvormen met betrekking
tot muziek eigen door middel van associatieve, instrumentele en cognitieve
leerprocessen. Daarin leren zij niet alleen naar welke muziek zij behoren te
luisteren maar ook hoe, welke functies zij er aan toe moeten schrijven (zie 2.3.1).
Uit het onderzoek van Ganzeboom naar determinanten van cultuurdeelname
(1989) blijkt dat statusmotieven voor cultuurdeelname belangrijker zijn dan
motieven die te maken hebben met het vrij maken van tijd of geld. Volgens
de theorie van Bourdieu die Ganzeboom hanteert, heeft de sociale status van
mensen voornamelijk met hun beroepsprestige te maken.
In een Amerikaans onderzoek (in: Kamerman, 1983) komt naar voren dat
het beroep, de opleiding en het inkomen bij de sociale samenstelling van
kunstpubliek veel meer gewicht in de schaal leggen dan het geslacht en de
leeftijd. Toch spelen deze laatste twee variabelen wel een rol. In een ander
Amerikaans onderzoek (in: Kamerman, 1983) naar het stimuleren van
kunstpubliek, blijkt de gezinssituatie, verdeeld in zes categorieën, bruikbaar
als aanvulling op de leeftijd. Tegelijkertijd waarschuwen de Amerikaanse
onderzoekers terecht dat socio-economische kenmerken op zichzelf geen
voorspellers van cultureel gedrag zijn en dat bijvoorbeeld attitudes ten
opzichte van kunst mede in aanmerking moeten worden genomen.
Tenslotte wordt in een onderzoek van Van Maanen & Wendel (1988) gewezen
op gebrek aan gezelschap als mogelijke belemmering voor concertbezoek. In
aansluiting daarop lijkt het relevant om de rol die personen uit het sociaal
netwerk van bezoekers in hun concertbezoek spelen, in het onderzoek te
betrekken.
Samengevat heeft de literatuur over cultuurparticipatie, zoals deze in het
voorgaande is geschetst, enkele waardevolle ideeën opgeleverd. Deze betreffen
in de eerste plaats enkele suggesties voor het maken van onderscheid tussen
concertbezoekers. Verder is duidelijk geworden dat achtergrondkenmerken
van concertbezoekers zoals de opleiding en de muzikale socialisatie met
het bezoeken en beleven van klassieke concerten kunnen samenhangen. Ter
indicatie van de sociale status van de concertbezoekers en mogelijk in verband
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met de genoemde statusmotieven en attitudes, lijkt het nuttig behalve de
opleiding ook het beroep en het inkomen als achtergrondkenmerken in het
onderzoek op te nemen en daarnaast tevens het man- of vrouwzijn, de leeftijd
en de gezinssamenstelling.
2.5 Conclusie
Uit de in dit hoofdstuk beschreven literatuur zijn verschillende voor het
onderzoek bruikbare ideeën over het bezoeken van klassieke concerten
naar voren gekomen. Allereerst het standpunt dat klassieke muziek een in
menselijke interactie geconstrueerde werkelijkheid is. In aansluiting op dit
standpunt is dit onderzoek een reconstructie van een concertbezoek als
interpreterende handeling.
Voorts is er het onderscheid dat veel sociologische auteurs maken tussen
klassieke muziek en andere muziekgenres, in het bijzonder populaire muziek.
Voor dit onderscheid waren nauwelijks objectieve criteria te vinden. Op
grond van wat verschillende auteurs hierover zeggen en op grond van het
dagelijks spraakgebruik wordt onder klassieke muziek in dit onderzoek het
volgende verstaan: klassieke muziek is in de eerste plaats Europese muziek.
Hoewel exotische elementen en invloeden altijd al en in het bijzonder in de
jaren twintig van de vorige eeuw een rol hebben gespeeld, is klassieke muziek
in principe muziek van componisten uit de Europese cultuur. In de tweede
plaats is klassieke muziek gecomponeerde muziek. Vrije improvisaties met
alle expressiemogelijkheden van dien – vaak een typisch kenmerk van andere
muziekgenres – zijn in de meeste klassieke muziekstukken uitgesloten. In de
derde plaats omvat klassieke muziek in het kader van dit onderzoek vooral
muziek uit de periode van het eind van de zeventiende tot het begin van de
twintigste eeuw, globaal gesproken van Bach tot Strawinsky. Deze muziek werd
in die tijd meer en meer de muziek van de burgerlijke elite en ontwikkelde zich
als kunst, dat wil zeggen losgemaakt van het dagelijks leven en bedoeld om in
eerbiedige aandacht te worden gesavoureerd door bevoorrechten die daarin
waren geschoold.
Tenslotte kwamen uit de literatuur ideeën naar voren over verschillende
houdingen die concertbezoekers tegenover klassieke muziek als onderdeel
van de cultuur kunnen innemen, over hun persoonlijke en sociale beleving
van klassieke muziek en concertbezoek en over achtergrondkenmerken van
concertbezoekers als cultuurparticipanten.
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Samengevat gaat het om de volgende ideeën:
Houding
• Concertbezoekers kunnen klassieke muziek als een zelfstandige vorm van
kunst of meer als een maatschappelijke expressie zien.
Persoonlijke beleving
• Concertbezoekers kunnen verschillende ideeën hebben over de optimale
beleving van de muziek. Sommigen zien wellicht de affectief-emotionele beleving
als zodanig, anderen de meer cognitieve beleving, terwijl weer anderen misschien
een combinatie van affectief-emotionele beleving en cognitieve beleving als
optimale muziekbeleving ervaren.
• Muziek kan in het leven van concertbezoekers zeer verschillende waarden
hebben, van religieus, existentieel en therapeutisch tot ontspannend versus
vormend en tot nadenken stemmend.
• Leerprocessen spelen een rol in de muziekbeleving van concertbezoekers.
• Klassieke muziek kan voor concertbezoekers betekenissen hebben die
vergelijkbaar zijn met verbale taal.
• In samenhang met het luisteren naar opgenomen muziek kunnen concertbezoekers voorkeur hebben voor bekende, vertrouwd klinkende muziek of juist
voor onbekende, nieuwe muziek.
Sociale beleving
• Concertbezoekers kunnen klassieke muziek als hoger en beter ervaren dan
andere meer populaire muziekgenres.
• Door het luisteren naar klassieke muziek en door concertbezoek kunnen
mensen hun identiteit als lid van een sociale elite bevestigen of versterken.
• In de beleving van een concert door de bezoekers spelen kleding, houding en
gedrag van de uitvoerenden een rol.
• In de beleving van een concert door de bezoekers spelen elementen van de
ruimte waarin het concert zich afspeelt een rol.
• Concertbezoek en de beleving ervan kunnen samenhangen met het kunnen
hanteren van de regels en conventies die in een concert van kracht zijn, zoals
het luisteren in stilte en het alleen na aﬂoop applaudisseren.
• Concertbezoek en de beleving ervan kunnen samenhangen met het luisteren
naar opgenomen muziek en daarbij ontstane muzikale voorkeuren.
Achtergrondkenmerken
Concertbezoek en de beleving ervan kunnen, zo blijkt uit de literatuur, met de
volgende achtergrondkenmerken van bezoekers samenhangen:
• Opleiding, beroep en inkomen als indicatoren van de sociaal-economische
status kunnen samenhangen met de beleving van een concertbezoek als
leefstijlkenmerk.
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• Geslacht. Mannen en vrouwen kunnen verschillen in het beleven van muziek
en van concertbezoek, zoals zij ook in het beleven van andere cultuuruitingen
verschillen.
• Leeftijd en de daarmee samenhangende gezinssituatie kunnen een rol spelen
in het wel of niet (kunnen) bezoeken van klassieke concerten.
• Muzikale socialisatie en daarmee samenhangend de kennis van klassieke
muziek en van regels en conventies het concertbezoek betreffende, kunnen
zowel de beleving van de muziek als het bezoeken van klassieke concerten
bevorderen.
• Sociaal netwerk. Mensen lijken bij voorkeur samen klassieke concerten te
bezoeken.
De in dit hoofdstuk behandelde ideeën voor een onderzoek naar concertbezoek
als interpreterende handeling betreffen vooral belevingsaspecten die niet
zonder meer als topics voor interviews of in een vragenlijst kunnen worden
gebruikt. Handelingen en gebeurtenissen vóór en na het concert die met het
bezoek verband kunnen houden, kwamen in de literatuur zelfs helemaal niet
aan de orde. Voor een empirisch onderzoek naar concertbezoek als het in
beleving en gedrag omgaan van bezoekers met een klassiek concert, biedt de
beschikbare literatuur te weinig concrete aanknopingspunten. Het onderzoek
krijgt dan ook van meet af aan het karakter van een exploratie en wel een
exploratie in de breedte, dat wil zeggen een zoektocht naar wat er zoal met
het bezoeken van klassieke concerten te maken kan hebben. De ideeën uit de
literatuur kunnen daarbij van nut zijn. Deze dienen tot een begrippenkader te
worden uitgewerkt en de leemten moeten zoveel mogelijk worden aangevuld.
Hiertoe is een empirische verkenning van het onderzoeksterrein ondernomen
die in hoofdstuk 4 wordt beschreven.
In het volgende hoofdstuk wordt eerst enige literatuur besproken die van nut
kan zijn bij het onderzoek naar de rol van sponsoring in concertbezoek.
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3 sponsoring van klassieke concerten
Een klassiek concert is niet alleen een zaak van uitvoerenden en luisteraars.
Sinds enkele decennia is sponsoring een vast onderdeel van wat in hoofdstuk
1 de situatie van klassieke concerten is genoemd. Het tweede deel van dit
onderzoek betreft de vraag naar de rol van sponsoring in het bezoeken van
klassieke concerten. Uitgangspunt bij deze vraag was de veronderstelling dat
de sponsor niet geheel belangeloos geld beschikbaar zou stellen voor klassieke
concerten. De verwachting was dan ook dat de sponsoring niet ongemerkt aan
concertbezoekers voorbij zou gaan en de vraag was hoe zij zouden omgaan
met het feit van de sponsoring.
Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de sponsoring van klassieke
concerten is er nauwelijks. Enkele globale aanknopingspunten voor het
onderzoek zijn gevonden in de eveneens schaarse literatuur over sponsoring
in het algemeen en sponsoring van kunst in het bijzonder. Voor dit hoofdstuk
is geput uit enig informatie- en documentatiemateriaal over de geschiedenis
van kunstsponsoring in Nederland, uit enkele handboeken betreffende
sponsoring en marketing, uit (kranten)artikelen vooral uit de begintijd van de
kunstsponsoring en uit gesprekken met vertegenwoordigers van de sponsor en
de gesponsorde van het te onderzoeken concert (zie hoofdstuk 4).
Omdat sponsoring van kunst in Nederland een pas in de laatste decennia
opgetreden verschijnsel is, wordt in dit hoofdstuk eerst een overzicht gegeven
van de ontwikkeling van kunstsponsoring in Nederland (3.1). Vervolgens
wordt het spanningsveld tussen de wereld van de kunst en het bedrijfsleven
belicht, dat in de beleving van concertbezoekers een rol kan spelen (3.2).
Daarna worden enkele kenmerken van kunstsponsoring behandeld die voor dit
onderzoek van belang zijn en wordt kort ingegaan op redenen die een sponsor
kan hebben om een kunstvoorstelling als sponsorobject te kiezen (3.3). In
de laatste paragraaf wordt gekeken welke aanknopingspunten de behandelde
literatuur biedt voor het onderzoek (3.4).
3.1 De ontwikkeling van kunstsponsoring in Nederland
Voor 1940 was kunst in Nederland in principe geen zaak van de overheid.
Zij moest zich vrij en onbelemmerd door overheidsbemoeienis kunnen
ontwikkelen, zo was de overtuiging. Het cultuurbeleid van de overheid was
daardoor slechts op cultuurbehoud gericht. Op incidentele uitzonderingen na stelde
de overheidssteun voor kunst niet veel voor (Van Berkel, 1994). Met de opkomst
van de verzorgingsstaat in de jaren vijftig en zestig werd kunst daarentegen een
overheidstaak bij uitstek. Kunst en cultuur werden erkend als maatschappelijke

27

82110_klassiek_concert.indd 27

28-11-2005 13:38:35

waarden die voor iedereen toegankelijk moesten zijn en die de overheid moest
beschermen en bevorderen. Pas sinds 1980 is dat ideaal mede onder invloed van de
bezuinigingen afgezwakt (Josephus Jitta - Geertsma, 1987).
Doordat kunst jarenlang een overheidsaangelegenheid was, voelde het bedrijfsleven zich niet verantwoordelijk voor het culturele leven en hoefde dat ook niet.
In het buitenland en met name in de Verenigde Staten en Groot-Britannië is een
heel andere traditie gegroeid. Omdat in die landen de band tussen overheid en
kunst nooit erg nauw is geweest, heeft het bedrijfsleven de mogelijkheden van
sponsoring daar al eerder ontdekt. Kunstsponsoring is er al langer ingeburgerd
en soms zijn kunstinstellingen zelfs geheel van sponsors afhankelijk.
De ﬁnanciering van de kunsten door de overheid gebeurt in Nederland
niet op basis van een regeling (zoals bijvoorbeeld de ﬁnanciering van
onderwijs) maar via jaarlijkse begrotingen. Daarnaast heeft de kunst eigen
ﬁnancieringsbronnen zoals entreegelden, bijdragen van vriendenorganisaties
en van bedrijven. Deze particuliere sector wordt mede door het achterblijven
van de overheidsgelden steeds belangrijker (Josephus Jitta - Geertsma, 1987).
Kunstsponsoring heeft dus te maken met de ﬁnanciering van kunst en met de
rol die de overheid daarin speelt.
Kunstsponsoring is in Nederland in de jaren zeventig aarzelend op gang
gekomen. De motieven van bedrijven om aan kunstsponsoring te gaan
doen, waren uiteenlopend. Soms betrof het een gevoel van maatschappelijke
verantwoordelijkheid (Charpentier, 1985), vaak de persoonlijke voorkeur
van één van de bestuurders (Savenije, 1992), soms was reclame een duidelijk
oogmerk (Josephus Jitta - Geertsma, 1987). In de meeste gevallen was er geen
sprake van een zakelijke overeenkomst (Goossens e.a., 1989).
Om enige duidelijkheid te scheppen, nam het bedrijfsleven in 1979 het
initiatief voor een symposium. Tegelijk met dit symposium werd de Stichting
Sponsoring the Arts opgericht. De Stichting had tot doel het bedrijfsleven
te interesseren voor het ﬁnancieel steunen van kunst. Zij leidde echter een
kwijnend bestaan tot 1982 en werd toen opgeheven (Fransman, 1982).
Als reden voor de ophefﬁng gaf het bestuur destijds de tegenvallende
belangstelling van het bedrijfsleven op. Deze zou het gevolg zijn van de slechte
economische situatie. Ook vond men dat de overheid een te afwachtende
houding aannam. Uit krantenartikelen die melding maakten van de ophefﬁng
(Binnenhof, Financieel Dagblad, 1982) is teleurstelling te lezen. Men
verwachtte kennelijk dat de ontwikkeling van kunstsponsoring met het
verdwijnen van de stichting een knauw zou krijgen.
In november 1983 werd de Stichting Sponsors voor Kunst opgericht door een
vijftal bedrijven die betrokken waren bij kunstsponsoring. De doelstelling van
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de stichting was: “het bedrijfsleven en de kunstwereld dichter bij elkaar brengen zodat
een vruchtbare samenwerking tussen beide kan ontstaan” (Stichting Sponsors voor
Kunst, 1993). De initiatiefnemende bedrijven wilden een beter klimaat voor
kunstsponsoring door het Nederlandse bedrijfsleven creëren en het wantrouwen
wegnemen bij kunstinstellingen, pers en overheid. Het aantal deelnemers steeg
het eerste jaar al tot boven de veertig. In 1985 organiseerde de stichting een
symposium onder de titel Corporate imago en cultuur (zie verder 3.2).
In 1989 werd Sponsors voor Kunst een sectie van het Genootschap voor Reclame
(GVR). Het doel van de sectie was: “Het bevorderen van het sponsoren
van kunst” (Sponsors voor Kunst, 1993). Hiertoe ontplooide de sectie
verschillende activiteiten waaronder de uitgave van brochures, het organiseren
van studiebijeenkomsten en het stimuleren van onderzoek, voornamelijk naar
effecten van kunstsponsoring ten behoeve van de sponsor.
In 1999 is de Sectie Sponsors voor Kunst met het Platform Sportsponsoring
samengevoegd tot de Sectie Sponsoring.
“Het doel van de Sectie Sponsoring is het creëren, het onderhouden en
vergroten van een ontmoetingsplaats voor alle professioneel betrokken
partijen uit de Nederlandse sponsoringindustrie. Door het organiseren van
bijeenkomsten waar prominente sprekers discussiëren met beslissers uit het
bedrijfsleven, de publieke sector, de politiek en de wetenschap over de laatste
ontwikkelingen, wil de Sectie Sponsoring een bijdrage leveren aan de
professionalisering van het vakgebied sponsoring.” (GVR, 2002).
De kunsten als apart gebied van sponsoractiviteiten lijken daarmee, althans
bij het GVR, wat op de achtergrond geraakt. Toch zijn er op het gebied van
de kunstsponsoring in de jaren negentig enkele opmerkelijke initiatieven
ontplooid. Zo werd in 1992 de organisatie van de Kunstsponsoringprijs Nederland
ontwikkeld. In de ons omringende landen bestonden dergelijke prijzen al
langer en met veel succes. Het doel is bedrijven en kunstinstellingen tot elkaar
te brengen en kunstsponsoring te stimuleren.
Een ander opvallend initiatief is het project Kunst en Meer Waarde. Dit
project waarin ook de overheid participeert, heeft als doel het bedrijfsleven
te stimuleren om de kunstensector te sponsoren. Het laat zien dat ook de
overheid naar manieren zoekt om gezamenlijk met het bedrijfsleven de
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een bloeiend cultureel leven te
delen (Genevace, 1999).
Kunstsponsoring heeft in de jaren tachtig een grote vlucht genomen. Hager
schrijft in 1985 in Trouw dat sponsoring van kunst weliswaar uit nood is
geboren maar intussen een in brede kring geaccepteerd maatschappelijk
verschijnsel en voor bedrijven een professioneel beleidsinstrument is.
Er is in een groot aantal gevallen een evenwichtige verhouding tussen
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overheidssubsidies en sponsorgelden ontstaan (Sponsors voor Kunst, 1993).
De overheidssubsidies garanderen in het algemeen de continuïteit en de
basisexploitatie van kunstinstellingen. De sponsorgelden zijn voor “de slagroom
op de kofﬁe” (Knödler, 1988/89) dat wil zeggen de programmering, de kwaliteitsverbetering en eventuele nieuwe initiatieven. Sponsoring is zo “een aardige
aanvulling op subsidies, maar instellingen moeten zich bewust blijven van het feit dat
het een onzekere, marginale bron van inkomsten is.” (Genevace, 1999).
Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van kunstsponsoring in Nederland blijkt
dat de verbinding van kunst met het bedrijfsleven aanvankelijk met argwaan
is bekeken en pas geleidelijk in meer brede kring is geaccepteerd. Er is
blijkbaar sprake van een spanningsveld waarbinnen zich een verschuiving
in de houding tegenover kunst heeft voorgedaan. Terwijl kunst en cultuur
vanwege hun maatschappelijk belang grofweg vóór 1980 nog uitsluitend
als overheidsaangelegenheden werden gezien, lijkt men nu meer verzoend
met het feit dat ook het bedrijfsleven er een rol in kan spelen. Omdat ook
concertbezoekers hierin een standpunt kunnen innemen, wordt in de volgende
paragraaf wat nader ingegaan op het spanningsveld tussen de wereld van de
kunst en het bedrijfsleven.
3.2 Kunst en bedrijfsleven
Dertig jaar geleden was sponsoring van kunst in Nederland een vrijwel
onbekend fenomeen. Velen vonden het zelfs niet ethisch. Kunst en commercie
leken principieel niet te kunnen samengaan. De vraag of door sponsoring de
autonomie van de kunst in gevaar zou komen, heeft de discussie sindsdien
dan ook lang beheerst. Een voorbeeld is de forumdiscussie tijdens de eerste
openbare bijeenkomst van de Stichting Sponsors voor Kunst in mei 1984. Aan
deze discussie namen behalve de bestuursleden van de stichting ook twee
journalisten deel. Onderwerp was: Naamsvermelding van de sponsor in de pers:
gratis reclame of nieuwsfeit?
Van de kant van de Stichting was men van mening dat kranten eigenlijk de
plicht hebben om, wanneer bedrijven kunstuitingen ﬁnancieel mogelijk maken,
hiervan bij de bespreking ook melding te maken. De sponsoring van een
bepaald project wordt in deze opvatting gezien als nieuwsfeit. De lezer heeft
recht op kennisname daarvan. Het vermelden van zo’n feit staat op één lijn met
het vermelden van andere bijzonderheden zoals de aanwezigheid van
hoogwaardigheidsbekleders of de reactie van de zaal. Bovendien zou de
sponsor de naamsvermelding kunnen belonen met advertentieopdrachten.
Van de kant van de pers (NRC Handelsblad en de Volkskrant) was men het
er niet mee eens. Men zag sponsoring eigenlijk alleen als noodzakelijk kwaad
en vreesde commercialisering van de kunst en verstrengeling van commerciële
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belangen en redactionele onafhankelijkheid. Een bedrijf dat reclame wil maken
zou beter een advertentie kunnen plaatsen. Een recensent heeft de taak een
kunstwerk te beoordelen en verder niet (Kagie, Vrij Nederland, mei 1984).
Te oordelen naar het aantal en de inhoud van de artikelen die later nog over
kunstsponsoring zijn geschreven, is de discussie thans grotendeels geluwd.
De relatie tussen de kunstwereld en het bedrijfsleven kan blijkbaar naar beide
zijden positief uitwerken. Sinds 1992 wordt sponsoring door middel van
de Code Cultuursponsoring gereguleerd. De code gaat uit van enkele criteria
waaronder de waarborging van de inhoudelijke en artistieke onafhankelijkheid.
Bedrijven proberen in de concurrentiestrijd zich onder andere door middel
van hun communicatiestrategieën van elkaar te onderscheiden. Sponsoring
was oorspronkelijk zo’n onderscheidend communicatiemiddel. Nu sponsoring
een algemeen communicatie-instrument voor heel veel bedrijven is geworden,
proberen deze zich te proﬁleren door met hun kunstsponsoringactiviteiten iets
anders dan anderen te doen. Het sponsoren van met name jonge, nog niet erg
bekende kunstenaars bijvoorbeeld wordt als bevorderend voor een imago van
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef gezien (Goossens e.a., 1989).
Om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen, dienen kunstenaars
vernieuwend bezig te zijn (Josephus Jitta - Geertsma, 1987). Tegelijkertijd
vindt vernieuwende kunst in het algemeen minder gemakkelijk sponsors dan
de gevestigde vormen ervan. Sponsoring zou zo ontwikkeling en vernieuwing
van kunst op zijn minst niet bevorderen. Dat sponsors zich per se niet aan
vernieuwende kunst zouden wagen, lijkt echter gezien de voorbeelden die van
het tegendeel zijn te geven niet in overeenstemming met de werkelijkheid.
Veel gevestigde kunstinstellingen zoals Het Concertgebouw NV in
Amsterdam kunnen zich mede dankzij de steun van grote sponsors in
belangrijke mate zelf bedruipen. Daarbij gaan zij vaak creatief met de hun ter
beschikking staande gelden om, zodat ook activiteiten die bij de ﬁnanciers
minder populair zijn, aan bod kunnen komen (Knödler, 1988/89).
Kunstsponsoring is dus een vorm van ﬁnanciering door bedrijven die daarmee
verschillende bedoelingen kunnen hebben. Het bekend maken van eigen naam
en faam lijkt, naast relatiebeheer, daarbij op de voorgrond te staan, terwijl
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef ook een rol kan spelen. In verband
hiermee lijken vooral grote sponsors zich in het algemeen te beperken tot voor
een breed publiek toegankelijke kunst.
Uit informele gesprekken met willekeurige concertbezoekers bleek dat
mensen sponsoring gemakkelijk associëren met reclame. De associatie van
sponsoring en reclame heeft, waar het kunstsponsoring betreft, vaak een
ondertoon van bezorgdheid. Mensen vrezen dan dat sponsoring zal leiden
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tot commercialisering van de kunst. De angst dat sponsors zich met het
artistieke beleid zouden gaan bemoeien, is volgens mededelingen van de Sectie
Sponsors voor Kunst ongegrond gebleken. Bedrijven realiseren zich volgens
de Sectie over het algemeen dat de artistieke kant van het sponsorobject
niet op hun eigen deskundigheidsterrein ligt. Het gaat de sponsor immers
juist om het kunstkarakter en het daarmee gepaard gaande prestige van het
gekozen kunstobject. Die artistieke kant laten bedrijven dan ook graag aan de
vakmensen over.
Ook blijven de reclameboodschappen in het kader van het gesponsorde
kunstobject over het algemeen bescheiden. Men weet in het bedrijfsleven heel
goed dat te veel of opdringerige reclame niet past in de wereld van de kunst en
het gewenste imago daarmee niet wordt bevorderd (Josephus Jitta - Geertsma,
1987; Goossens e.a., 1989; Smit, 1984; Houweling, 1986). De vraag is of
concertbezoekers dit ook zo ervaren.
Een scherpe grens tussen de wereld van de kunst en die van het bedrijfsleven
is moeilijk te trekken. Aan de kant van de kunstproductie (het woord zegt
het al) wegen zakelijke belangen ook zwaar mee. Het ideaalbeeld van de uit
vrije inspiratie geboren kunst kan slechts onder bijzondere omstandigheden
worden gerealiseerd. Met name theater- en muziekstukken doorlopen vanaf
hun schepping een aantal stadia waarin het zakelijke aspect in toenemende
mate een rol speelt, voordat zij als product (voorstelling of concert) aan een
sponsor kunnen worden aangeboden. In deze ontwikkeling zijn uitvoerenden,
impresario’s, producenten, zaalverhuurders en dergelijke vaak heel commercieel
met kunst bezig. Voor degene die gesponsord wordt, is het kunstobject niet
zelden vooral een product dat geld kost en verkocht moet worden. Sponsoring
is in dit hele proces slechts een van de instrumenten (Savenije, 1992; Josephus
Jitta - Geertsma, 1987; Burgers, 1990; Groen, 1990; de Neef, 1985).
In de strijd om het bestaan en gebruik makend van de toenemende verzakelijking van het maatschappelijk leven proberen kunstinstellingen een plaats te
veroveren op de markt en zij doen dat met moderne middelen. Zij hebben
iets te bieden waar in het bedrijfsleven behoefte aan is, bijvoorbeeld een voor
relatieontvangst weldadige atmosfeer en/of associaties met prestige en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bedrijfsleven kan deze goederen kopen
voor geld of op geld waardeerbare (tegen)prestaties. Vanuit dit gezichtspunt
is sponsoring minder een zaak van sponsor (actief) en gesponsorde (passief)
dan van twee partners die van elkaar kunnen proﬁteren tegen een voor beiden
acceptabele prijs (Broere, 1989). De kunstwereld en het bedrijfsleven lijken
op deze wijze zeer wel te kunnen samengaan zolang beide elkaars eigenheden
respecteren. Uit gesprekken met sponsors en gesponsorden bleek de bereidheid
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daartoe aan beide kanten aanwezig, niet in de laatste plaats omdat men elkaar over
en weer nodig heeft.5
De verhouding tussen kunstwereld en bedrijfsleven is met dit alles wel in
een totaal ander vaarwater terecht gekomen dan vóór de tijd van sponsoring.
Ook in de wereld van de klassieke concerten is op dit gebied veel veranderd.
De vraag is hoe concertbezoekers de nieuwe verhoudingen ervaren en ermee
omgaan.
3.3 Het moderne mecenaat
Sponsoring is de laatste jaren een populair begrip geworden. Het is wellicht
daardoor dat de term sponsoring veelvuldig wordt gebruikt voor allerlei vormen
van ﬁnanciering door het bedrijfsleven van activiteiten die niet direct op het
eigen terrein van een bedrijf liggen, zoals kunst. Sponsoring in de eigenlijke
zin neemt daarbij een eigen plaats in, hoewel er raakvlakken en overlappingen
met andere ﬁnancieringsvormen zijn.
Een bruikbare deﬁnitie van sponsoring die ook op kunstsponsoring van
toepassing is, is de volgende:
“Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen een bedrijf en een instelling
of een persoon of groep personen, waarbij de ene partij, de sponsor, geld of
een op geld waardeerbare prestatie levert, waartegenover de andere partij,
de gesponsorde, communicatiemogelijkheden als tegenprestatie levert, die
verband houden met de hoofddoelstelling van de gesponsorde” (Broere, 1989).
Het Handboek Fondsenwerving (1997) geeft de volgende deﬁnitie van
sponsoring:
“Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen een sponsor en een
gesponsorde, waarbij de sponsor geld of op geld waardeerbare middelen levert,
terwijl de gesponsorde tegenprestaties verschaft (waaronder communicatie
mogelijkheden en hospitality) die door associatie bij kunnen dragen aan de
communicatiedoelstellingen van de sponsor.”
In deze deﬁnitie is de hoofddoelstelling van de gesponsorde op de achtergrond
geraakt ten gunste van de communicatiedoelstellingen van de sponsor.
5

Typerend in dit verband is de oprichting in 1996 van de Stichting Kunst en Zaken. Deze stichting wil de managementkwaliteit van Nederlandse kunstinstellingen verbeteren door uitwisseling van kennis en ervaring met het bedrijfsleven.
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Belangrijke elementen in deze deﬁnities zijn onder andere de volgende:
• Het sponsoren is een zakelijke overeenkomst, partijen gaan over en weer
verplichtingen aan.
• De sponsor is een bedrijf, individuele personen treden alleen namens
sponsors en als vertegenwoordigers van een bedrijf op.
• De prestatie van de sponsor bestaat uit het leveren van geld, goederen of
diensten, de tegenprestatie van de gesponsorde is het verstrekken van communicatiemogelijkheden die verband houden met de hoofddoelstelling van de
gesponsorde, in dit geval de kunstbeoefening. Onder communicatiemogelijkheden wordt de gelegenheid verstaan die de sponsor krijgt om contacten met
zijn doelgroepen te leggen of te onderhouden.
Het laatste punt is voor dit onderzoek in het bijzonder van belang. Door
de verschillende geaardheid van prestatie en tegenprestatie is sponsoring
tegelijkertijd een vorm van ﬁnanciering en een vorm van publiciteit.
Kunstsponsoring wordt wel het moderne mecenaat genoemd. Het mecenaat
van vroeger tijden was in de eerste plaats een vorm van ﬁnanciering, publiciteit
speelde nauwelijks een rol. Er was ook geen zakelijke overeenkomst en de
mecenas was of vertegenwoordigde niet een bedrijf. Veel overeenkomst tussen
sponsoring en mecenaat is er dus niet. Waarom dan toch die benaming? De
term mecenaat heeft een positieve klank. Bij mecenaat denkt men vooral aan
de prestatie, het ondersteunen van kunst. De belangen van de weldoener
lijken daaraan ondergeschikt. Ze zijn bovendien van persoonlijke aard. De
commerciële doeleinden van sponsoring worden met de term mecenaat naar
de achtergrond geschoven ten gunste van de positieve kunstondersteuningsaspecten ervan (Josephus Jitta - Geertsma, 1987; Goossens e.a., 1989).
Het mecenaatskarakter komt sterk naar voren in die sponsorrelaties waar
de sponsor als weldoener en beschermer van kunst vooral maatschappelijke
waardering en prestige nastreeft. De naam of het logo van de sponsor wordt
dan niet of nauwelijks gebruikt. De sponsor verwacht in zo’n geval een indirect
effect. Hij laat het aan anderen over zijn (goede) naam met het gesponsorde
object te verbinden, in de verwachting dat dat effectiever is dan wanneer hij het
zelf doet.
Andere vormen van ﬁnanciering van kunst die eveneens wel met sponsoring
worden aangeduid zijn bijvoorbeeld giften, donaties, fundraising en zelfs
overheidssubsidiëring. Deze ﬁnancieringsvormen kunnen overeenkomsten
met sponsoring vertonen, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Het
belangrijkste verschil met sponsoring is dat er in al deze gevallen sprake is
van eenzijdigheid van de overeenkomst. Hoewel het de bedoeling van de
ﬁnancier kan zijn om in de publiciteit te komen, heeft de begunstigde zich
daartoe niet via een overeenkomst verplicht. Bij overheidssubsidiëring is de
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betrokken instelling wel verplicht tot het leveren van een tegenprestatie. Het
verschil met sponsoring is hier dat de overheid de subsidieverstrekking niet als
communicatie-instrument gebruikt (Broere, 1989).
Bij sponsoring is sprake van een tweezijdige overeenkomst. De tegenprestatie
bestaat uit het door de gesponsorde verschaffen van mogelijkheden voor de
sponsor om een positief beeld van de naam of het product van zijn bedrijf te
scheppen bij de doelgroepen. De doelstelling van de sponsor hierbij is niet in
de eerste plaats de afzet van producten of diensten maar ligt meer in de sfeer
van de public relations (Broere, 1989). De sponsors hopen dat de doelgroepen
hun bedrijf of product associëren met het prestige van het gesponsorde
kunstobject. Waar kunst en cultuur algemeen als maatschappelijke waarden
worden beschouwd is kunstsponsoring in het bijzonder geschikt als
ondernemingen een beeld van maatschappelijke verantwoordelijkheid willen
uitstralen (Blauw, 1985).
Ook de mecenas van vroeger verwachtte dat zijn vrijgevigheid een gunstige
uitstraling op hemzelf zou hebben in de vorm van maatschappelijke waardering
en prestige. Men zou kunnen zeggen dat de sponsor van tegenwoordig
de zakelijke opvolger is van de mecenas van vroeger. Sponsoring is geen
eenrichtingverkeer meer maar een wederzijdse zakelijke overeenkomst over
prestatie en tegenprestatie. Daarbij maken beide partijen dankbaar gebruik
van de onzakelijke aspecten van de tegenprestatie. Hiermee worden bedoeld:
het prestige van het gesponsorde object, de associatie waardoor dit prestige
over moet gaan op de sponsor en het positieve beeld van de sponsor bij de
doelgroepen dat hierdoor moet worden versterkt (Goossens e.a., 1989).
De public relationsaspecten van de sponsoring kunnen goed worden gerealiseerd
bij het sponsoren van podiumkunsten zoals klassieke concerten. De sponsor
krijgt de gelegenheid zowel zijn externe relaties als het eigen personeel
voor een voorstelling of concert uit te nodigen en in een ontspannen
sfeer te ontmoeten. De associatie van de sponsor met het prestige van de
kunstvoorstelling speelt hierbij een hoofdrol.
Het beeld dat een onderneming van zichzelf wil tonen is doorslaggevend bij de
keuze van het sponsorproject. In de ﬁnanciële wereld zijn in dat beeld kwaliteit
en soliditeit naast zogenaamde vitaliteitsaspecten zoals vernieuwend en actueel
niet zelden bepalend. Een combinatiemodel van degelijk-maar-niet-stofﬁg ligt
dan voor de hand. Bij het kiezen van een sponsorobject tonen vooral ﬁnanciële
bedrijven dan ook voorkeur voor publiekstrekkers waarmee ze weinig risico
lopen dat de positieve gevoelens bij de relaties niet worden gewekt (Goossens
e.a., 1989).
De tegenprestatie van de kunstsponsoring ligt meestal niet uitsluitend in
de sfeer van de public relations. De doelgroep is soms speciﬁek (bijvoorbeeld
klanten, eigen personeel), vaak ook een breed publiek. In het laatste geval gaat
aan de positieve associatie naamsbekendheid vooraf en deze komt tot stand
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doordat de naam van de sponsor op allerlei manieren onder de aandacht van
het publiek wordt gebracht. De grens met reclame is hier dun. Daar komt
bij dat de public relationsaspecten van de sponsoring (vrijkaartjes, speciale
ontvangsten, besloten voorstellingen voor genodigden) voor het overige
(concert)publiek grotendeels onzichtbaar zijn. Wat doorsnee concertbezoekers
van de sponsoring zien, zijn vooral de reclameaspecten (naam en logo van
de sponsor op bijvoorbeeld programmaboekjes, informatiemateriaal over
bedrijfsmatige activiteiten van de sponsor). De vraag kan dan ook worden
gesteld wat concertbezoekers over de sponsoring weten en hoe zij deze
ervaren.
3.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is de sponsoring van klassieke concerten behandeld onder
de noemer van kunstsponsoring. Kunstsponsoring wordt in de literatuur in
het algemeen gekenmerkt door een ﬁnanciële kant en een publiciteitskant. De
sponsor verschaft geld voor een cultureel evenement zoals een klassiek concert
en de gesponsorde verschaft als tegenprestatie mogelijkheden voor publiciteit
voor de sponsor. Aan de publiciteitskant gaat het om mogelijkheden voor
het ontvangen van relaties en om naamsvermelding. De doelstellingen van de
sponsor zijn in aansluiting hierop als volgt te benoemen:
• Het tonen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door het
ﬁnancieel ondersteunen van culturele evenementen.
• Het onderhouden van goede contacten door interne en externe relaties te
ontvangen in een prettige atmosfeer.
• Bekendheid met de goede naam en faam van de sponsor vergroten bij een
breed publiek.
Het uiteindelijke doel van de sponsor is in alle drie de gevallen het oproepen
van een positief beeld bij de doelgroepen doordat het prestige van het
kunstobject op de sponsor overgaat. De keuze van een sponsorobject wordt
bepaald door welk van de drie doelen de nadruk krijgt. Sponsors die vooral
relaties willen ontvangen zullen vaak een podiumkunstvoorstelling, zoals een
klassiek concert, als sponsorobject kiezen, omdat dergelijke voorstellingen zich
goed voor dat doel lenen.
De doelgroepen kunnen heel speciﬁek zijn (bijvoorbeeld opdrachtgevers) of
juist heel breed. Aangezien het onderhavige onderzoek het karakter van een
brede exploratie heeft, is als onderzoeksobject een concert gekozen, waarbij de
sponsoring vooral op een breed publiek is gericht (zie verder 4.3).
De literatuur over kunstsponsoring belicht vooral het perspectief van de
sponsor en van de gesponsorde kunstinstellingen, maar nauwelijks het
perspectief van de consumenten van kunst, zoals bezoekers van klassieke
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concerten. Om het onderzoek juist op dit laatste perspectief te kunnen
toespitsen, zijn in de empirische terreinverkenning die in het volgende
hoofdstuk wordt beschreven, de ideeën en meningen van concertbezoekers
over de ﬁnanciële kant van de sponsoring, over de verschillende publiciteitsaspecten ervan en over de doelstellingen van de sponsor nader geëxploreerd.
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4 probleemstelling en onderzoeksopzet
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat er in de literatuur
weliswaar ideeën waren te vinden over de beleving van klassieke muziek en
concertbezoek, maar dat deze ideeën weinig concrete aanknopingspunten
voor een empirisch onderzoek naar klassiek concertbezoek boden. Het
was duidelijk dat, voorafgaand aan de eigenlijke exploratie, de ideeën uit de
literatuur nader aangevuld en geconcretiseerd dienden te worden. Met het
oog daarop is een empirische terreinverkenning ondernomen (4.1). Op basis
van de resultaten van dit vooronderzoek, samen met de ideeën en gegevens
uit de literatuur, kon een explorerende probleemstelling worden geformuleerd
(4.2). Vanuit deze probleemstelling is het onderzoek opgezet door eerst een
gesponsord concert te selecteren (4.3). Uit de bezoekers van dit concert zijn
twee steekproeven getrokken, een van sponsorgasten en een van kaartkopers,
dit om de rol van sponsoring in het concertbezoek te kunnen nagaan (4.4).
De gegevens zijn langs verschillende wegen verzameld (4.5) en vervolgens
in stappen geanalyseerd (4.6). De resultaten van de analyses worden in de
hoofdstukken 5, 6 en 7 beschreven. Tot slot van dit hoofdstuk is een paragraaf
over de bewaking van de kwaliteit van het onderzoek toegevoegd (4.7).
4.1 Een empirische terreinverkenning
Het verkennend vooronderzoek had het karakter van een aftasting van wat er
in de optiek van bezoekers zoal met klassiek concertbezoek te maken had. Het
doel ervan was om aan de hand van empirische gegevens de globale en nogal
abstracte ideeën uit de literatuur aan te vullen en nader te concretiseren tot
topics voor de eigenlijke exploratie.
Het eerste uitgangspunt daarbij was heel algemeen: concertbezoek is een
menselijke handeling. Volgens het handelingstheoretisch perspectief is alle
menselijk handelen interpreterend handelen. Daarmee wordt bedoeld dat
uiterlijke gedragingen van mensen niet in de eerste plaats een reactie op
prikkels uit de omgeving zijn, maar verbonden zijn met interpretaties van de
situatie waarin het handelen plaatsvindt (Renckstorf, 1994). In de exploratie
van een concertbezoek als interpreterende handeling staan twee onderwerpen
centraal: de (innerlijke) beleving van een concertbezoek en de (uiterlijke)
gedragingen die met een concertbezoek te maken hebben. Onder concertbezoek
wordt in aansluiting hierop het in gedrag en beleving omgaan van bezoekers
met een live uitvoering van klassieke muziek verstaan (zie hoofdstuk 1).
Het tweede uitgangspunt was dat in het bezoeken van een klassiek concert de
beleving van de muziek centraal staat. Onder muziek wordt in dit onderzoek
een geheel van in menselijke interactie geconstrueerde klankpatronen verstaan.
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Klassieke muziek is de muziek die globaal tussen de late zeventiende en de
vroege twintigste eeuw volgens in de Europese cultuur traditionele regels is
gecomponeerd en die door luisteraars in het algemeen als een uiting van kunst
wordt beleefd (zie hoofdstuk 2).
In verband met het verkennende karakter van het vooronderzoek is in grote
lijnen een interpretatieve onderzoeksbenadering gevolgd (zie Wester, 1995;
Wester & Peters, 2004). Deze strategie vereist een direct contact met en
een open benadering van de leefwereld van concertbezoekers. Hier is op
verschillende manieren naar gestreefd, vooral in een twaalftal open interviews.
De eerste interviews hadden het karakter van een informeel en algemeen
gesprek met een persoon uit het eigen sociaal netwerk over wat deze zoal
beleefde aan het bezoeken van een klassiek concert. De door de geïnterviewde
naar voren gebrachte belevingsaspecten werden vergeleken en gecombineerd
met de uit de literatuur verkregen ideeën. De zo opgedane inzichten werden
telkens in een volgend interview met een nieuwe proefpersoon aan de
orde gesteld. Geleidelijk werd de kring van proefpersonen uitgebreid naar
willekeurige bezoekers van verschillende klassieke concerten die in de pauze
werden benaderd voor een later te houden interview. Geen van de twaalf
geïnterviewden van het vooronderzoek maakte later deel uit van de steekproef
voor de eigenlijke exploratie. Alle twaalf gesprekken werden op de band
opgenomen, letterlijk in transcripten vastgelegd en volgens de methode van de
open codering (zie 4.6) globaal geanalyseerd.
Daarnaast is bij elk interview aantekening gemaakt van eventuele
bijzonderheden van het interview en van de situatie waarin het plaatsvond.
Zo is behalve op de inhoud van de uitspraken van de geïnterviewden, gelet
op allerlei andere verbale en nonverbale aspecten van het interview die de
interpretatie van de uitspraken konden helpen. Daarbij was the actor’s point of
view ofwel het perspectief van de concertbezoekers steeds het uitgangspunt
(Wester, 1995).
Het belangrijkste resultaat van het terreinverkennend vooronderzoek was de
uitwerking van een begrippenkader dat aansloot bij vijf onderwerpen met
betrekking tot een concertbezoek, te weten:
1. de beleving van de muziek,
2. de beleving van de directe context van het concert,
3. handelingen vóór en na het concert,
4. achtergrondkenmerken van bezoekers,
5. de beleving van de sponsoring.
Met behulp van deze vijf onderwerpen kon de topiclijst voor de interviews van
de eigenlijke exploratie worden vastgesteld (zie bijlage 1). De vijf onderwerpen
met de bijbehorende begrippen worden hier achtereenvolgens besproken.
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1 De beleving van de muziek.
Aangezien de beleving van de muziek centraal stond in het onderzoek, is
allereerst geprobeerd enkele van de ideeën hierover uit de literatuur nader te
concretiseren. Aan de hand van de bevindingen van het vooronderzoek konden
begrippenparen worden geformuleerd waarin de extremen van elk van zeven
muziekbelevingsaspecten tot uitdrukking kwamen. Deze betreffen de houding
van concertbezoekers tegenover klassieke muziek en hun persoonlijke en
sociale beleving ervan (zie hoofdstuk 2). Het zijn:
houding tegenover klassieke muziek als cultuurelement
• esthetisch versus expressief beleven
persoonlijke beleving van klassieke muziek
• zender- versus ontvangerbetekenis
• gevoelsmatige versus verstandelijke beleving
• essentiële versus additionele waardering
• afﬁrmatief versus innovatief beleven
sociale beleving van klassieke muziek
• auditieve versus visuele beleving
• intensief versus incidenteel luisteren.
De begrippenparen worden hieronder nader toegelicht.
• Esthetisch versus expressief beleven
Uit de literatuur over muziek als cultuurelement (zie 2.2.) kwam naar voren dat
mensen muziek als een min of meer zelfstandige vorm van kunst (Weber) dan
wel als expressie van de sociale werkelijkheid (Adorno, Shepherd) kunnen beleven.
In het eerste geval heeft de muziek haar eigen esthetische wetten, normen en
regels. De wereld van de kunst staat in deze opvatting los van de banaliteit van
het dagelijks leven. Door het uitdrukken van schoonheid en harmonie vormen
kunst en muziek een tegenwicht tegen de alledaagse werkelijkheid. Uit het
vooronderzoek bleek dat mensen die deze opvatting aanhangen, vinden dat
(klassieke) muziek voor alles ‘mooi’ moet zijn, melodieus en aangenaam om te
horen. Deze manier van muziekbeleving is voor dit onderzoek esthetisch beleven
genoemd.
Anderen daarentegen waren van mening dat muziek een expressie van
maatschappelijke, culturele en persoonlijke omstandigheden is met een
breed emotioneel bereik. Analoog aan het dagelijks leven mag muziek voor
deze mensen dan ook gerust ‘chaotisch’ klinken. Zij kan schokken, verbazen,
opwinden, interesseren, kortom op allerlei manieren iemand emotioneel raken.
Deze manier van muziekbeleving is expressief beleven genoemd.
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• Zender- versus ontvangerbetekenis
Het idee dat mensen muziek als een taal kunnen beschouwen, kon worden
geoperationaliseerd met behulp van het onderscheid tussen embodied meaning
en engendered feeling (zie 2.3.1). Uit het vooronderzoek bleek dat er onderscheid
kon worden gemaakt tussen enerzijds concertbezoekers die de betekenis
van de muziek in de eerste plaats buiten zichzelf zoeken en die graag willen
weten waar de muziek over gaat en anderzijds concertbezoekers die de
muziek het liefst open en onbevangen op zich willen laten inwerken. De eerste
wijze van muziekbeleving wordt hier zenderbetekenis genoemd, de tweede
ontvangerbetekenis.
• Gevoelsmatige versus verstandelijke beleving
Over de verhouding van gevoel en verstand bij het luisteren naar muziek
zijn in de literatuur verschillende meningen te vinden (zie 2.3.1). Sommige
auteurs beschouwen de louter intuïtieve, gevoelsmatige beleving als ideaal
(bijvoorbeeld Baumeister, 1991; v.d. Berg, 1991; Haselauer, 1982). Anderen zien
de gevoelsmatige beleving slechts als een eerste aanzet en beschouwen juist
het cognitieve begrijpen en herkennen van muzikale patronen als een extra
dimensie die het luisteren op een hoger plan brengt (Copland, 1966). Weer
anderen zoeken de ideale beleving van muziek in een evenwicht waarbij gevoel
en verstand beide bij het luisteren zijn betrokken en elkaar aanvullen (Broeckx,
1981; de Visscher, 1985). Uit het vooronderzoek bleek dat alledrie de varianten
bij concertbezoekers voorkomen.
• Essentiële versus additionele waardering
Uit de literatuur kwam naar voren dat de beleving van klassieke muziek voor
mensen verschillende waarden kan hebben. Sommige auteurs benadrukken
de waarde van muziek als amusement of als vorming (Dollase, 1989) anderen
zien die waarde meer als therapeutisch (Haselauer, 1982). Sommige ﬁlosoﬁsche
teksten kennen existentiële (Baumeister, 1991), ethische (Andriessen, 1963)
of zelfs sacrale (de Visscher, 1985) waarde aan muziek toe (zie 2.3.1). Uit het
vooronderzoek bleek dat concertbezoekers deze waarden herkennen en in
aansluiting daarop aan muziek een grotere of kleinere waarde in hun leven
hechten. Op grond hiervan is ten behoeve van het eigenlijke onderzoek
het onderscheid tussen de verschillende waarden gereduceerd tot het
begrippenpaar essentiële versus additionele waardering. Essentiële waardering staat
daarbij voor een relatief grote waarde van muziek in het leven en additionele
waardering voor een relatief kleine waarde.
• Afﬁrmatief versus innovatief beleven
Voor dit begrippenpaar is aansluiting gezocht bij wat Jenne (1984) zegt over
betekenissen van muziek. Bij afﬁrmatieve beleving zoekt de luisteraar vooral
bevestiging van zijn bestaande muzikale ideeën in de vertrouwdheid van
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bekende en herkenbare klanken. De innovatieve luisteraar staat daarentegen
meer open voor het onbekende en het verrassende in de muziek (zie 2.3.1).
De meeste geïnterviewden van het vooronderzoek hadden voorkeur voor
een combinatie van voor hen bekende en onbekende muziek in een concert.
Uit het vooronderzoek bleek tevens dat concertbezoekers met een voorkeur
voor bekende muziek wat terughoudend kunnen staan tegenover ‘modern’
klinkende, twintigste eeuwse muziek.
• Auditieve versus visuele beleving
Uit de literatuur kwam naar voren dat in de beleving van muziek contextfactoren een grote rol spelen (zie 2.3.2). Broeckx (1981) noemt in dat verband onder
andere de intentionele contextfactoren, zoals houding, kleding en gedrag van
de uitvoerenden. Uit het vooronderzoek bleek, dat sommige geïnterviewden
zich het liefst op de klankkwaliteiten van de live muziekuitvoering concentreren,
maar dat anderen het zien van de uitvoerenden terwijl dezen de muziek maken,
belangrijk en soms zelfs onmisbaar vinden. Op grond van deze bevinding is het
begrippenpaar auditieve versus visuele beleving geformuleerd. Auditieve belevers
zijn concertbezoekers die zich het liefst op de klankkwaliteiten van de live
muziekuitvoering concentreren, visuele belevers zijn concertbezoekers die het
zien van de uitvoerenden belangrijk voor de muziekbeleving vinden. Het gaat bij
dit begrippenpaar niet meer om een aspect van de muziekbeleving op zichzelf
maar om de beleving van de muziek in de context van een live concert.
• Intensief versus incidenteel luisteren
Voor de formulering van dit begrippenpaar is aansluiting gezocht bij twee van de
vier typen van luistergedrag van Rösing (zie 2.3.2). Het zijn intensief luisteren en
incidenteel luisteren. Rösing heeft het daarbij over het luisteren naar electronisch
overgebrachte muziek. Met intensief luisteren bedoelt Rösing luisteren met volle
concentratie. Met incidenteel luisteren bedoelt hij luisteren en tegelijkertijd andere
dingen doen, (bijvoorbeeld autorijden, studeren, in huis bezig zijn). De muziek
mag in het laatste geval niet te veel concentratie eisen, maar dient ook niet
uitsluitend als ‘behang’. Hoewel het in de concertzaal niet mogelijk is tijdens het
luisteren andere dingen te doen, kunnen mensen wel in gedachten met andere
dingen bezig zijn, ofwel enigszins afgeleid zijn door aspecten van de context van
het concert. In het vooronderzoek bleek de intensiteit waarmee concertbezoekers
de muziek beluisteren inderdaad te verschillen. Bij dit begrippenpaar gaat het
evenals bij het vorige niet om de beleving van muziek op zichzelf, maar spelen
contextfactoren een duidelijke rol.
Rösing legt een relatie tussen het veelvuldig incidenteel luisteren (naar muziek via
radio of cd luisteren en tegelijkertijd andere dingen doen) en een voorkeur voor
bekende en herkenbare muziek (afﬁrmatieve beleving). Een dergelijke voorkeur
zou zich ook bij concertbezoekers kunnen manifesteren, volgens Rösing. In
het vooronderzoek kon deze relatie vooralsnog niet worden gelegd.
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2 De beleving van de directe context van het concert
In de laatste twee hierboven behandelde muziekbelevingsaspecten: auditieve
versus visuele beleving en intensief versus incidenteel luisteren spelen de door
Broeckx (1981) genoemde intentionele en conventionele contextfactoren een
belangrijke rol (zie 2.3.2). Het gaat bij deze belevingsaspecten om het zien
van de uitvoerenden en om elementen van de ruimte zoals bijvoorbeeld de
akoestische kwaliteiten ervan, die bevorderend voor dan wel aﬂeidend van de
muziekbeleving kunnen zijn. Broeckx benadrukt dat contextfactoren ook een
eigen inbreng, los van de muziek, in de beleving van een concert hebben. Uit
het vooronderzoek bleek dat het in dit laatste geval gaat om enerzijds allerlei
ruimtelijke elementen, zoals de zitplaats die men in de zaal heeft, de inrichting
en de sfeer van de zaal en van het gebouw en anderzijds om de aanwezigheid
van medepubliek. Daarnaast bleken zaken als de entreeprijs, de bereikbaarheid,
weersomstandigheden, tijd van het jaar enzovoorts te kunnen samenhangen
met de beleving en ook met het daadwerkelijk bezoeken van concerten.
3 Handelingen vóór en na het concert
Een concertbezoek is een handeling die zich niet beperkt tot belevingen
en gedragingen tijdens het concert. Er gaan handelingen en gebeurtenissen
aan vooraf en er zijn handelingen en gebeurtenissen die erop volgen. In de
literatuur was hierover nauwelijks iets te vinden. In aansluiting op de resultaten
van het vooronderzoek zijn de volgende handelingen en gebeurtenissen
voorafgaand aan en na aﬂoop van het concert in de eigenlijke exploratie
opgenomen.
• Het lezen van informatie (bijvoorbeeld een recensie) over het concert.
• De aanleiding om het concert daadwerkelijk te bezoeken.
• Belemmeringen om het concert te bezoeken.
• Bepaalde verwachtingen die men van het concertbezoek heeft.
• De eventuele voorbereiding op de inhoud van het concert.
• Het met anderen over het concertbezoek napraten.
• Het voornemen om weer naar een concert te gaan, of om een cd aan te
schaffen.
4 Achtergrondkenmerken van bezoekers
In aansluiting op de literatuur en op de resultaten van het vooronderzoek
zijn de volgende structurele achtergrondkenmerken in de topiclijst van het
eigenlijke onderzoek opgenomen: woonplaats, geslacht, geboortejaar, beroep,
inkomen, opleiding, burgerlijke staat en gezinssamenstelling.
Uit de literatuur over cultuurdeelname (zie 2.4) kwam naar voren dat behalve
verschillende structurele achtergrondkenmerken ook persoonskenmerken,
competenties en gewoontes van mensen, die met hun culturele achtergrond
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zijn verbonden een rol in concertbezoek kunnen spelen. Ze zijn samengevat
onder de noemer culturele kenmerken. In dit onderzoek zijn het:
• Muzikale voorkeur en muzikale kennis.
Bij muzikale voorkeur gaat het erom of mensen voorkeur hebben voor
bijvoorbeeld instrumentale of vocale muziek, voor grote orkestwerken of
kamermuziek, of voor bepaalde stijlperiodes in de muziek.
Bij muzikale kennis gaat het om de achtergrondkennis van mensen over
(klassieke) muziek in het algemeen en over de in het concert geprogrammeerde
muziek in het bijzonder. Ook de kennis van de concertconventies is van belang.
Deze kenmerken kunnen licht werpen op de motivatie voor het concertbezoek.
• Muzikale socialisatie.
Hierbij gaat het er vooral om of bezoekers al van huis uit met klassieke muziek
en concertbezoek hebben kennisgemaakt (primaire muzikale socialisatie) of
pas vanaf hun schooltijd (secundaire muzikale socialisatie).
• Sociaal netwerk.
Hiermee wordt bedoeld of mensen anderen in hun naaste omgeving hebben
om het concert mee te bezoeken.
• Levensfase.
Voor het bezoeken van concerten kan het belangrijk zijn of mensen in een
levensfase van bijvoorbeeld een drukke baan en een jong gezin verkeren of in
een rustigere fase van bijvoorbeeld de gepensioneerde staat.
• Het gebruik van radio, cd-speler en televisie voor het luisteren of kijken naar muziek.
• Het luisteren naar andere muziekgenres dan klassieke muziek.
• Het bezoeken van andere podiumkunstvoorstellingen.
Bij deze laatste drie kenmerken gaat het erom hoe concertbezoek in het
algemene culturele gedrag van concertbezoekers past.
5 De beleving van de sponsoring
In de in hoofdstuk 3 behandelde literatuur over sponsoring werden vooral de
ﬁnanciële kant en de publiciteitskant van sponsoring, het spanningsveld tussen
beide en de doelstellingen van de sponsor belicht (zie 3.4). In het verkennend
vooronderzoek is in het bijzonder op het perspectief van concertbezoekers
op deze aspecten van de sponsoring ingegaan. Dit perspectief kon in het
vooronderzoek worden geconcretiseerd tot wat concertbezoekers over deze
aspecten van de sponsoring wisten (of meenden te weten), wat zij er tijdens
hun concertbezoek van hadden ervaren en wat zij ervan vonden. Deze
deelperspectieven zijn denkbeelden, ervaringen en meningen genoemd. In de
eigenlijke exploratie zijn topics opgenomen over deze deelperspectieven van
concertbezoekers op de ﬁnanciële kant van de sponsoring (gebruik van het
sponsorgeld), de publiciteitskant van de sponsoring (belang en zeggenschap
van de sponsor in zaken het concert betreffende), het spanningsveld tussen
beide en de doelstellingen van de sponsor.
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Het verkennend vooronderzoek is afgesloten toen in het materiaal verzadiging
begon op te treden (Glaser & Strauss, 1967), dat wil zeggen dat meer en
meer reeds bekende aspecten bleken terug te keren. Op dat moment was het
mogelijk een probleemstelling voor het verdere onderzoek te formuleren.
4.2 Een explorerende probleemstelling
Het doel van het onderzoek was het beschrijven van een concertbezoek als
het in gedrag en beleving omgaan van bezoekers met een klassiek concert.
Uitgangspunt was dat in dit omgaan de beleving van de muziek centraal
zou staan. In aansluiting op deze doelstelling betreft de probleemstelling de
exploratie van de in de vorige paragraaf beschreven vijf onderwerpen met
betrekking tot concertbezoek en hun onderlinge relaties. De vijf onderwerpen
zijn:
1. de beleving van de muziek,
2. de beleving van de directe context van het concert,
3. handelingen vóór en na het concert,
4. achtergrondkenmerken van bezoekers,
5. de beleving van de sponsoring.
De eerste onderzoeksvragen betreffen de beleving van de muziek en de
beleving van de directe context van het concert.
1. a Hoe beleven concertbezoekers de muziek?
b Welke relaties zijn er tussen de verschillende aspecten van de
muziekbeleving?
2. a Hoe beleven concertbezoekers de directe context van het concert?
b Welke relaties zijn er tussen de verschillende aspecten van de
contextbeleving?
Vervolgens worden de relaties tussen de muziekbeleving en de contextbeleving
nagegaan om zo de beleving van het concert, als geheel van klassieke muziek in
de situatie van een live concert, op het spoor te komen.
3.
Welke relaties zijn er tussen de beleving van de muziek en de beleving
van de directe context van het concert?
Nadat aldus de beleving van het concert is onderzocht, wordt op het
concertbezoek als handeling in de tijd ingegaan.
4. a Welke handelingen en gebeurtenissen vóór en na het concert spelen een
rol in het concertbezoek?
b Welke relaties zijn er tussen deze handelingen en gebeurtenissen?
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Om het concertbezoek als een geheel van beleven en handelen te exploreren,
worden vervolgens de relaties tussen de belevingsaspecten (vraag 1-3) en de
handelingsaspecten (vraag 4) van het concertbezoek nagegaan.
5. a Welke relaties zijn er tussen de beleving van de muziek en van de context
en het handelen vóór en na het concert?
b Kunnen op grond van deze relaties patronen van concertbezoek worden
onderscheiden?
Met het beantwoorden van de onderzoeksvragen 1-5 is het concertbezoek als
interpreterende handeling beschreven. Om deze handeling inhoudelijk nader te
bestuderen, wordt zij vervolgens in relatie gebracht met achtergrondkenmerken
van de concertbezoekers als handelende personen.
6. Welke relaties zijn er tussen het concertbezoek en de achtergrondkenmerken van bezoekers?
Nadat zo het concertbezoek als interpreterende handeling van concertbezoekers meer inhoudelijk is beschreven, wordt tot slot de rol van sponsoring
daarin geëxploreerd. Dit gebeurt door allereerst de beleving van de
sponsoring door de bezoekers te onderzoeken, vervolgens de relaties tussen
de beleving van de sponsoring en het concertbezoek na te gaan en tenslotte te
onderzoeken welke verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers kunnen
worden toegeschreven aan het feit dat het concert gesponsord was.
7. a Hoe beleven concertbezoekers de sponsoring?
b Welke relaties zijn er tussen de verschillende aspecten van de beleving
van de sponsoring?
c Welke relaties zijn er tussen de beleving van de sponsoring en het
concertbezoek?
d Welke verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers kunnen worden
toegeschreven aan het feit dat het concert gesponsord was?
Op grond van deze probleemstelling kon het onderzoek worden opgezet
en uitgevoerd. Daarvoor diende een steekproef te worden getrokken
uit de bezoekers van een gesponsord, klassiek concert waarna met de
gegevensverzameling kon worden begonnen.
In zoverre er sprake is van één concert zou het onderzoek als een case-study
zijn te beschouwen (Wester, 1995). Het object van onderzoek is echter niet
het concert zelf maar het handelen van concertbezoekers. Het onderzoek heeft
daardoor meer het karakter van een multiple-case-study (Miles & Huberman,
1994). De concertbezoekers zijn daarin de gevallen die met betrekking tot
dezelfde situatie, namelijk hun concertbezoek, worden onderzocht.
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4.3 De selectie van het concert
De eerste stap in het onderzoek was de keuze van een concert dat geschikt
zou zijn als onderzoeksterrein. Gezien de probleemstelling diende het
een gesponsord, klassiek concert te zijn. Om de rol van sponsoring te
kunnen onderzoeken, zouden idealiter overeenkomstige bezoekers van twee
verschillende concerten, een wel en een niet gesponsord maar voor het overige
identiek, vergeleken moeten worden. In de levensechte situatie van een live
concert is zoiets echter niet voor te stellen. In dit geval is daarom gekozen
voor één gesponsord concert. Juist dankzij het feit dat het concert gesponsord
was, was er een groep sponsorgasten aanwezig die tot de bezoekerspopulatie
van het concert behoorde en zich tegelijk duidelijk onderscheidde van de
kaartkopers (zie verder 4.4).
Om de exploratie zo breed mogelijk te houden ging de voorkeur bovendien
uit naar een concert dat op een breed publiek was gericht. Een serie van
concerten die aan deze eisen voldoen, is de reeks Robeco Zomerconcerten die
jaarlijks in de maanden juli en augustus in het Amsterdamse Concertgebouw
plaatsvindt. Deze serie, die in 1989 als experiment in de stille zomermaanden
met een betrekkelijk klein aantal concerten begon, is inmiddels uitgegroeid
tot een evenement waarbij er vrijwel elke avond in juli en augustus een of meer
concerten zijn. Deze concerten zijn niet alleen gesponsord, klassiek en op een
breed publiek gericht, ook in andere opzichten waren ze bijzonder geschikt
voor het onderzoek.
Om te beginnen is er het feit dat de Zomerconcerten muzikaal-organisatorisch
enigszins op zichzelf staan. Ze vinden in de zomer plaats en maken geen
deel uit van de reguliere seizoenseries. Het is eerder een losse verzameling
concerten en recitals zonder een direct bindend element in muzikaal opzicht
zoals bij seizoenseries vaak gebruikelijk is. Men kan er ook geen abonnement
op nemen zoals bij andere series. De meeste Zomerconcerten konden mede
daarom als op zichzelf staand onderzoeksterrein worden beschouwd.
De min of meer losse opzet van de serie Zomerconcerten is door de
organisatoren bewust gekozen om de drempel voor het bezoeken van een
klassiek concert te verlagen en daardoor nieuw publiek aan te trekken (o.a.
Knödler, 1988/89; Savenije, 1992). De toegangsprijzen zijn, in lijn met deze
doelstelling, relatief laag en voor de meeste concerten gelijk. De muzikale
programmering bestaat in hoofdzaak uit goed in het gehoor liggende, niet te
ingewikkelde en niet te lange werken van klassieke componisten. Uitvoerenden
zijn vaak ensembles en solisten van naam. Zowel muzikaal als organisatorisch
zijn de Zomerconcerten daarmee op een breed, muziekminnend publiek
afgestemd en niet speciﬁek op kenners van klassieke muziek.
Ook wat betreft de sponsoring staan de Zomerconcerten enigszins apart.
Waar de concerten van de seizoenseries meestal verschillende sponsors
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hebben, is er voor de Zomerconcerten slechts één exclusieve sponsor. Dit is de
Robeco Groep uit Rotterdam, een onderneming die zich met beleggingen en
aanverwante activiteiten van ﬁnanciële aard bezighoudt. De exclusiviteit van
het sponsorschap maakte de Zomerconcerten in tweeërlei opzicht aantrekkelijk
voor het onderzoek. Ten eerste was het aannemelijk dat op die manier de
sponsoring van het concert voor de bezoekers overzichtelijker zou zijn dan
wanneer er meer sponsors waren en ten tweede was het practisch om met maar
één sponsor van doen te hebben.
Terwijl de meeste andere sponsors van klassieke muziek de publiciteit naar
buiten tot een weinig opvallende mededeling of een logo beperken, wenst
Robeco de concerten behalve voor relatieontvangst ook uitdrukkelijk voor het
uitdragen van zijn naam en faam te gebruiken. Toen men met deze concertserie
in 1989 begon, was een dergelijke nogal opvallende wijze van sponsoring in de
wereld van de kunst nog vrij uniek (Savenije, 1992; Heg, 1992).
In lijn met deze uitdrukkelijk publicitaire doelstelling worden allerlei
middelen ingezet om de concerten met de naam van Robeco te verbinden.
Alle rekeninghouders van de Robeco Groep ontvangen in het vroege voorjaar
een folder met informatie over de concerten van de komende zomer bij hun
rekeningafschriften. Folders, afﬁches, programmaboekjes zijn alle duidelijk
van de naam en het logo van Robeco voorzien. De bedoeling is dan ook dat
het sponsorschap de concertbezoekers niet kan ontgaan. Voor het onderzoek
betekende dit dat de vraag of sponsoring een rol in het concertbezoek zou
spelen minder relevant was dan de vraag wat de rol van sponsoring daarin zou
zijn.
De criteria voor de keuze van een bepaald concert uit deze serie betroffen ten
eerste de muzikale programmering en ten tweede de sponsoring.
Wat de programmering betreft, leerde bestudering van de programma’s van
de concerten in het jaar van onderzoek (1996) en van voorgaande jaren dat
uitvoering door een symfonieorkest met een of meer instrumentale en/of
vocale solisten het meest gangbare en ook het meest populaire programma
was. Het brede publiek waar het onderzoek zich op richtte, kwam kennelijk
eerder op deze uitvoeringen af dan op de concerten waar kleinere ensembles
optraden. Deze laatste vielen dan ook als mogelijk onderzoeksterrein af,
evenals de concerten waar koorwerken of andere vocale stukken werden
uitgevoerd. Bij muziek-met-woorden speelt de tekst een vermoedelijk
aanzienlijke rol in de beleving. Om dergelijke verbale betekenissen ging het in
dit onderzoek niet. De aandacht richtte zich daarom geheel op de orkestrale
concerten.
Deze laatste categorie werd verder ingeperkt aan de hand van de beoogde
vergelijking van sponsorgasten en kaartkopers. Op dit vlak is onderscheid
gemaakt tussen concerten met en concerten zonder ontvangst voor
sponsorgasten. Bij concerten met een ontvangst voor sponsorgasten nodigt
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Robeco speciﬁeke relaties uit, zoals (vertegenwoordigers van) zogenaamde
grote beleggers, mediarelaties of het eigen personeel. Deze door de sponsor
uitgenodigde bezoekers vormen een selecte groep met speciﬁeke beroepsof inkomenskenmerken die aanzienlijk kunnen verschillen van die van de
bezoekers die zelf een kaartje voor het concert kopen. Deze genodigden
krijgen behalve het eigenlijke concert zowel in de pauze als na aﬂoop een
ontvangst aangeboden, waardoor het concertbezoek voor hen een andere
inhoud kan krijgen dan voor andere bezoekers. Voor de concerten zonder
ontvangst biedt Robeco vrijkaartjes aan min of meer willekeurige cliënten
aan. Bij deze concerten vormen de sponsorgasten maatschappelijk gezien
een minder speciﬁeke groep en zijn zo beter met de doorsnee kaartkopers
te vergelijken. Ook is door het ontbreken van de speciale ontvangst, de
context waarin de sponsorgasten het concert beleven meer gelijk aan die van
de kaartkopers. Om deze redenen is voor het onderzoek een concert zonder
ontvangst gekozen.
De keuze viel uiteindelijk op het concert van dinsdag 9 juli 1996. Evenals
bij de andere concerten van de Zomerserie was de programmering van het
geselecteerde concert op een breed publiek gericht.6 De uitvoerenden: een
Engels symfonieorkest met zijn chefdirigent en een betrekkelijk jonge Duitse
vioolsolist hadden op dat moment alledrie een goede reputatie zonder toen
al tot de wereldtop te behoren. De twee laatste programmaonderdelen waren
algemeen bekende stukken uit het Romantische repertoire. Het eerste stuk, een
twintigste eeuws werk van een in onze streken tamelijk onbekende componist
was het enige min of meer gewaagde programmaonderdeel. Bij de exploratie
van de muziekbeleving zou dit voor verrassende elementen kunnen zorgen.
Met deze programmering was het concert op muzikaal gebied binnen de serie
Zomerconcerten een doorsneegeval te noemen. Dit maakte het bijzonder
geschikt als exploratief onderzoeksterrein (Swanborn, 1996).
4.4 De steekproeven
De onderzoekspopulatie bestond uit de bezoekers van het geselecteerde concert,
in feite ruim 1500 mensen. Dit was als een normale bezetting te beschouwen.
6
uitvoerenden:
Bournemouth Symphony Orchestra
dirigent Yakov Kreizberg
solist Christian Tetzlaff, viool
programma:
Vasks, Cantabile for strings
Mendelssohn, Vioolconcert
Tsjaikovsky, Zesde symfonie
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Gezien het theoretisch belang van sponsoring in de probleemstelling is in de
populatie een verdeling aangebracht tussen sponsorgasten en kaartkopers. Het
onderscheid tussen beide groepen ligt in hun verschillende relatie tot de sponsor.
Sponsorgasten zijn mensen die op initiatief en op kosten van de sponsor
het concert bezochten en kaartkopers zijn degenen die dit op eigen initiatief
en kosten deden. Er is geen sprake van een waterdichte scheiding en het
onderscheid betreft ook alleen het concertbezoek van die avond. Onder
de kaartkopers kunnen immers evengoed rekeninghouders van Robeco
en potentiële sponsorgasten zijn, terwijl sponsorgasten onder andere
omstandigheden kaartkopers kunnen zijn. Dit bleek later ook inderdaad het
geval. Het onderscheid was dan ook bedoeld als niet meer dan een hulpmiddel
om verschillen in concertbezoek die mogelijk met sponsoring te maken hebben,
beter zichtbaar te kunnen maken.
Om de aantallen respondenten in elke groep vast te stellen, zijn de sponsorgasten als uitgangspunt genomen. Het was bekend dat Robeco voor ieder
concert 200 plaatsen ter beschikking had en dat genodigden twee kaartjes
konden bestellen. In het algemeen namen mensen die van zo’n uitnodiging
gebruik maakten inderdaad twee kaartjes. Per concert betekende dit een groep
van nominaal 100 paren. Vanwege het exploratieve karakter van de vraagstelling
was het niet de bedoeling in te gaan op mogelijke belevingsverschillen binnen
die stellen. Een van beiden werd zowel wat de interviews als wat de invulling van
de vragenlijsten betreft uitdrukkelijk aangesproken, daarbij aan de betrokkenen
overlatend wie van de twee dat zou zijn. Een zekere selectiviteit in de steekproef
zou hiervan het gevolg kunnen zijn, bijvoorbeeld doordat binnen de paren steeds
die respondenten worden geselecteerd die het meest welbespraakt zijn of die de
meest uitgesproken mening hebben. Het is echter moeilijk voor te stellen welk
verstorend effect dit op de uitkomsten van deze exploratie zou hebben gehad.
De potentiële steekproef van de sponsorgasten kwam zo uit op 100 personen.
Vervolgens is het aantal kaartkopers voor de steekproef daaraan gelijkgesteld
namelijk nominaal 100.
Bij de samenstelling van de steekproeven bleken verschillende vormen van
selectie te hebben plaatsgehad. De eerste selectie betrof de kaartkopers. De
kaartkopers waren een aselecte steekproef uit de mensen die schriftelijk een
kaartje voor het concert hadden besteld. Mensen die op de avond zelf een
kaartje aan de kassa hadden gekocht, waren hierin niet vertegenwoordigd.
Aangezien verreweg de meeste bezoekers schriftelijk en vantevoren hun kaartjes
hadden besteld, kan de categorie kaartkopers toch als redelijk representatief voor
de populatie van kaartkopers van dit concert worden beschouwd.
Een tweede selectie betrof de sponsorgasten. De sponsor had de genodigden
aselect geselecteerd uit een bestand van nieuwe cliënten. Deze nieuwe cliënten
kunnen niet zonder meer representatief worden geacht voor het totale
cliëntenbestand van de sponsor. Het totale cliëntenbestand zelf is bovendien
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weer een selectie van mensen die iets te beleggen hebben. De sponsorgasten
vormden een zelfselectie uit diegenen van de genodigden die de uitnodiging
van de sponsor hadden geaccepteerd. Aldus geselecteerd zijn de sponsorgasten
op geen enkele manier als representanten van het bij dit concert aanwezige
publiek te beschouwen. Toch maakten zij er deel van uit en juist om die reden
kan een vergelijking van sponsorgasten en kaartkopers aanwijzingen geven
omtrent de rol van sponsoring in het concertbezoek. Bij de interpretatie
van eventuele verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers speelt de
selectieprocedure in het samenstellen van de steekproeven echter steeds mee.
Voor de uitvoering van het onderzoek werd volop medewerking verleend
door de directies van het Concertgebouw en van Robeco. In de oriënterende
fase hebben medewerkers van Robeco en van het Concertgebouw die bij
de concerten waren betrokken, verschillende keren achtergrondinformatie
verschaft. In persoonlijke en telefonische gesprekken en door het kennisnemen
van stukken de sponsoring en de concerten betreffende, is inzicht verkregen
in de gang van zaken bij de concerten en het tot stand komen van de
sponsorrelatie.
Robeco verschafte een lijst met 140 namen van cliënten die voor het
geselecteerde concert waren uitgenodigd. Het betrof nieuwe cliënten van de
Robeco Groep die in het afgelopen jaar een (spaar)rekening (Roparco) hadden
geopend of een (Rozeco) verzekering hadden afgesloten. Deze cliënten hadden
een schriftelijke uitnodiging ontvangen. Via een antwoordkaart konden zij
een of twee vrijkaartjes bestellen die zij vervolgens kregen thuisgestuurd.
Tegelijkertijd stelde de directie van het Concertgebouw een lijst van 100
namen ter beschikking, na een verzoek deze aselect te trekken uit het bestand
van mensen die zelf een of meer kaarten schriftelijk of telefonisch hadden
besteld. Met deze categorie kaartkopers is bewust voorbijgegaan aan de relatief
weinige bezoekers die op de avond zelf aan de kassa nog een kaartje hebben
gekocht.
Robeco informeerde de cliënten die een uitnodiging voor het concert hadden
gekregen schriftelijk dat zij benaderd zouden kunnen worden in verband met
een onderzoek en dat Robeco achter dit onderzoek stond. Het Concertgebouw
deed hetzelfde met de 100 mensen uit de steekproef van kaartkopers.
Na het concert werd al spoedig duidelijk dat een groot aantal sponsorgenodigden geen gebruik van de uitnodiging had gemaakt. De betrekkelijk
geringe belangstelling voor de uitnodiging van de sponsor was een verrassing.
Wat over het hoofd was gezien, was dat de sponsor een willekeurige groep
cliënten uit een van zijn bestanden uitnodigt en dat dit in tegenstelling tot
de kaartkopers niet allemaal liefhebbers van klassieke muziek zijn. Het feit
dat negentien van de 107 niet-bezoekers meenden nooit een uitnodiging voor
een klassiek concert te hebben ontvangen (zie tabel 4.1), is wellicht illustratief
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voor de overwegend andere belangstellingssfeer van de genodigden, maar kan
ook aan de manier van uitnodigen hebben gelegen. Er was overigens maar één
genodigde die zei het jammer te vinden dat hij de uitnodiging had gemist.
Tabel 4.1 Respons van sponsorgenodigden en kaartkopers
sponsorgenodigden

kaartkopers

totaal

concert bezocht en
positieve respons

33

23%

84

84%

117

49%

(weet van)
geen uitnodiging

19

14%

—

—

19

8%

geen gebruik van
uitnodiging gemaakt

19

14%

—

—

19

8%

niet bezocht om andere
reden / zonder opgave
van reden

35

25%

—

—

35

14%

onbekend / non-respons

34

24%

16

16%

50

21%

140

100%

100

100%

240

100%

totaal

4.5 De gegevensverzameling
Voor het verzamelen van de gegevens is van open interviews en van een
schriftelijke enquête gebruik gemaakt. De topiclijst voor de interviews is voor
een groot deel met behulp van de gegevens uit het vooronderzoek samengesteld.
Volgens Maso (1994) is de validiteit van open interviews relatief hoog omdat:
“ ... een klimaat ontstaat waarin de respondenten [...] de neiging zullen hebben vrijuit
over hun werkelijke gedragingen, ervaringen en opvattingen te spreken. Dit effect
wordt nog versterkt, doordat het deelnemen aan een ongestructureerd interview voor
respondenten vaak een van de zeldzame gelegenheden is waarin er echt naar hen wordt
geluisterd en waarbij ze kunnen spreken over iets dat voor hen uiterst interessant is:
zijzelf. [...] Dit neemt echter niet weg dat de validiteit van ongestructureerde interviews
altijd problematisch blijft, voor zover het gaat om gedragingen die zich buiten de
interviewsituatie afspelen (en dat is vrijwel altijd het geval).” (Maso, 1994; zie ook Yin,
1994).

Het problematische van de interviewsituatie zit voornamelijk in het feit dat de
gedragingen niet rechtstreeks worden geobserveerd, maar dat respondenten
er (achteraf) over spreken. Hierbij kunnen allerlei afwijkingen voorkomen,
doordat respondenten zich niet alles herinneren, (onbewust) niet alles vertellen
of antwoorden geven waarvan ze denken dat die ‘goed’ zijn. Ook kan de
manier van vragenstellen suggestief zijn en leiden tot antwoorden die afwijken
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van wat de geïnterviewde werkelijk vindt of heeft ervaren. In dit onderzoek is
steeds de noodzakelijke alertheid (Yin, 1994) en zelfs gepaste achterdocht (Emans,
1990) nagestreefd om dit soort problemen zoveel mogelijk te onderkennen en
waar mogelijk te voorkomen. Daarnaast zijn de omstandigheden waaronder de
interviews zijn afgenomen, zoveel mogelijk gestandaardiseerd (Emans, 1990).
Omdat interviewgegevens niet op directe waarneming van het onderzoeksobject door de onderzoeker maar op uitspraken daarover door de geïnterviewden berusten, zijn de gegevens helemaal niet gegeven, maar door de
onderzoeker geproduceerd (Wester, 1995). Om de objectiviteit te verhogen,
beveelt Wester naast replicatie (meerdere waarnemingen, eventueel op
verschillende tijdstippen) vooral triangulatie aan. Hij duidt daarmee op
gegevensverzameling vanuit verschillende ingangen. Omdat het niet mogelijk
was om meer dan één onderzoeker in te schakelen en evenmin om in de
loop van het onderzoek waarnemingen te herhalen of nieuw materiaal te
verzamelen, is langs andere wegen een zo groot mogelijke gevarieerdheid en
informatierijkdom van het materiaal nagestreefd.
Zo is tijdens de interviews, behalve op de inhoud van de uitspraken van de
geïnterviewden, gelet op allerlei andere verbale en nonverbale aspecten van
het interview die mede inzicht in het te onderzoeken verschijnsel konden
geven. Daarnaast is bij elk interview aantekening gemaakt van eventuele
bijzonderheden van het interview of van de situatie waarin het plaatsvond.
Ook heeft de onderzoekster zich vantevoren door middel van informatie en
observatie uitvoerig in het veld van onderzoek georiënteerd (Wester, 1995),
bijvoorbeeld door aan soortgelijke concerten deel te nemen, kennis te nemen
van stukken het concert en de sponsoring betreffende en door middel van
gesprekken met de concertorganisatoren en met vertegenwoordigers van de
sponsor.
Omdat de interviews het centrale punt van het onderzoek vormden, werd
ernaar gestreefd om van elke groep (sponsorgasten en kaartkopers) binnen
twee weken na het concert vijftien personen te interviewen. Omdat de
interviews alle door de onderzoekster zelf zouden worden afgenomen, was dit
het maximaal haalbare binnen die tijd. Om enige reserve te hebben werd uit elk
van beide namenlijsten een aselecte steekproef van twintig namen getrokken.
Om de bezoekers het concert zo onbevangen mogelijk te laten beleven, werden
afspraken voor de interviews pas na het concert gemaakt7 en dit maakte de
tijdsdruk om het streefgetal van vijftien interviews binnen twee weken zo dicht
mogelijk te benaderen, hoog.
Het maken van afspraken verliep bij de kaartkopers inderdaad in grote lijnen
volgens plan, al werd het aantal van vijftien geïnterviewden niet gehaald.8

8

7
Afgezien van de algemene brief over het onderzoek, zie paragraaf 4.4.
Elf kaartkopers zijn geïnterviewd, vijf gaven te kennen geen prijs op een interview te stellen,
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Mede door de verspreiding van de interviews over heel Nederland en de
daarvoor benodigde reistijd bleek het niet mogelijk het aantal van vijftien
alsnog binnen de beoogde tijd vol te krijgen. Bij de sponsorgasten was het
door het relatief kleine aantal bezoekers (zie 4.4) extra moeilijk voldoende
respondenten voor de interviews te krijgen.
De vraagstelling van het onderzoek was speciﬁek gericht op de beleving van mensen
die daadwerkelijk het concert hadden bezocht. Toen bleek dat tegen de verwachting
in veel sponsorgenodigden geen gebruik van de uitnodiging hadden gemaakt, moest
de steekproef voor de interviews verschillende keren worden uitgebreid.9 Het maken
van de afspraken vergde daardoor meer tijd dan was voorzien, terwijl ondertussen het
interviewen en het daarvoor benodigde reizen door Nederland al waren begonnen.
Hierdoor zijn maar acht sponsorgasten geïnterviewd tegenover elf kaartkopers.
De interviews zijn afgenomen aan de hand van een topiclijst (zie bijlage 1)
die grotendeels op basis van het vooronderzoek was ontwikkeld. Ze hadden
globaal gezien de volgende vorm. Na een korte inleiding en zonodig enige
uitleg werd de geïnterviewde uitgenodigd in eigen bewoordingen een korte
samenvatting te geven van het concertbezoek. De bedoeling hiervan was in
eerste instantie een indruk te krijgen van die aspecten van het bezoek die voor
de geïnterviewde wellicht van bijzonder belang waren geweest in de beleving
(Maso, 1994; McCracken, 1988). Hierna kwamen de onderwerpen van de
topiclijst aan de orde. Deze betroffen de beleving van de muziek, de beleving
van de context van het concert en van de sponsoring, het handelen vóór en na
het concert en achtergrondkenmerken van de bezoekers zelf (zie 4.1).
Voor de informatie over enkele structurele achtergrondkenmerken kreeg
de geïnterviewde aan het eind van het gesprek een formuliertje met het
verzoek deze zelf in te vullen.10 Zo’n formuliertje dat de interviewer na het
invullen, zonder het in te kijken in de tas stopt, maakt een discretere indruk
dan rechtstreekse vragen over bijvoorbeeld het inkomen, die respondenten
onaangenaam of zelfs ongepast kunnen vinden. Een dergelijke handelwijze
leidt hopelijk tot minder afwijkingen en hiaten in de antwoorden. Tot slot
kreeg de geïnterviewde gelegenheid opmerkingen, aanvullingen en ander
commentaar te leveren, waarna het interview werd afgesloten.
Uiteindelijk zijn zo negentien bezoekers geïnterviewd, acht sponsorgasten
en elf kaartkopers. Afspraken voor de interviews werden één of hoogstens
enkele dagen na het concert telefonisch gemaakt. Alle interviews zijn binnen
twee weken na het betreffende concert afgenomen. Op twee interviews na, die
maar wel een vragenlijst te willen ontvangen, twee mensen waren verhinderd geweest het concert
te bezoeken en hadden hun kaarten weggegeven en twee waren telefonisch niet bereikbaar.
9
Van oorspronkelijk twintig tot uiteindelijk 45 namen. Hiervan zijn acht sponsorgasten
geïnterviewd. 28 Mensen zeiden het concert niet te hebben bezocht, zeven waren telefonisch
niet bereikbaar en twee mensen die het concert wel hadden bezocht maar die week op vakantie
gingen, vroegen om een schriftelijke vragenlijst.
10
Geboortejaar, beroep, inkomen, opleiding, burgerlijke staat, gezinssituatie.
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bij betrokkenen op kantoor werden afgenomen, hadden alle interviews bij de
ondervraagden thuis plaats. De gesprekken duurden tussen drie kwartier en
anderhalf uur, ze werden op de band opgenomen en later woordelijk op schrift
gesteld. Van elk interview is een korte samenvatting gemaakt, waarin eventuele
bijzonderheden van het interview, van de situatie waarin het plaatsvond en van
de geïnterviewde werden vermeld. Alle gesprekken verliepen vlot en plezierig.
Respondenten toonden zich geïnteresseerd en bereidwillig en goed in staat
hun mening te verwoorden. Velen bleken grage vertellers over wat voor hen
vaak een hobby is: muziek beluisteren en soms ook beoefenen.
De mensen op de adreslijsten die niet werden geïnterviewd en die niet bij
telefonisch contact al hadden laten weten het concert niet te hebben bezocht,
ontvingen enkele dagen na het concert een schriftelijke vragenlijst (zie bijlage 2)
met een begeleidende brief en een antwoordenvelop. De vragen van de lijst
volgden de onderwerpen van de interviews, zij het in meer gestandaardiseerde
vorm. De bedoeling van de enquête was om na te kunnen gaan in hoeverre
bevindingen van de interviewanalyse ook voor de grotere steekproef zouden
opgaan. Een dergelijke combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden wordt in de literatuur onder andere door Miles en Huberman
(1994) en door Swanborn (1996) aanbevolen.
Niet alle onderwerpen van de interviews leenden zich goed voor verwerking
in een gestandaardiseerde vragenlijst. Over bijvoorbeeld de beleving van
de context van het concert waren de ideeën vooraf zo weinig concreet, dat
de vragen daarover in de interviews vooralsnog heel open moesten blijven.
Een standaardisering van vragen en antwoorden ten behoeve van de enquête
was hier niet goed mogelijk. Over sommige onderwerpen zijn dan ook
geen of nauwelijks enquêtegegevens voorhanden. Bij de vraagstelling en de
structurering van de vragenlijst is waar mogelijk aangesloten bij bestaand
onderzoek naar cultuurdeelname.11 De vragenlijst is door enkele collegaonderzoekers kritisch bekeken en vervolgens globaal getest door hem door
enkele willekeurige, potentiële concertbezoekers te laten invullen.
Ongeveer drie weken na de eerste verzending was iets minder dan de helft
van de vragenlijsten, al of niet ingevuld, teruggestuurd. Op dat moment
ging er een tweede zending vragenlijsten de deur uit, vergezeld van een
herinneringsbrief. Ook daarvan kwam uiteindelijk ongeveer de helft terug.
4.6 De analyse stap voor stap
Nadat de gegevens waren verzameld, werd begonnen met een coderingsfase
van het interviewmateriaal volgens de methode van Peters en Wester
11

O.a. Van Maanen & Wendel, 1988; Ganzeboom, 1994; Kamerman, 1983; Rösing, 1989.
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(1990; Wester & Peters, 2004). De procedure was als volgt. De op de band
opgenomen gesprekken werden aan de hand van de letterlijk uitgeschreven
interviews opnieuw beluisterd en de samenvattingen en andere naar aanleiding
van de gesprekken gemaakte aantekeningen bestudeerd. De letterlijke tekst
van de interviews is vervolgens in korte stukjes of segmenten verdeeld die
inhoudelijk of anderszins enigszins een eenheid vormen. Meestal was dit het
onderwerp dat de interviewer aan de orde had gesteld.
Aan de segmenten werden vervolgens trefwoorden (ook wel codes genoemd)
toegekend. De bedoeling van dit zogenaamd open coderen is zoveel mogelijk
aspecten aan te geven die met de probleemstelling te maken kunnen hebben.
De trefwoorden hadden in dit geval betrekking op:
• de muziekbeleving
• de contextbeleving
• de handelingen vóór en na het concert
• achtergrondkenmerken van bezoekers
• beleving van de sponsoring.
Vervolgens werd het materiaal verder op het niveau van de bezoekers
geanalyseerd (Miles & Huberman, 1994). Daartoe werden de segmenten van
de interviews die op een bepaald aspect van het concertbezoek betrekking
hadden, gelezen, herlezen, bestudeerd en geïnterpreteerd. Bij de interpretatie
werden lichaamstaal en andere bijzonderheden van het interview die de
gesproken woorden konden verduidelijken, mede in aanmerking genomen. Bij
die aspecten van het concertbezoek waarvoor enquêtegegevens voorhanden
waren, werd nagegaan of de bevindingen bij de geïnterviewden in het breder
verband van de enquête enigszins waren terug te vinden.
In dit verband wordt de samenhang tussen twee variabelen signiﬁcant
genoemd, als de kans dat de gevonden samenhang op toeval berust, kleiner dan
of gelijk is aan vijf procent. De mate van samenhang wordt aangegeven door
Cramer’s V, een gangbare maat voor samenhang tussen nominale variabelen.
De resultaten van de analyses worden in de volgende twee hoofdstukken
beschreven.
4.7 Kwaliteitscontroles
Voor de bewaking van de kwaliteit van kwalitatief onderzoek zijn tal van
mogelijkheden voorhanden (zie bijvoorbeeld Maso en Smaling, 1990). Welke
daarvan worden benut, hangt met de concrete onderzoekssituatie samen. In
het onderhavige geval hadden de controles veelal te maken met het feit dat het
onderzoek grotendeels door één persoon werd uitgevoerd. Gedurende het
hele verloop van het onderzoek zijn zowel door de onderzoekster zelf als door
collega-onderzoekers controles uitgevoerd.
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Aangezien de kwaliteit van een onderzoek staat of valt met de kwaliteit van de
gegevens, is de controle bij de gegevensverzameling begonnen. Replicatie en
triangulatie zijn hierbij sleutelwoorden (Wester, 1995). Replicatie (herhaalde
waarneming) is vooral in het verkennend vooronderzoek toegepast (zie 4.1).
Hierbij zijn telkens op basis van de analyse van gegevens uit een interview,
nieuwe gegevens in een volgend interview verzameld. Deze procedure van
verzamelen, analyseren en toetsen is doorgegaan totdat er verzadiging
optrad in het materiaal, dat wil zeggen dat er geen nieuwe gegevens meer
uit de interviews naar voren kwamen. De topiclijst voor de interviews van
het hoofdonderzoek is op deze manier in het vooronderzoek stap voor stap
ontwikkeld.
In het hoofdonderzoek zijn de gegevens niet alleen door middel van open
interviews maar ook met behulp van een schriftelijke enquête verzameld
(zie 4.5). Triangulatie (het verzamelen van gegevens vanuit verschillende
invalshoeken) kon bij twee respondenten, die werden geïnterviewd nadat zij
de vragenlijst hadden ingevuld, worden toegepast. In beide gevallen bleken
interviewgegevens en enquêtegegevens met elkaar overeen te stemmen.
Daarnaast is er in de interviews behalve op de uitspraken van de geïnterviewden, ook op lichaamstaal gelet en op allerlei andere bijzonderheden van de
interviewsituatie die de interpretatie van de uitspraken van de geïnterviewden
konden helpen (zie ook 4.5). Replicatie en triangulatie werden vergemakkelijkt
doordat uitvoerige oriëntatie in het veld van onderzoek had plaatsgevonden
(zie 4.3).
Tijdens de interviews is steeds getracht alert te zijn op de eigen houding en
handelwijze, om suggestieve vraagstelling en daardoor mogelijk vertekende
antwoorden zoveel mogelijk te vermijden. Ook bij het naderhand aﬂuisteren
van de banden en het herlezen van de transcripten is kritisch op dergelijke
vertekeningen gelet.
Doordat de vragen van de enquête aansloten bij de onderwerpen van de
interviews, konden resultaten uit de analyses van de interviews en van de
enquête in een aantal gevallen met elkaar in verband worden gebracht. Er
is zoveel mogelijk aandacht besteed aan het nauwkeurig beschrijven en
verantwoorden van alle stappen. De hele procedure is met grote zorgvuldigheid
uitgevoerd en van begin tot eind door collega-onderzoekers kritisch gevolgd,
begeleid en waar nodig gecorrigeerd.
In het volgende hoofdstuk worden met behulp van de resultaten van de
stapsgewijze analyse de eerste vijf onderzoeksvragen beantwoord. De
bedoeling is hiermee tot een beschrijving te komen van een concertbezoek als
interpreterende handeling van concertbezoekers.
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5 naar een typologie van concertbezoek
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses van het
onderzoeksmateriaal beschreven die antwoord geven op de onderzoeksvragen
1-5 (zie 4.2). Het onderzoeksmateriaal bestaat uit gegevens over de
verschillende onderwerpen met betrekking tot concertbezoek (zie 4.1), die
verkregen zijn met behulp van de interviews en van de enquête. In de analyse
lag de nadruk steeds op de interpretatie van de interviews. Daarnaast werden
de gegevens van de enquête statistisch geanalyseerd en werden de bevindingen
waar mogelijk met die van de interviews vergeleken.
Onderzoeksvraag 1 (Hoe beleven concertbezoekers de muziek en welke relaties zijn er
tussen de verschillende aspecten van de muziekbeleving?) wordt beantwoord door de
aspecten van de muziekbeleving te inventariseren en onderling te relateren (5.1).
Onderzoeksvraag 2 (Hoe beleven concertbezoekers de directe context van het concert
en welke relaties zijn er tussen de verschillende aspecten van de contextbeleving?) wordt
beantwoord door de belevingsaspecten van de directe context van het concert
te inventariseren en onderling te relateren (5.2).
Onderzoeksvraag 3 (Welke relaties zijn er tussen de beleving van de muziek en de
beleving van de directe context van het concert?) had de bedoeling om op grond
van deze relaties de beleving van het concert als geheel van muziekbeleving
en contextbeleving op het spoor te komen. Deze vraag wordt als volgt
beantwoord. Eerst worden de relaties tussen de muziekbelevingsaspecten
en de contextbelevingsaspecten beschreven. Daarna worden twee variabelen
beschreven die beide naar de beleving van de muziek-in-context verwijzen. Ten
slotte wordt één variabele gekozen die het meest geschikt lijkt om de beleving
van het concert nader mee te onderzoeken (5.3).
Onderzoeksvraag 4 (Welke handelingen en gebeurtenissen vóór en na het concert
spelen een rol in het concertbezoek en welke relaties zijn er tussen deze handelingen en
gebeurtenissen?) had de bedoeling op grond van deze handelingsaspecten en hun
onderlinge relaties het concertbezoek als handeling in de tijd op het spoor te
komen. Deze vraag wordt beantwoord door eerst de handelingen vóór en na
het concert te inventariseren en onderling te relateren en vervolgens door de
keuze van één variabele die het meest geschikt lijkt om het concertbezoek als
handeling in de tijd nader mee te onderzoeken (5.4).
Onderzoeksvraag 5 tenslotte (Welke relaties zijn er tussen de beleving van de
muziek en van de context en het handelen vóór en na het concert en kunnen op
grond van deze relaties patronen van concertbezoek worden onderscheiden?) wordt
beantwoord door de in 5.3 geselecteerde belevingsvariabele te relateren aan de
in 5.4 geselecteerde handelingsvariabele en door vervolgens een typologie van
concertbezoek te construeren waarvan deze beide variabelen de dimensies
zijn (5.5).
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5.1 De beleving van de muziek
Uitgangspunt bij de exploratie van het concertbezoek was dat de beleving
van de muziek daarin centraal stond. Daarom zijn allereerst de muziekbelevingsaspecten en hun onderlinge relaties geïnventariseerd (onderzoeksvraag 1). Dit gebeurde aan de hand van de zeven in paragraaf 4.1
geformuleerde muziekbelevingsvariabelen. Het zijn:
houding tegenover klassieke muziek als cultuurelement
• esthetisch versus expressief beleven
persoonlijke beleving van klassieke muziek
• zender- versus ontvangerbetekenis
• gevoelsmatige versus verstandelijke beleving
• essentiële versus additionele waardering
• afﬁrmatief versus innovatief beleven
sociale beleving van klassieke muziek
• auditieve versus visuele beleving
• intensief versus incidenteel luisteren.
Deze variabelen kwamen als topics in de interviews aan de orde. De eerste
vijf variabelen lagen op het niveau van de muziekbeleving op zichzelf. Bij de
laatste twee bleken aspecten van de context een grote rol in de muziekbeleving
te spelen. Deze laatste twee variabelen worden verder besproken in paragraaf
5.3, waar de relatie tussen muziekbeleving en contextbeleving nader wordt
uitgewerkt. In deze paragraaf worden de eerste vijf muziekbelevingsvariabelen
een voor een behandeld en wordt daarna hun relevantie voor de beleving van
het concert onderzocht.
• Esthetisch versus expressief beleven.
Bij dit onderscheid ging het erom of geïnterviewden wel of niet een scheiding
ervaren tussen de wereld van de klassieke muziek en hun alledaagse bestaan.
Mensen die zo’n scheiding ervaren, zien de wereld van de klassieke muziek,
in tegenstelling tot hun alledaagse bestaan, vooral als een esthetische wereld.
Mensen die zo’n scheiding niet ervaren, zien muziek meer als een expressie
van de totale werkelijkheid. Met deze veronderstelling op de achtergrond is in
de interviews de vraag gesteld of concertbezoekers vinden dat muziek vooral
‘mooi’ moet zijn of dat muziek mag schokken, verbazen, opwinden, kortom
iemand ook op allerlei andere manieren emotioneel mag raken (zie ook 4.1).
Twaalf van de negentien geïnterviewden zeiden dat zij de voorkeur gaven aan
welluidende muziek, mede omdat zij daardoor even afstand konden en wilden
nemen van hun alledaagse leven. Dit betekende niet dat er geen dissonanten
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mochten voorkomen, maar deze mochten niet te hevig zijn en moesten
uiteindelijk wel in harmonie oplossen. De geïnterviewden gaven op deze
manier aan, een zekere scheiding te ervaren tussen de wereld van de klassieke
muziek en hun alledaagse bestaan. Deze twaalf geïnterviewden zijn esthetische
belevers genoemd.
De overige zeven geïnterviewden gaven aan dat muziek voor hen een breed
emotioneel bereik had, waarin allerlei aspecten van het alledaagse leven konden
worden uitgedrukt, niet alleen de ‘mooie’. Zij ervaren de muziek meer als
een onderdeel van de totale werkelijkheid, waarin harmonie en dissonanten
eveneens samengaan. Deze zeven geïnterviewden zijn expressieve belevers
genoemd.
In de enquête ging vraag 41 over dit onderwerp. De vraag was of respondenten
in een concert het liefst alleen harmonieuze of ook minder harmonieuze
muziek wilden horen. Van de 94 geënquêteerden die deze vraag hebben
beantwoord, gaven er zestig aan in een concert liefst alleen harmonieuze
muziek te horen. Zij zijn als esthetische belevers aangeduid. 34 geënquêteerden
gaven aan in een concert liefst zowel harmonieuze als minder harmonieuze
muziek te horen. Zij zijn als expressieve belevers aangeduid. De getalsverhouding
komt ongeveer overeen met die van de interviews.
• Zender- versus ontvangerbetekenis.
Met deze indeling is aansluiting gezocht bij het onderscheid dat Vulliamy
(1976) maakt tussen embodied meaning en engendered feeling (zie 4.1). Met
zenderbetekenis (embodied meaning) wordt in dit onderzoek bedoeld dat de
betekenis van de muziek voor de luisteraar in een eventuele boodschap,
een bedoeling of de intenties van de componist ligt. Behalve een dergelijke
buitenmuzikale betekenis, vallen ook stijlkenmerken of kenmerken van de
componist als persoon of de omstandigheden waaronder hij leefde onder
zenderbetekenis. Negen geïnterviewden die aangaven dergelijke betekenissen
belangrijk te vinden voor hun beleving van de muziek, werden bij zenderbetekenis ingedeeld.
Met ontvangerbetekenis (engendered feeling) wordt bedoeld dat mensen de
betekenis van de muziek meer in hun persoonlijke ervaring zoeken. Tien
geïnterviewden die aangaven bij voorkeur zo open en onbevangen mogelijk de
muziek op zich te willen laten inwerken, werden bij ontvangerbetekenis ingedeeld.
In de enquête waren geen vragen over dit onderwerp opgenomen. Mogelijke
relaties van deze variabele met andere variabelen konden daardoor niet in
breder verband empirisch worden onderzocht.
• Gevoelsmatige versus verstandelijke beleving.
Twaalf van de negentien geïnterviewden zeiden de muziek bij voorkeur
vooral met het gevoel te beleven. Zij beschouwden het ideale luisteren als
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een ontspannen en enigszins passief en gevoelsmatig ondergaan van de
muziek. Zij zeiden een zekere tegenstelling te ervaren tussen gevoelsmatige
en verstandelijke beleving. Het verstandelijk met de muziek bezig zijn was
bij hen pas aan de orde als de ideale gevoelsmatige beleving om een of andere
reden niet lukte. Zes geïnterviewden beleefden de muziek daarentegen bij
voorkeur met gevoel en verstand beide. Zij beschouwden het ideale luisteren
als een actieve inzet en een zekere intellectuele inspanning. Voor hen vulden de
gevoelsmatige en de verstandelijke beleving elkaar aan.
Slechts één geïnterviewde gaf aan de muziek vooral met het verstand te
beleven. Zij zei vooral te willen weten waar het stuk over ging voordat zij het
kon beleven. De “verstandelijke insteek” zoals zij het zelf noemde, was hier
kennelijk verbonden met een zenderbetekenis.
Een relatie tussen de variabele gevoelsmatige versus verstandelijke beleving en de
variabele zender- versus ontvangerbetekenis, in die zin dat mensen die bij voorkeur
ook hun verstand gebruiken bij de beleving van muziek vaker willen weten waar
de muziek over gaat dan mensen die muziek bij voorkeur met het gevoel
beleven, lijkt voor de hand te liggen. De gecombineerde gevoelsmatige/verstandelijke beleving zou dan met zenderbetekenis samengaan en gevoelsbeleving met
ontvangerbetekenis. Empirisch is een dergelijk verband uit de interviews echter
niet gebleken.
In de enquête konden de respondenten bij de vraag die op gevoelsmatige versus
verstandelijke beleving betrekking had, een cijfer invullen van 1 (overheersend
gevoelsmatige beleving) tot 10 (overheersend verstandelijke beleving). Van de 98
geënquêteerden gaven 61 personen aan de muziek voornamelijk gevoelsmatig te
hebben beleefd, 34 hadden met een combinatie van gevoel en verstand geluisterd.
Of deze laatste categorie de combinatie ook als ideaal voor de beleving heeft
beschouwd, is uit de enquêtegegevens niet op te maken. Drie geënquêteerden
zeiden de muziek vooral verstandelijk te hebben beleefd. De aantalsverhoudingen
van de geënquêteerden sluiten op dit punt aan bij die van de geïnterviewden.
• Essentiële versus additionele waardering van muziek.
Met dit onderscheid is geprobeerd aansluiting te vinden bij wat verschillende
auteurs zeggen over de waarde die (het luisteren naar) muziek in iemands leven
kan hebben (zie 4.1). Verschillende van de in de literatuur genoemde waarden
van muziek zoals therapeutisch, vormend, amuserend, waren bij de geïnterviewden terug te vinden. Deze categorieën sloten elkaar onderling echter niet
uit en waren voor de indeling van bezoekers minder geschikt. Ten behoeve van
het onderzoek is daarom een tweedeling aangebracht. Aan de ene kant staan de
bezoekers van wie uit de interviews bleek dat muziek voor hen essentieel was in
die zin dat zij zich hun leven moeilijk zonder muziek konden voorstellen.
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“... Dat neemt inderdaad wel een heel belangrijke plaats in [...] het staat
altijd nog bijzonder hoog genoteerd. Inderdaad onmisbaar.” (K 86)12
Aan de andere kant staan de geïnterviewden voor wie muziek een additionele
waarde vertegenwoordigt, in die zin dat (het luisteren naar) muziek voor hen
een prettige en in veel gevallen ook belangrijke bijkomstigheid is.
“Wat is nou onmisbaar in je leven? Het hangt ervan af wat ervoor in de
plaats zou komen. Maar of het nu zo essentieel is dat ik zonder dat niet zou
kunnen .... nee, niet zoveel.” (K 83)
Zeven van de negentien geïnterviewden werden bij de pool essentiële waardering
ingedeeld en tien geïnterviewden bij de pool additionele waardering. Twee
geïnterviewden konden niet worden ingedeeld, omdat hun uitspraken op dit
punt daarvoor niet duidelijk genoeg waren.
De geënquêteerden hadden voor dit onderwerp drie antwoordcategorieën
tot hun beschikking (vraag 36). Alleen degenen die “niet weg te denken uit mijn
leven” hadden aangekruist, werden bij essentiële waardering ingedeeld. Degenen
die een van de andere twee categorieën hadden aangekruist (“belangrijk, maar
niet onmisbaar” of “wel plezierig maar niet echt belangrijk”), werden bij additionele
waardering ingedeeld. Bij de geënquêteerden waren zo 65 mensen met een
essentiële waardering en 33 met een additionele waardering van muziek.
Deze cijfers lijken aan te geven dat er relatief meer geënquêteerden dan
geïnterviewden aan muziek een essentiële waarde in hun leven hechtten.
Daarbij moet echter worden aangetekend dat in de interviews uitspraken
konden worden genuanceerd en uitgediept, een mogelijkheid die er bij de
enquête niet was. Sommige geënquêteerden die “niet weg te denken uit mijn
leven” hebben aangekruist, zouden zo bij een interview wellicht in de categorie
(belangrijke) additionele waarde zijn beland.
• Afﬁrmatief versus innovatief beleven.
Bij afﬁrmatieve beleving zoekt de luisteraar vooral de vertrouwdheid van
bekende en herkenbare klanken. De innovatieve belever is daarentegen meer
op zoek naar het onbekende en het verrassende in de muziek (zie 4.1).
Zeven van de negentien geïnterviewden legden in het algemeen een
uitgesproken voorkeur aan de dag voor bekende en herkenbare muziek en
lieten zich bovendien soms op enigszins negatieve toon uit over voor hen
nieuwe werken. Vaak ging het daarbij om het eerste in het concert uitgevoerde
stuk, een werk van een twintigste eeuwse Oost-Europese componist. Zij zijn
als afﬁrmatieve luisteraars aangemerkt.
12

In alle citaten zijn veel tussenwerpsels, zoals “nou”, “ja”, “dan”, “of zo”, die mensen in de
spreektaal nu eenmaal gebruiken, weggelaten.
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“ ... als er een programma is waar één zo’n ding tussen zit ja dan accepteer je
dat, maar als het een avond is met alleen maar componisten die je helemaal
niet kent of iets waar je nooit van gehoord hebt dan kies ik dat niet zo gauw.”
(K 16)
De overige twaalf geïnterviewden waren meer uit op een zekere aanvulling van
hun bestaande muzikale kennis dan op echte vernieuwing ervan. Zij zeiden in
een concert bij voorkeur zowel bekende als onbekende muziek te willen horen.
Zij zijn als innovatieve luisteraars aangemerkt.
“... die traditionele stukken die ken je meestal wel, of de componist ken je
wel omdat je er meer van gehoord hebt: dat wil ik horen, en van het andere
weet ik helemaal niks. En dat is dan heel boeiend om dat ook eens een keer
te horen, want anders kom je denk ik met hele moderne muziek bijna niet in
aanraking.” (K 74)
Van de 92 geënquêteerden die vraag 39 over dit onderwerp hebben
beantwoord, gaven 23 geënquêteerden aan in een concert bij voorkeur
bekende stukken te horen. Zij zijn als afﬁrmatieve belevers aangemerkt. 67
geënquêteerden zeiden bij voorkeur zowel bekende als onbekende stukken te
horen. Deze laatste groep is samen met de twee geënquêteerden die aangaven
bij voorkeur onbekende muziek te horen in een concert, als innovatieve belevers
aangemerkt. De aantalsverhoudingen van de geënquêteerden wijken enigszins
af van die van de geïnterviewden. Een reden hiervoor kan zijn dat niet alle
geënquêteerden konden worden ingedeeld, een andere reden is wellicht dat
evenals bij de vorige variabele, uitspraken in de enquête gedaan niet zoals in de
interviews konden worden genuanceerd.
Afﬁrmatief versus innovatief beleven bleek met twee andere muziekbelevingsvariabelen samen te hangen, namelijk esthetisch versus expressief beleven (Cramer’s
V =.390, sign.=.001) en essentiële versus additionele waardering (Cramer’s V=.313,
sign.=.001). In het eerste geval betekende dit dat de meeste bezoekers met
voorkeur voor bekende muziek vonden dat klassieke muziek vooral ‘mooi’
en harmonisch moet zijn, terwijl de meeste bezoekers met voorkeur voor
een combinatie van bekende en onbekende muziek meer openstonden voor
eventuele ‘rauwe’ klanken. In het tweede geval betekende de relatie dat voor
de meeste bezoekers met voorkeur voor bekende muziek klassieke muziek een
additionele waarde in hun leven was, terwijl voor de meeste bezoekers met
voorkeur voor een combinatie van bekende en onbekende muziek klassieke
muziek een essentiële waarde in het leven was.
Tussen de muziekbelevingsvariabelen onderling werden geen andere relaties
van betekenis dan deze twee gevonden.
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Samenvattend kan over de houding tegenover klassieke muziek en de
persoonlijke muziekbeleving van de concertbezoekers het volgende worden
gezegd. De variabelen bleken goed te discrimineren en de aantalsverhoudingen
van de geënquêteerden kwamen in grote lijnen overeen met die van de
geïnterviewden. Tussen enkele van de variabelen werd een lichte samenhang
gevonden. Wel bleek dat de geïnterviewden meer spraken over de aard van hun
muziekbeleving in het algemeen dan speciﬁek over hun beleving van de muziek
in het concert. Voor velen bleek de beleving van het concert een combinatie van
muziekbeleving en beleving van de context van het concert. Om de beleving
van de directe context van het concert nader op het spoor te komen, worden
in de volgende paragraaf enkele relevante aspecten van die beleving en hun
onderlinge relaties geïnventariseerd.
5.2 De beleving van de directe context van het concert
In deze paragraaf worden enkele aspecten van de beleving van de directe
context van het concert geïnventariseerd en onderling gerelateerd om na te
gaan wat de relevantie van deze belevingsaspecten voor de beleving van het
concert is (onderzoeksvraag 2).
Van de verschillende elementen van de directe context van het concert die
volgens de geïnterviewden een rol in hun beleving hebben gespeeld, bleken
vooral de ruimte waarin het concert plaatsvond (de zaal en het gebouw)
en het medepubliek van belang. De entreeprijs was voor niemand erg
belangrijk (zie ook 5.4) en zaken als de bereikbaarheid van het gebouw of de
weersomstandigheden waren slechts voor enkelen van beperkt belang.
Zeventien geïnterviewden hebben over hun beleving van de ruimte duidelijke
uitspraken gedaan. Bij allen was de waardering voor de inrichting, de sfeer
en de akoestische kwaliteiten van de zaal en voor de architectuur van het
gebouw hoog. Zij zeiden dat deze bijdroegen aan de muziekbeleving. Negen
van de zeventien hadden daarnaast ook negatieve ervaringen. Zij zeiden
door de warmte in de zaal en de hardheid van de stoelen van het luisteren te
zijn afgeleid. In alle gevallen speelden ruimtelijke contextelementen dus een
speciﬁeke rol in de beleving van het concert.
In de enquête was over de beleving van de ruimte één vraag opgenomen, namelijk
of men vond dat men een goede plaats had (vraag 16). 67 van 96 geënquêteerden beantwoordden deze vraag met “ja”. In de interviews betekende dit antwoord
meestal dat men alles goed had kunnen horen én zien, met andere woorden
muziek én context in zich op had kunnen nemen. Als deze interpretatie voor de
geënquêteerden ook opgaat, is het aannemelijk dat ook bij de geënquêteerden
bepaalde ruimtelijke contextelementen blijkbaar een rol speelden.
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Bij de beleving van het medepubliek bleken geïnterviewden zich meer of
minder met het medepubliek te identiﬁceren. Elf geïnterviewden zeiden zich
een deel van het grote geheel te voelen in de zaal vol mensen die daar allemaal
met hetzelfde doel zaten. Zij ervoeren daarin een zekere saamhorigheid, wat
zij als een van de speciﬁeke attracties van het live concert beschouwden. Zes
van deze elf hadden zich tevens gehinderd gevoeld door gehoest of gedraai
van medebezoekers of door het feit dat sommigen op een verkeerd moment
hadden geapplaudisseerd. Zij ervoeren dit, behalve als een verstoring van hun
muziekbeleving, ook als een verstoring van de gewenste saamhorigheid.
Van de andere geïnterviewden keken er drie als het ware met de ogen van de
uitvoerenden naar het publiek. De uitspraken van deze bezoekers kwamen erop
neer, dat men zich niet prettig zou hebben gevoeld en het gênant zou hebben
gevonden als de musici voor lege stoelen hadden moeten spelen. Voor de vijf
overigen maakte de aanwezigheid van publiek naar zij zeiden, geen verschil
of was de rol van het medepubliek in de beleving onduidelijk. Voor de meeste
geïnterviewden echter speelde de aanwezigheid van medepubliek op de een of
andere manier blijkbaar een belangrijke rol in de beleving van het concert.
Bij de geënquêteerden kon onderscheid worden gemaakt aan de hand van
de antwoorden op vraag 9g: “Ik ging naar dit concert omdat mijn beleving van de
muziek een extra dimensie krijgt in een zaal vol mensen”. Van de 83 geënquêteerden
die deze vraag hebben beantwoord, waren 54 respondenten het hier geheel
of gedeeltelijk mee eens, 29 waren het er niet mee eens. Bij de meeste
geënquêteerden speelt de aanwezigheid van medepubliek blijkbaar net als bij
de geïnterviewden een rol in de beleving van het concert.
Uit deze inventarisatie van de beleving van enkele contextelementen van het
concert bleek duidelijk dat de directe context voor de meeste respondenten
een belangrijke rol in de concertbeleving speelde. Tegelijkertijd gaven de
geïnterviewden aan dat het daarbij vooral om de relatie van de beleving
van de directe context van het concert met de muziekbeleving ging. In de
volgende paragraaf worden daarom de relaties tussen de muziekbeleving en de
contextbeleving nader onderzocht.
5.3 De concertbeleving
In deze paragraaf wordt geprobeerd de beleving van het concert nader op
het spoor te komen door de relaties tussen de beleving van de muziek en de
beleving van de context van het concert te onderzoeken (onderzoeksvraag 3).
Daartoe worden eerst de relaties tussen de afzonderlijke muziekbelevingsvariabelen en de in de vorige paragraaf beschreven contextbelevingsvariabelen
nagegaan. Hierbij worden de gegevens van geïnterviewden en geënquêteerden
samen genomen. Vervolgens wordt nader ingegaan op twee variabelen die op
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een wat meer globaal niveau zowel de beleving van de muziek als de beleving
van de context omvatten. Het zijn de variabelen auditieve versus visuele beleving
en intensief versus incidenteel luisteren (zie 4.1).
Van de bezoekers die de muziek vooral met het gevoel beleefden, bleken er
iets meer positief over de ruimtelijke aspecten van de concerzaal te oordelen
dan van degenen die met een combinatie van gevoel en verstand luisterden
(Cramer’s V=.241, sign.=.016). Van de bezoekers die in een concert liefst een
combinatie van bekende en onbekende stukken hoorden, waren er eveneens
iets meer positief over de concertzaal dan van degenen die het liefst alleen
bekend klinkende stukken hoorden (Cramer’s V=.338, sign.=.000).
Tussen de belevingsaspecten van de muziek en de belevingsaspecten van de
directe context waren dit de enige relaties die konden worden geconstateerd.
Ze zijn tamelijk zwak en lijken voor het inzicht in de beleving van het concert
niet van grote betekenis.
De variabele auditieve versus visuele beleving omvat de relatie tussen het horen
van de muziek en het zien van de uitvoerenden en van andere aspecten van de
directe context (zie 4.1). Twee geïnterviewden zeiden zich in het concert bij
voorkeur alleen op de auditieve kwaliteit van de live muziek te concentreren, zij
ervoeren het visuele aspect als aﬂeiding van het luisteren. Zij werden auditieve
belevers genoemd.
“... als je kijkt, dan word je afgeleid door dingen en dan gaat de muziek een
beetje langs je heen.” (S 91)
De andere zeventien geïnterviewden ervoeren het zien van de uitvoerenden bij
het muziekmaken juist als bevorderend voor het luisteren. Zij beschouwden
het visuele aspect als een van de speciﬁeke attracties van het live concert. Zij
werden visuele belevers genoemd.
“ ... je ziet die dirigent helemaal in vervoering raken en er alles uit proberen
te halen en dan lijkt het wel alsof je meer van de muziek hoort want je ziet
welke partijen hij aanstuurt [...] ik kijk echt hoe ze dat doen.” (K 74)
In de enquête waren over dit onderwerp drie items opgenomen. De eerste
luidde: “Ik ging naar dit concert omdat ik bij het luisteren de uitvoerenden ook graag wil
kunnen zien” (9f). Gaven de respondenten aan het met deze uitspraak eens te
zijn, dan werden zij bij de visuele belevers ingedeeld, gaven zij aan het er niet mee
eens te zijn, dan werden zij bij de auditieve belevers ingedeeld. Bij degenen die
aangaven het met deze uitspraak gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet eens te zijn,
werd naar de score op vraag 12 gekeken (“Hebt U erop gelet hoe de uitvoerenden
waren gekleed of hoe ze zich gedroegen tijdens dit concert?”) en vraag 13 (“Hoe hebt U
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het kijken naar de uitvoerenden tijdens het musiceren ervaren?”, bevorderend voor of
aﬂeidend van het luisteren). Werd de eerste vraag met “ja” beantwoord en/of
de tweede vraag met “bevorderend” dan werden de respondenten bij de visuele
belevers ingedeeld. Werd de eerste vraag met “nee” beantwoord en de tweede
vraag met “aﬂeidend” of “geen verschil makend”, dan werden de respondenten bij
de auditieve belevers ingedeeld. Er waren zo achttien auditieve en tachtig visuele
geënquêteerde belevers.
De variabele auditieve versus visuele beleving geeft een duidelijk onderscheid in de
concertbeleving aan. Een practisch nadeel voor het onderzoek was dat de variabele
niet goed tussen de respondenten discrimineerde: van de 117 respondenten waren
slechts twee geïnterviewden en achttien geënquêteerden auditieve belevers (17%).
Tenslotte is de variabele intensief versus incidenteel luisteren nader onderzocht
(zie 4.1). Deze variabele was geïnspireerd door twee typen uit de typologie van
luistergedrag van Rösing (zie 2.3.2). Ook hier ging het om een vorm van sociale
muziekbeleving. In de typologie is intensief luisteren het met volle aandacht
naar (opgenomen) muziek luisteren en incidenteel luisteren het luisteren naar
(opgenomen) muziek en tegelijkertijd andere dingen doen. De gedachte
achter de formulering van intensief versus incidenteel luisteren voor dit onderzoek
was, dat ook in een concert niet iedereen de muziek even intensief beleeft,
maar dat bezoekers (in gedachten) ook met andere dingen bezig kunnen
zijn, bijvoorbeeld bepaalde contextaspecten van het concert. Bij intensieve
luisteraars zou dan de beleving van de muziek voorop staan in de beleving van
het concert en bij incidentele luisteraars de beleving van de context. Een dergelijk
onderscheid werd empirisch niet gevonden. Wel was er een onderscheid
te maken tussen mensen voor wie de concertbeleving zich concentreerde
op de beleving van de muziek en mensen voor wie de concertbeleving zich
concentreerde op de beleving van uitgaan. Om deze reden is de variabele
intensief versus incidenteel luisteren geherformuleerd in de variabele intensieve
versus extensieve concertbeleving.
Intensieve concertbelevers zijn degenen die het concertbezoek primair beleven als
een live uitvoering van klassieke muziek.
“Als je er echt bij bent, dan beleef je het op een andere manier. Er zijn ook
storende dingen natuurlijk, je moet leren om dat van je af te zetten en enkel
naar de muziek te luisteren en te kijken.” (K 86)
Extensieve concertbelevers zijn zij die het concertbezoek primair als een vorm van
uitgaan beleven.
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“ ... Je drinkt een kopje kofﬁe [...] we nemen er vaak een lekkertje bij [...] je
bent helemaal uit in Amsterdam, dan voel ik me net de koningin als ik daar
over het rode ﬂuweel loop, [...] dan heb je echt het gevoel dat je uit bent.”
(S 89)

Aangezien het een tijdens de exploratie van het interviewmateriaal
geformuleerde variabele betrof, was de verdeling in intensieve en extensieve
concertbelevers niet gebaseerd op een expliciete vraagstelling hierover. Voor de
geïnterviewden is de verdeling tot stand gekomen op grond van ondermeer de
volgende gegevens.
• De nadruk, de gedetailleerdheid en de uitvoerigheid waarmee geïnterviewden
spraken over aspecten van hun muziekbeleving dan wel over aspecten van
hun uitgaansbeleving. Sommigen spraken bijvoorbeeld hoofdzakelijk over de
uitgevoerde muziekstukken of over de vertolking ervan, anderen gingen veel
uitvoeriger in op het gevoel van uitzijn of op de mogelijkheden die Amsterdam
biedt om bijvoorbeeld vantevoren te gaan eten of iets te gaan drinken na
aﬂoop. Dergelijke activiteiten ervoeren een aantal geïnterviewden kennelijk als
onderdeel van hun concertbezoek.
• Geïnterviewden noemden zelf soms de belangrijkste reden voor hun
concertbezoek: de muziek of een avond uit.
• De manier waarop geïnterviewden spraken over het concertbezoek in
vergelijking met het bezoeken van andere culturele voorstellingen.
• De manier waarop geïnterviewden spraken over het concertbezoek in
vergelijking met het luisteren naar opgenomen muziek.
Twaalf geïnterviewden van wie uit de uitspraken was af te leiden dat voor hen
de live uitvoering van klassieke muziek primair in de beleving van het concert
was geweest, werden bij de intensieve belevers ingedeeld. Zeven geïnterviewden
van wie bleek dat het uitgaan primair was geweest in de beleving van het
concert, werden bij de extensieve belevers ingedeeld.
Uiteraard waren ook in de enquête op dit punt geen expliciete vragen gesteld.
Aanknopingspunten voor de verdeling in intensieve en extensieve concertbelevers
werden allereerst gevonden in de uitspraken bij vraag 9e (Ik ging naar dit concert
om bepaalde muziekstukken te horen) en vraag 9k (Ik ging naar dit concert omdat ik
graag uitga). Als intensieve belevers werden zij aangemerkt die aangaven het met
uitspraak 9e geheel of gedeeltelijk eens te zijn (score 1, 2 of 3) en met uitspraak
9k oneens (score 4 of 5). Als extensieve belevers werden zij aangemerkt die
aangaven het met uitspraak 9k geheel of gedeeltelijk eens te zijn (score 1, 2
of 3) en met uitspraak 9e oneens (score 4 of 5). Op deze manier konden 41
respondenten worden ingedeeld.
Voor de overigen die het met beide uitspraken eens dan wel oneens waren,
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werden de scores op andere onderdelen van vraag 9 bij de verdeling betrokken.
Dit waren 9d (Ik ging naar dit concert omdat ik van klassieke muziek houd) en 9f (Ik
ging naar dit concert omdat ik bij het luisteren de uitvoerenden ook graag wil kunnen
zien) enerzijds en 9i (Ik ging naar dit concert omdat ik er bekenden zou ontmoeten)
en 9j (Ik ging naar dit concert vanwege de speciale sfeer die er heerst) anderzijds.
De respondenten van wie de scores op 9d en 9f opgeteld lager waren dan de
scores op 9i en 9j opgeteld, die het met andere woorden meer met 9d en 9f
eens waren dan met 9i en 9j, werden als intensieve belevers aangemerkt. De
respondenten vanwie daarentegen de scores op 9d en 9f opgeteld hoger waren
dan de scores op 9i en 9j opgeteld, die het met andere woorden meer met 9i en
9j dan met 9d en 9f eens waren, werden als extensieve belevers aangemerkt.
Op deze manier konden vrijwel alle respondenten worden ingedeeld op één
twijfelgeval na. Deze respondent had alleen vraag 9a beantwoord (Ik ging
naar dit concert om me te ontspannen) met een score 1 (helemaal mee eens). Deze
respondent is bij de extensieve belevers ingedeeld. De verdeling resulteerde in
64 intensieve en 34 extensieve geënquêteerde belevers (zie tabel 5.1).
Tabel 5.1 Concertbeleving van geïnterviewden en geënquêteerden
geïnterviewden

geënqueteerden

totaal

intensieve
concertbeleving

12

63%

64

65%

76

65%

extensieve
concertbeleving

7

37%

34

35%

41

35%

totaal

19

100%

98

100%

117

100%

Vervolgens zijn de relaties nagegaan tussen de variabele intensieve versus
extensieve concertbeleving en de vijf muziekbelevingsvariabelen. Hierbij bleek dat
voor iets meer intensieve dan extensieve concertbelevers klassieke muziek een
essentiële waarde in het leven was (Cramer’s V=.263, sign.=.005).
Tussen de variabele intensieve versus extensieve concertbeleving en de belevingsvariabelen van de ruimte en van het medepubliek werden geen relaties
gevonden, evenmin als tussen intensieve versus extensieve concertbeleving en
auditieve versus visuele beleving.
Uit de hier beschreven exploratie van de beleving van het concert kan het
volgende worden geconcludeerd.
Voor de concertbeleving waren twee variabelen van betekenis, die elk zowel de
sociale muziekbeleving als de contextbeleving omvatten. De eerste variabele
was auditieve versus visuele beleving. Deze variabele bleek in theorie geschikt om
een onderscheid te maken tussen bezoekers voor wie het auditieve aspect: het
horen van live muziek in de context van een concert, vooral belangrijk was en
bezoekers voor wie het visuele aspect: het zien van de uitvoerenden en van
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andere elementen van de directe context, vooral belangrijk was in de beleving
van het concert. Een nadeel van deze variabele voor het onderzoek was dat
de verdeling van de respondenten nogal scheef was, er waren relatief weinig
auditieve belevers.
De tweede variabele die eveneens de sociale muziekbeleving en de contextbeleving beide omvatte, was de variabele intensieve versus extensieve
concertbeleving. Intensieve concertbelevers zijn zij die het concertbezoek
primair beleven als een live uitvoering van klassieke muziek, extensieve
concertbelevers zijn zij die het concertbezoek primair als een vorm van
uitgaan beleven. Bij deze variabele gaat het om de beleving van de muziek in
een wat ruimere context dan de directe context van het concert waar tot nu toe
sprake van was. Met deze variabele is een duidelijk conceptueel onderscheid
tussen concertbezoekers te maken en kunnen de bezoekers tevens in twee
groepen van elk een bruikbare omvang worden verdeeld. Voor de verdere
exploratie van de beleving van het concert lijkt deze variabele dan ook
bijzonder geschikt (zie verder 5.5).
Eerst worden in de volgende paragraaf de resultaten van het onderzoek naar
het concertbezoek als handeling in de tijd beschreven (onderzoeksvraag 4).
5.4 Het concertbezoek als handeling in de tijd
Concertbezoek is een handeling die niet strikt valt af te bakenen in de tijd. Er hangen
handelingen en gebeurtenissen vóór en na het concert mee samen. In de literatuur
was hierover niet veel te vinden, de topics die over dit onderwerp in de interviews aan
de orde zijn gesteld, zijn aan het verkennend vooronderzoek ontleend (zie 4.1). De
handelingen die in de interviews ter sprake zijn geweest en hun onderlinge relaties
worden in deze paragraaf geïnventariseerd en een voor een besproken. Wanneer
enquêtegegevens beschikbaar zijn, worden deze apart vermeld.
Informatie over het concert en aanleiding tot het concertbezoek.
In de interviews is gevraagd hoe de respondenten van het concert op de hoogte
waren gekomen en op welke gronden zij dit concert hadden uitgekozen. Elf van
de negentien geïnterviewden zeiden dat zij de informatie uit de concertfolder
hadden. Tien van deze elf zeiden dit concert op grond van het programma
of van de uitvoerenden te hebben uitgezocht, de elfde zei dit voornamelijk
op grond van de geschikte datum te hebben gedaan. De overige acht
geïnterviewden zeiden dat de aanleiding tot het concertbezoek de uitnodiging
van de sponsor was geweest (zie hoofdstuk 7).
Alle geïnterviewden vonden de entreeprijs relatief laag, maar niemand noemde
dit als aanleiding om het concert te bezoeken. Wel vonden allen de gunstige
prijs een bijkomend voordeel. Van de 72 geënquêteerden die aangaven entree
te hebben betaald, vond niemand van tevoren of achteraf de entree duur, 47
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vonden de entree goedkoop en 25 niet duur en niet goedkoop. In hoeverre
bij deze mensen de prijs een rol in het concertbezoek heeft gespeeld, is uit de
gegevens niet op te maken.
Belemmeringen voor concertbezoek.
De selectie van dit concert op grond van de informatie erover bleek niet in alle
gevallen de enige aanleiding tot het concertbezoek. Acht van de negentien
geïnterviewden hadden bepaalde belemmeringen moeten overwinnen, zoals
een lange reis maken, bepaalde dingen regelen, bijvoorbeeld een oppas of
iemand om samen mee naar het concert te gaan, drempelvrees en dergelijke.
Voor hen was een extra stimulans van buitenaf nodig geweest om het concert
te bezoeken. Voor zes van deze acht bestond de extra stimulans uit de
uitnodiging van de sponsor (zie verder hoofdstuk 7). De andere twee woonden
ver buiten Amsterdam. Voor hen was het feit dat het concert in de zomer viel
(lange avonden, vakantie) de enige mogelijkheid om een concert in Amsterdam
te bezoeken.
Wensen, verwachtingen en intenties ten aanzien van het concertbezoek.
Vrijwel niemand van de geïnterviewden bleek van tevoren meer speciﬁeke
wensen, verwachtingen of intenties ten aanzien van het concert te hebben
gehad dan “dat het mooi zou zijn” en de meesten werden daarin niet
teleurgesteld. Van de 98 geënquêteerden gaven er 87 aan veel of wel wat
van het concert te hebben verwacht, de overigen hadden geen speciﬁeke
verwachtingen. Op dit punt waren er dus nauwelijks verschillen tussen de
concertbezoekers.
Inhoudelijke voorbereiding.
Geen van de zeventien geïnterviewden bij wie dit onderwerp ter sprake is
geweest, zei zich van tevoren inhoudelijk op het concertbezoek te hebben
voorbereid. Voor veertien van hen bestond de inhoudelijke voorbereiding uit
het lezen van de ter plekke ontvangen toelichting op het programma. De drie
anderen zeiden juist bewust blanco en zonder voorkennis de muziek te willen
beleven of zich te willen laten verrassen. Van de 97 geënquêteerden die vraag 5
hierover hebben beantwoord, gaven 55 mensen aan zich vóór het concertbezoek
niet inhoudelijk te hebben voorbereid op wat zij daar zouden horen, 24 hadden
iets over het programma gelezen, acht hadden de uit te voeren muziek van
tevoren beluisterd en tien gaven aan zich anders te hebben voorbereid.
Na aﬂoop van het concert erover napraten, een recensie lezen, een cd kopen.
Veertien van de negentien geïnterviewden zeiden na aﬂoop over het concert te
hebben nagepraat. In het algemeen was dit maar heel kort en globaal geweest,
op weg naar huis en alleen met degene met wie zij het concert hadden bezocht,
meestal de echtgeno(o)t(e) of levenspartner. Ook hadden de gesprekspartners
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meestal dezelfde mening over het concert. Van de 95 geënquêteerden die deze
vraag hebben beantwoord, gaven acht mensen aan niet te hebben nagepraat, 48
hadden met echtgeno(o)t(e) of partner nagepraat, zeventien met familieleden,
eveneens zeventien met vrienden of kennissen en vijf met anderen.
Vijf geïnterviewden en 21 geënquêteerden zeiden na het concert een recensie te
hebben gelezen. Behalve één geïnterviewde die een cd van de gehoorde muziek
voor haar verjaardag wilde vragen, was niemand van de geïnterviewden van
plan om naar aanleiding van de gehoorde muziek een cd aan te schaffen. Van de
95 geënquêteerden die vraag 25 hierover hebben beantwoord, waren er 75 niet
van plan een cd aan te schaffen.
Het voornemen tot herhaling van het concertbezoek.
Elf geïnterviewden hadden tegelijk met de kaarten voor dit concert ook voor
volgende concerten in de Zomerserie kaarten genomen. Het voornemen
tot herhaling van het bezoek was bij hen dus niet naar aanleiding van dit
concertbezoek ontstaan. De elf geïnterviewden waren dezelfden die op
eigen initiatief het concert hadden bezocht (zie hierboven: aanleiding tot het
concertbezoek). Bij de overige acht (door de sponsor genodigde) geïnterviewden
was het voornemen om het bezoek te herhalen veel vrijblijvender.
Van de 96 geënquêteerden die vraag 24 over dit onderwerp hebben beantwoord, gaven er 89 aan van plan te zijn nog eens naar een Zomerconcert
in het Concertgebouw te gaan. Van hen zeiden 78 mensen dit voornemen
al eerder te hebben gehad. Elf geënquêteerden hadden dit voornemen naar
aanleiding van dit concertbezoek gemaakt (zie ook hoofdstuk 7).
Tussen de hier behandelde handelingen vóór en na het concert onderling
zijn geen signiﬁcante relaties gevonden. Wel hadden relatief veel intensieve
belevers zich wel en veel extensieve belevers zich niet inhoudelijk op het concert
voorbereid (zie tabel 5.2).
Tabel 5.2 Relatie tussen inhoudelijke voorbereiding en intensieve versus extensieve beleving
intensieve
beleving

extensieve
beleving

totaal

geen voorbereiding

29

46%

26

77%

55

57%

wel voorbereiding

34

54%

8

23%

42

43%

totaal
63
Cramer’s V=.293, sign.=.004

100%

34

100%

97

100%

Uit deze inventarisatie van de handelingen vóór en na het concert kan ten
eerste worden geconcludeerd dat de meeste respondenten noch van tevoren
noch na aﬂoop inhoudelijk lang met het concert bezig zijn geweest. De relaties
van de handelingsvariabelen onderling en van de handelingsvariabelen met
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de belevingsvariabelen van het concertbezoek hebben, voor zover aanwezig,
niet tot het onderscheiden van handelingspatronen van concertbezoek geleid.
Daarom is naar een variabele gezocht die, net als de variabele intensieve versus
extensieve beleving bij de beleving van het concert, centraal zou staan in het
concertbezoek als handeling en waarmee de exploratie zou kunnen worden
voortgezet.
Bezoekfrequentie.
Met de term bezoekfrequentie wordt een variabele aangeduid met behulp
waarvan is nagegaan of de bezoekers in het algemeen gewend waren met
enige regelmaat klassieke concerten te bezoeken. Het betreft hier een
handelingsaspect dat het concertbezoek in een wat ruimer tijdsperspectief
plaatst dan de hiervoor genoemde meer speciﬁeke handelingen vóór en na het
concert.
Van de negentien geïnterviewden hadden er dertien de Zomerconcerten en dus
ook het Amsterdamse Concertgebouw eerder bezocht. Ook buiten die serie
bezochten zij wel klassieke concerten, hetzij in Amsterdam, hetzij elders. Uit
de interviews bleek dat voor deze bezoekers concertbezoek een onderdeel van
hun normale leven was. Voor de zes overige geïnterviewden was dit duidelijk
niet het geval. Vier van hen bezochten voor het eerst een Zomerconcert. Een
daarvan was voor het eerst in het Amsterdamse Concertgebouw en voor
een ander was het zijn eerste bezoek aan een klassiek concert. Er kon zo
een duidelijk conceptueel onderscheid worden gemaakt tussen regelmatig
concertbezoek aan de ene kant en gelegenheidsconcertbezoek aan de andere
kant.
Aan de hand van de antwoorden op de enquêtevragen 1, 2 en 3 (of men eerder
al eens een Zomerconcert, een ander klassiek concert in het Amsterdamse
Concertgebouw of een klassiek concert elders had bezocht), is nagegaan
of een dergelijk onderscheid bij de geënquêteerden was terug te vinden. 73
geënquêteerden gaven aan tenminste 1 of 2 maal in het afgelopen jaar een
klassiek concert in het Amsterdamse Concertgebouw of elders te hebben
bezocht, zij werden als regelmatige bezoekers aangemerkt. 25 geënquêteerden
gaven aan in het afgelopen jaar geen klassiek concert te hebben bezocht, zij
werden als gelegenheidsbezoekers aangemerkt. Deze aantalsverhoudingen komen
ongeveer overeen met die van de geïnterviewden (zie tabel 5.3).
Tabel 5.3 Bezoekfrequentie van geïnterviewden en geënquêteerden
geïnterviewden

geënqueteerden

totaal

regelmatig
concertbezoek

13

68%

73

74%

86

74%

gelegenheidsconcertbezoek

6

32%

25

26%

31

26%

totaal

19

100%

98

100%

117

100%
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Vervolgens zijn de relaties van regelmatig versus gelegenheidsbezoek met de
handelingen voor en na het concert onderzocht. Hieruit kwam het volgende
naar voren:
• Handelingen vóór het concert. Elf van de dertien geïnterviewde regelmatige
bezoekers hadden op eigen initiatief het concert bezocht, van de zes
gelegenheidsbezoekers niemand. Deze zes gelegenheidsbezoekers hadden
allen belemmeringen voor het bezoek moeten overwinnen tegenover maar
twee van de dertien geïnterviewde regelmatige bezoekers. Dit zou erop kunnen
wijzen dat belemmerende omstandigheden een reden zou kunnen zijn dat
gelegenheidsbezoekers zelden een klassiek concert bezoeken.
• Handelingen na het concert. Bij alle geïnterviewde regelmatige bezoekers
had het voornemen om nog eens naar een concert te gaan, al veel
concretere vormen aangenomen dan bij de gelegenheidsbezoekers. Meer
gelegenheidsbezoekers dan regelmatige bezoekers hebben het plan om nog
eens naar een concert te gaan, naar aanleiding van dit bezoek opgevat. Bij de
geënquêteerden was dit verband niet terug te vinden.
De volgende stap in de analyse was het relateren van regelmatig bezoek versus
gelegenheidsbezoek aan de verschillende in de vorige paragrafen beschreven
belevingsvariabelen van de muziek en van de directe context en aan intensieve
versus extensieve concertbeleving. Hieruit bleek dat muziek voor meer regelmatige
dan gelegenheidsbezoekers een essentiële waarde was (Cramer’s V=.475,
sign.=.000).
Met deze bevinding is het onderzoek van het concertbezoek als handeling in
de tijd afgesloten. Samenvattend kan worden gesteld dat de handelingen vóór
en na het concert weliswaar inzicht boden in het concertbezoek als handeling,
maar dat tegelijkertijd de onderlinge relaties van de handelingsvariabelen en de
relaties van deze variabelen met de verschillende belevingsvariabelen te weinig
en voor zover aanwezig te zwak waren om er patronen van concertbezoek in te
kunnen onderscheiden.
Met de variabele regelmatig versus gelegenheidsbezoek kan de exploratie echter
worden voortgezet. Bij deze variabele gaat het om een meer algemeen
handelingsaspect dat het concertbezoek in een wat ruimer tijdsperspectief
plaatst dan de eerder genoemde handelingen vóór en na het concert. Er is
verder sprake van een duidelijk conceptueel onderscheid in het concertbezoek
als handeling, waarmee alle bezoekers in twee duidelijk onderscheiden
groepen van elk een bruikbare omvang kunnen worden verdeeld. Ook heeft
de variabele relaties met enkele van de handelingen vóór en na het concert die
het verschil tussen regelmatig en gelegenheidsbezoek nog accentueren. Alles
bijeen genomen lijkt de variabele regelmatig versus gelegenheidsbezoek van alle
onderzochte handelingsaspecten de meest geschikte voor nader onderzoek van
het concertbezoek als handeling.
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5.5 Een typologie van concertbezoek
Uit het voorgaande is gebleken dat allerlei belevingsaspecten en
handelingsaspecten op zichzelf een bijdrage aan de beschrijving van het
concertbezoek kunnen leveren. Weliswaar waren er enkele, tamelijk zwakke
relaties tussen aspecten van het concertbezoek, maar het bleek niet mogelijk
hierin patronen te vinden waarmee het concertbezoek als geheel van beleven
en handelen zou kunnen worden beschreven. Ook tusssen de twee uit de
analyse naar voren gekomen centrale variabelen, de belevingsvariabele intensieve
versus extensieve concertbeleving en de handelingsvariabele regelmatig versus
gelegenheidsbezoek was geen signiﬁcante relatie te constateren.
Omdat er geen signiﬁcante relatie tussen de beide variabelen was, konden de
polen van elk van beide variabelen echter wel met elkaar worden gecombineerd.
Zo is een typologie van vier typen concertbezoek geconstrueerd, waarvan de
handelingsvariabele regelmatig versus gelegenheidsbezoek en de belevingsvariabele
intensieve versus extensieve concertbeleving de dimensies zijn. Elk van de vier typen
heeft een eigen combinatie van beleven en handelen (zie tabel 5.4).
Tabel 5.4 Vier typen concertbezoek
regelmatig
concertbezoek

gelegenheidsconcertbezoek

totaal

intensieve
concertbeleving

55

47%

21

18%

76

65%

extensieve
concertbeleving

31

27%

10

8%

41

35%

totaal

86

74%

31

26%

117

100%

De vier typen worden als volgt benoemd (zie ook tabel 5.5).
• Het muziekgerichte type.
Dit type komt het meest voor, namelijk bij bijna de helft van alle onderzochte
bezoekers. Het combineert regelmatig concertbezoek met een intensieve
concertbeleving. Dit betekent dat het bezoeken van klassieke concerten voor
bezoekers van dit type een onderdeel van het normale leven is en dat bij
een concertbezoek de beleving van een live uitvoering van klassieke muziek
vooropstaat.
• Het cultureel uitgaande type.
Dit type komt het op een na meeste voor, namelijk bij ruim een kwart
van het totaal aantal onderzochte bezoekers. Het combineert regelmatig
concertbezoek met een extensieve concertbeleving. Dit betekent dat evenals
bij het vorige type het bezoeken van klassieke concerten een onderdeel van het
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normale leven is, maar dat in tegenstelling tot het vorige type concertbezoek
vooral als een vorm van uitgaan wordt beleefd.
• Het belangstellende type.
Dit type komt het op een na minste voor, namelijk bij minder dan een vijfde
van alle onderzochte bezoekers. Het combineert gelegenheidsconcertbezoek met
een intensieve concertbeleving. Het belangrijkste verschil met de twee vorige
typen is dat het bezoeken van klassieke concerten geen deel van het normale
leven uitmaakt. De beleving van zo’n gelegenheidsbezoek is, evenals bij het
muziekgerichte type vooral op de live uitvoering van klassieke muziek gericht.
• Het uitzonderingstype.
Dit type komt het minste voor, namelijk bij bijna een tiende van het totale
aantal onderzochte bezoekers. Het combineert gelegenheidsconcertbezoek met
een extensieve concertbeleving. Evenals bij het vorige type maakt het bezoeken
van klassieke concerten geen deel uit van het normale leven. In tegenstelling tot
het belangstellende type en in overeenstemming met het cultureel uitgaande
type wordt zo’n gelegenheidsbezoek vooral als een vorm van uitgaan beleefd.
Schematische voorstelling van de vier typen concertbezoek
intensieve concertbeleving
muziekgerichte type

regelmatig concertbezoek

extensieve concertbeleving
cultureel uitgaande type

gelegenheidsconcertbezoek belangstellende type

uitzonderingstype

Tabel 5.5 Verdeling van de typen over geïnterviewden en geënquêteerden
geïnterviewden

geënqueteerden

totaal

muziekgerichte type

9

47%

46

47%

55

47%

cultureel uitgaande
type

4

21%

27

28%

31

26%

belangstellende type

3

16%

18

18%

21

18%

uitzonderingstype

3

16%

7

7%

10

9%

totaal

19

100%

98

100%

117

100%

Met de indeling in vier typen op grond van een belevingsdimensie en
een handelingsdimensie is het concertbezoek in grote lijnen beschreven.
In het volgende hoofdstuk worden de typen aan de hand van relevante
achtergrondkenmerken van de bezoekers en aan de hand van enkele speciﬁeke
belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek nader uitgewerkt.
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6 proﬁelen van de bezoektypen
In het vorige hoofdstuk zijn met behulp van een aantal variabelen verschillende
belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek beschreven. De
relaties tussen deze belevings- en handelingsaspecten waren, voor zover
aanwezig, zwak en onvoldoende om het concertbezoek in termen van relatiepatronen te beschrijven. De afwezigheid van relaties maakte het echter wel
mogelijk het concertbezoek te beschrijven met behulp van een typologie van
vier typen concertbezoek. Deze typologie is geconstrueerd met behulp van
een belevingsvariabele en een handelingsvariabele die de dimensies van de
typologie vormen.
Aan de aldus globaal vormgegeven typen wordt in dit hoofdstuk meer
inhoud gegeven door de typen eerst te beschrijven in termen van enkele
achtergrondkenmerken van de bezoekers (6.1) en vervolgens in termen van
belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek (6.2). Tenslotte wordt
van elk type een proﬁel geschetst (6.3).
6.1 Achtergrondkenmerken van de bezoekers
In de literatuur worden verschillende achtergrondkenmerken van mensen
genoemd die te maken kunnen hebben met concertbezoek (zie 2.5).
Daarnaast kwamen uit het verkennend vooronderzoek nog enkele andere
persoonskenmerken naar voren die eveneens met concertbezoek kunnen
samenhangen (zie 4.1). Bij elkaar zijn de volgende structurele, sociaal-culturele
en meer persoonlijke achtergrondkenmerken in het onderzoek opgenomen:
• Woonplaats. Deze variabele is toegevoegd omdat bekend was dat de
concertbezoekers uit heel Nederland kwamen en het verschil zou kunnen
maken voor het concertbezoek of bezoekers uit Amsterdam of uit andere delen
van het land afkomstig waren.
• Opleiding, beroep en inkomen als indicatoren van de sociaal-economische
status.
• Geslacht.
• Leeftijd en de daarmee samenhangende gezinssituatie en levensfase.
• Muzikale socialisatie en daarmee samenhangend muzikale voorkeur en kennis
van klassieke muziek en van regels en conventies het concertbezoek
betreffende.
• Sociaal netwerk.
• Het gebruik van radio, cd-speler en televisie voor het luisteren of kijken naar muziek.
• Het luisteren naar andere muziekgenres dan klassieke muziek.
• Het bezoeken van andere podiumkunstvoorstellingen.
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In de volgende subparagrafen wordt telkens eerst een overzicht gegeven van de
genoemde achtergrondkenmerken van alle onderzochte bezoekers. Vervolgens
wordt de relevantie van de kenmerken voor de typologie nagegaan.
6.1.1 Structurele kenmerken
Woonplaats
De respondenten zijn, afhankelijk van de afstand van hun woonplaats tot
Amsterdam, in drie categorieën ingedeeld (zie tabel 6.1).
Tabel 6.1 Woonplaats van geïnterviewden en geënquêteerden
geïnterviewden

geënqueteerden

totaal

Amsterdam en
naaste omgeving

1

5%

15

15%

16

14%

West-Nederland

10

53%

64

65%

74

63%

Overig Nederland

8

42%

19

20%

27

23%

totaal

19

100%

98

100%

117

100%

De basis voor deze indeling was de vermoedelijke mate van betrokkenheid van
concertbezoekers op Amsterdam als uitgaansstad. Voor de scheiding tussen Westen Overig Nederland is grofweg een lijn getrokken van Dordrecht via Utrecht naar
Harderwijk. Uit de interviews was gebleken dat deze lijn een redelijk goede scheiding
vormde tussen mensen die in het algemeen vrij sterk zijn betrokken op Amsterdam
als stad om uit te gaan en inkopen te doen en mensen die dat veel minder zijn.13
In dat licht is het opvallend dat het aantal bezoekers uit Amsterdam, waar het
concert plaatsvond, het kleinste was. Van de geïnterviewden kwam er maar
één uit Amsterdam. Voor de vijf geïnterviewden die het verste van Amsterdam
woonden (o.a. Walcheren, Dokkum, Zwolle), was het feit dat het concert in de
zomer(vakantie) viel, een belangrijke reden, in sommige gevallen zelfs de enige
mogelijkheid voor een concertbezoek in Amsterdam.
Geslacht
De man-vrouwverdeling was zowel bij de geïnterviewden als bij de geënquêteerden gelijkmatig. Bij de geïnterviewden waren negen vrouwen en tien
mannen, bij de geënquêteerden 47 vrouwen en 51 mannen. Voor dit concertbezoek lijkt het man- of vrouwzijn niet veel verschil te maken. Het kan ook zijn
dat een eventuele (zelf)selectie van mannen of vrouwen wordt gecompenseerd
13

Degenen met netnummer 020 zijn bij Amsterdam e.o. ingedeeld. Degenen met een postcode
lager dan 38.. (maar niet met netnummer 020) zijn bij West-Nederland ingedeeld, degenen met
postcode 38.. en hoger bij Overig Nederland.
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doordat de meeste bezoekers met hun levenspartner naar het concert zijn
gegaan (zie Sociaal netwerk) en deze meestal van het andere geslacht is.
Leeftijd, levensfase, burgerlijke staat en gezinssituatie
De gemiddelde leeftijd van de bezoekers was boven de vijftig jaar. Tien van
de negentien geïnterviewden en 56 van de 98 geënquêteerden waren ouder
dan vijftig jaar. Uit de interviews bleek dat de leeftijdsverschillen tussen de
respondenten in veel gevallen ook verschillen in levensfase en gezinssituatie
betekenden. Vijf geïnterviewden zeiden dat een drukke baan en een gezin
met (jonge) kinderen in deze fase van hun leven de hoofdrol speelden, zodat
er weinig tijd overbleef voor concertbezoek. Desondanks was een van hen
een regelmatige bezoeker. Voor deze geïnterviewde was de grote waarde
van muziek en concertbezoek in het leven voldoende stimulans om de
belemmeringen van baan en gezinssituatie te overwinnen.
Voor drie andere geïnterviewden gaf de gepensioneerde staat of een gezin
met zelfstandige kinderen juist meer vrijheid om concerten te bezoeken.
Aangezien uit de interviews bleek dat de burgerlijke staat op zichzelf van geen
groot belang was voor het concertbezoek, is deze variabele met de variabele
gezinssituatie gecombineerd tot één variabele gezinssituatie met de volgende drie
categorieën.
(echt)paar met thuiswonende kinderen

28

24%

(echt)paar zonder thuiswonende kinderen

54

47%

alleenwonenden

34

29%

totaal

116

100%

Sociaal-economische status
Omdat het bezoeken van klassieke concerten in de literatuur vaak met
sociaal prestige wordt geassocieerd, is de sociaal-economische status van de
concertbezoekers onderzocht. Dit is op de gebruikelijke manier gedaan met
behulp van beroep(sprestige), inkomen en opleiding(sniveau).
Voor de indeling naar beroepsprestige is gebruik gemaakt van de beroepenindeling naar sociale groep van het CBS (Bakker en Jonker, 1986). Deze
indeling maakt allereerst onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers en
onderscheidt vervolgens de werknemers in employés en arbeiders. De categorie
employés is verder onderverdeeld in hogere, middelbare en lagere employés.
Met behulp van de beroepenclassiﬁcatie van het CBS zijn de bezoekers
met een werkkring in een sociale groep geplaatst. De gepensioneerden
zijn naar hun laatst uitgeoefende beroep ingedeeld. Verreweg de meeste
concertbezoekers waren (hogere of middelbare) employés. Slechts één
geïnterviewde en zes geënquêteerden gaven aan werkzaam te zijn in het
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huishouden, vrijwilligerswerk te doen of dagonderwijs te volgen.
Om een indruk te krijgen van eventuele inkomensverschillen tussen de
concertbezoekers is de respondenten gevraagd zelf hun jaarlijks netto
gezinsinkomen aan te geven in een lijstje met vijf globale inkomensklassen.
Vier geïnterviewden gaven aan dat hun inkomen lager was dan ƒ 24.000, de
overige vijftien geïnterviewden gaven aan dat hun inkomen tussen ƒ 24.000 en
ƒ 60.000 lag. Van de 88 geënquêteerden die deze vraag hebben beantwoord, gaven
vier geënquêteerden aan dat hun inkomen lager was dan ƒ 24.000. 36 mensen
zeiden dat hun inkomen tussen ƒ 24.000 en ƒ 60.000 lag. Voor 45 mensen
lag het inkomen tussen ƒ 60.000 en ƒ 120.000 en 22 geënquêteerden gaven
aan dat hun inkomen tussen ƒ 120.000 en ƒ 210.000 lag.14
Voor de indeling van de respondenten naar opleidingsniveau is gebruik
gemaakt van de S(tandaard) O(pleidings) I(ndeling) van het CBS (1978).
Deze indeling heeft zes niveau’s. Twaalf geïnterviewden en 59 geënquêteerden
gaven aan een universitaire of HBO-opleiding te hebben voltooid. Slechts één
geïnterviewde en zeven geënquêteerden zeiden lager dan de HAVO te zijn
opgeleid. Gemiddeld genomen waren de respondenten dus hoog opgeleid.
De onderzochte concertbezoekers lijken sociaal-economisch gezien, een
tamelijk eenvormige groep van hoog opgeleide, (middelbare) employés. Dit
beeld komt overeen met het in de literatuur gangbare (zie ook bijvoorbeeld Van
Maanen & Wendel, 1988; Dollase, 1989; Ganzeboom, 1989).
Relevantie van de structurele kenmerken voor de typologie
Van alle onderzochte structurele kenmerken bleek alleen de variabele leeftijd
verschillen tussen de typen te laten zien. Het muziekgerichte type is gemiddeld
het oudst, gevolgd door achtereenvolgens het cultureel uitgaande, het
belangstellende en het uitzonderingstype (zie tabel 6.2).
Tabel 6.2 Leeftijd en de vier typen concertbezoek
muziekgerichte type

cultureel
uitgaande type

belangstellende type

uitzonderingstype

totaal

ouder dan
50 jaar

38

69%

17

55%

10

48%

1

10%

66

56%

50 jaar en
jonger

17

31%

14

45%

11

52%

9

90%

51

44%

totaal
55 100%
31
Cramer’s V=.334, sign.=.005

100%

10 100%

117

100%

21 100%

14
Omgerekend in euro’s zijn de bedragen afgerond als volgt:
ƒ 24.000 is 11.000, ƒ 60.000 is 27.000, ƒ 120.000 is 54.000, ƒ 210.000 is 95.000.
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De vraag was of er in samenhang met het verschil in leeftijd een verschil
in gezinssituatie tussen de typen zou zijn. De drie geïnterviewden van het
(jongere) uitzonderingstype gaven namelijk aan dat zij hun levensfase met een
veelal drukke baan en jonge kinderen niet gunstig voor concertbezoek vonden.
Bij de geïnterviewden van het (oudere) muziekgerichte type viel te beluisteren
dat zij hun levensfase van in veel gevallen geen kinderen meer thuis hebben
en soms al gepensioneerd zijn, gunstig voor concertbezoek vonden. Een
dergelijke relatie tussen gezinssituatie en bezoektypen is bij de geënquêteerden
echter niet teruggevonden.
Een ander met de leeftijd samenhangend verschil tussen de typen zou de
generatie waartoe de bezoekers behoorden, kunnen zijn. Uit de interviews
bleek dat veel ouderen vóór de tijd van de popmuziek waren opgegroeid en
meestal in hun tienerjaren geen eigen radio hadden gehad. Daardoor waren
zij wellicht relatief vaak met klassieke muziek en concertbezoek vertrouwd
geraakt. De jongere geïnterviewden waren in de meeste gevallen met popmuziek en een eigen radio opgegroeid waardoor zij vaker dan de ouderen van
jongsaf ook naar andere muziekgenres hadden geluisterd. In dit onderzoek zijn
hierover geen nadere gegevens voorhanden.
6.1.2 Culturele kenmerken
Onder culturele kenmerken worden persoonskenmerken, competenties en
gewoontes van de bezoekers samengevat, die met hun culturele achtergrond zijn
verbonden en die te maken kunnen hebben met hun concertbezoek (zie 4.1).
In dit onderzoek zijn het:
• Muzikale voorkeur.
• Muzikale kennis.
• Muzikale socialisatie.
• Sociaal netwerk.
• Levensfase.
• Het gebruik van radio, cd-speler en televisie voor het luisteren of kijken
naar muziek.
• Het luisteren naar andere muziekgenres dan klassieke muziek.
• Het bezoeken van andere podiumkunstvoorstellingen.
Evenals in de vorige subparagraaf wordt hier eerst een overzicht gegeven van
deze kenmerken bij alle onderzochte bezoekers. Daarna wordt nagegaan welke
van de culturele kenmerken relevant zijn voor het verschil tussen de typen.
Tenslotte worden de typen een voor een beschreven tegen de achtergrond van
de culturele kenmerken van de bezoekers.
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Muzikale voorkeur
Bij dit onderwerp werd aan de geïnterviewden gevraagd naar welke muziek
zij in een concert bij voorkeur luisterden, instrumentale of vocale muziek,
orkestwerken, kamermuziek enzovoorts. Het bleek dat op een enkele na alle
geïnterviewden bij voorkeur naar concerten zoals het onderzochte concert
luisterden: een symfonieorkest, liefst met een instrumentale solist. Naar opera
en zang en in sommige gevallen ook naar kamermuziek luisterden de meesten
bij voorkeur niet.
In de enquête luidde vraag 40 over dit onderwerp: Naar welke vormen van
klassieke muziek luistert u in een concert bij voorkeur? In tabel 6.3 is te zien dat
de meeste mensen weliswaar gote voorkeur voor orkestmuziek hebben maar
tegelijkertijd ook graag naar andere vormen van klassieke muziek luisteren.
Tabel 6.3 Muzikale voorkeur van de geënquêteerden
orkestmuziek

opera

koorwerken

kamermuziek

grote voorkeur

74

10

9

17

enige voorkeur

21

26

32

19

niet bij voorkeur

3

40

37

23

bij voorkeur niet

–

21

16

20

totaal

98

97

94

79

Muzikale kennis
Hierbij ging het enerzijds om enige kennis van klassieke muziek in het
algemeen en de gespeelde werken in het bijzonder, anderzijds om kennis van
de sociale regels en gewoontes rondom het concert, de concertconventies (zie
ook Becker, 1982; Smithuijsen, 2001). Alle geïnterviewden kenden van tevoren
een of twee van de werken die op het programma stonden, al was deze kennis
bij de meesten globaal. Niemand kende het twintigste-eeuwse stuk dat werd
gespeeld, noch de componist ervan.
De kennis van de concertconventies, zoals het luisteren in stilte en niet
applaudisseren tussen de muziekstukken, was bij de geïnterviewden
uiteenlopend. De meesten waren er goed mee op de hoogte, drie zeiden dat ze
zich van tevoren wat onzeker hadden gevoeld of zich een verkeerde voorstelling
hadden gemaakt van bijvoorbeeld de kledingcode. Geen van drieën had veel
ervaring in het bezoeken van klassieke concerten. In de enquête waren geen
vragen over dit onderwerp opgenomen.
Muzikale socialisatie
Onder muzikale socialisatie wordt verstaan hoe en wanneer mensen voor
het eerst met klassieke muziek hebben kennisgemaakt. Van de negentien
geïnterviewden waren er elf muzikaal primair gesocialiseerd, dat wil zeggen dat
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zij in hun gezin van herkomst met klassieke muziek hebben kennisgemaakt.
In al deze gezinnen werd klassieke muziek via radio of grammofoonplaten
beluisterd en in veel gevallen ook beoefend, de kinderen kregen muziekles, of
ze gingen (af en toe) met hun ouders naar een concert. Zes van de elf zeiden
dat (klassieke) muziek hun op deze manier met de paplepel was ingegoten en in
hun leven steeds aanwezig was geweest. Deze zes waren zelf (amateur)muziekbeoefenaars. Van de andere vijf primair gesocialiseerden was er één die zei dat
hem van de pianoles niets was bijgebleven en dat hij op volwassen leeftijd op
eigen kracht de klassieke muziek had (her)ontdekt.
De overige acht geïnterviewden waren muzikaal secundair gesocialiseerd, zij
zeiden niet eerder dan in hun schooltijd met klassieke muziek te hebben
kennisgemaakt, hetzij door een leraar, hetzij door vrienden of door schoolconcerten. Schoolconcerten hebben trouwens niet bij iedereen een onverdeeld
gunstige indruk achtergelaten. Drie geïnterviewden zeiden, afgezien van een
eventuele ondergrond op school, voornamelijk op eigen kracht de klassieke
muziek te hebben ontdekt, vooral door naar de radio te luisteren. Voor drie
anderen was de stimulans van mensen uit hun naaste omgeving uitgegaan.
Opvallend is dat de belangstelling voor klassieke muziek bij sommigen begint
met een concertbezoek, terwijl bij anderen concertbezoek pas volgt nadat de
belangstelling op andere wijze is ontwikkeld. Dit geldt voor zowel primair als
secundair gesocialiseerden.
Vraag 35 van de enquête luidde: Hoe bent u voor het eerst in uw leven met klassieke
conerten in aanraking gekomen? Er waren vijf antwoordcategorieën:
1 Door ouders
2 Door broers / zussen
3 Door onderwijzer / leraar
4 Door vriend(inn)en
5 Anders nl:............
Alleen degenen die de eerste categorie hadden aangekruist, werden als primair
muzikaal gesocialiseerd beschouwd, omdat alleen van deze respondenten kon
worden aangenomen dat zij klassieke muziek en concertbezoek werkelijk van
jongsaf hadden meegekregen. De overigen werden als secundair muzikaal
gesocialiseerd beschouwd. Van de 98 geënquêteerden waren er zo 46 primair
en 52 secundair muzikaal gesocialiseerden.
Sociaal netwerk
Alle geïnterviewden hadden het concert met iemand uit hun familie- of
vriendenkring bezocht. Voor veertien van hen was dit de levenspartner. Op
een na zeiden alle geïnterviewden in principe niet alleen naar een concert te
gaan.
Van de 98 geënquêteerden hadden 57 mensen het concert met hun levenspartner bezocht, slechts negen geënquêteerden gaven aan het concert alleen
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te hebben bezocht, de overige 32 geënquêteerden waren met familieleden
of vrienden gegaan. De normale situatie lijkt dat bezoekers met één andere
persoon uit het eigen sociaal netwerk, bij voorkeur de levenspartner, naar een
concert gaan.
Levensfase
Dit kenmerk is al behandeld in samenhang met de leeftijd en de gezinssituatie
van de bezoekers onder het kopje structurele kenmerken.
Het gebruik van radio, cd-speler en televisie voor het luisteren of kijken naar muziek.
Het luisteren naar andere muziekgenres dan klassieke muziek.
Het bezoeken van andere podiumkunstvoorstellingen.
Deze drie items vormden drie aspecten van hetzelfde onderwerp, namelijk of
concertbezoekers ook nog op andere manieren dan concertbezoek bezig zijn
met muziek en met andere kunstuitingen.
Het gebruik van radio, cd-speler en televisie voor het luisteren of kijken naar muziek.
Alle geïnterviewden zeiden thuis of in de auto klassieke muziek te beluisteren,
al was dat voor sommigen maar heel af en toe. Zij gebruikten daar een van de
Nederlandse klassieke zenders: Radio 4, Classic FM of de Concertzender
voor, of luisterden via cd-, plaat- of bandopnames. Geïnterviewden zeiden
soms een plaat op te zetten om er ook echt naar te gaan zitten luisteren.
Meestal echter luisterde men terwijl men tegelijkertijd andere dingen deed.
Nooit werd volgens geïnterviewden de muziek voor hen daarbij tot muzikaal
behang. Vier geïnterviewden zeiden dat ze, voor zover het aan hen lag, nooit
naar andere dan klassieke muziek luisterden.
Enquêtevraag 42 luidde: Hoe vaak luistert u op de radio, op cd, bandopname of
iets dergelijks naar een van de volgende muzikale genres? Er waren vijf antwoordcategorieën: jazz, pop- of rockmuziek, nederlandstalige muziek, klassieke muziek,
anders nl..... Van de 97 geënquêteerden die de categorie klassieke muziek hebben
ingevuld, luisterden 82 mensen vaak naar klassieke muziek, veertien deden
dit soms en een (bijna) nooit. In het algemeen luisteren de meeste bezoekers
kennelijk heel regelmatig naar klassieke muziek.
Klassieke muziekprogramma’s op de televisie waren bij de geïnterviewden minder in
trek dan die op de radio. Twaalf van de negentien geïnterviewden zeiden “wel eens”
een klassiek muziekprogramma op televisie te bekijken. Meestal ging het daarbij om
een speciﬁek programma of speciale uitzending (het nieuwjaarsconcert bijvoorbeeld)
en zelfs daarvan zei men “er niet voor thuis te blijven”. Zeven geïnterviewden keken
nooit of zeer zelden naar klassieke muziek op de televisie. Twee van hen zeiden dit
bewust niet te doen, omdat zij bij een dergelijke muziekuitvoering niet door een
regisseur beperkt wensten te worden in wat zij te zien krijgen.
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Enquêtevraag 38 luidde: Kijkt u wel eens naar een klassiek concert op tv? Van
de 98 geënquêteerden zeiden negentien mensen vaak naar een klassiekemuziekprogramma op de televisie te kijken, 53 mensen deden dit soms en 26
(bijna) nooit. Evenals de geïnterviewden kijken de meeste geënquêteerden
blijkbaar relatief weinig naar klassieke-muziekprogramma’s op de televisie.
Het luisteren naar andere muziekgenres dan klassieke muziek.
Vijftien van de negentien geïnterviewden zeiden behalve naar klassieke muziek
ook graag naar andere muziekgenres te luisteren. Jazz en (rustige) popmuziek
waren naast (Nederlandstalige) luisterliedjes en nummers uit musicals het
meest in trek. De vier overigen luisterden bij voorkeur alleen naar klassieke
muziek. Vergeleken met de geïnterviewden lijken de geënquêteerden die
enquêtevraag 42 over dit onderwerp hebben beantwoord, minder vaak naar
andere dan klassieke muziek te luisteren (zie tabel 6.4).
Tabel 6.4 Het luisteren naar andere dan klassieke muziek door de geënquêteerden
jazz

pop- of rockmuziek

Nederlandstalig

vaak

11

15

6

soms

39

29

39

(bijna) nooit

45

51

46

totaal

95

95

91

Het bezoeken van andere podiumkunstvoorstellingen
Vijf geïnterviewden gaven aan met enige regelmaat naar de schouwburg te gaan
om er toneel-, ballet- of musicalvoorstellingen te zien. Een van hen zei ook nog
wel eens naar de bioscoop te gaan. Een andere geïnterviewde zei hoogstens af
en toe een museum te bezoeken. De overige geïnterviewden waren tamelijk
vaag op dit punt en de indruk werd gewekt dat zij slechts sporadisch andere
culturele voorstellingen bezochten. In de enquête was over dit onderwerp geen
vraag opgenomen.
Wat het bezoeken van concerten van andere muziekgenres betreft, zeiden de
meeste geïnterviewden dit nooit of vrijwel nooit te doen. Slechts een van de
geïnterviewden zei met enige regelmaat naar een jazzconcert te gaan. Twee
andere geïnterviewden zeiden sporadisch een popconcert te bezoeken. De
meesten echter hadden er geen behoefte aan of voelden er zich niet op hun plaats.
In de enquête ging vraag 43 over dit onderwerp. Zij luidde: Hoe vaak hebt u
in het afgelopen jaar een concert van een van de volgende muzikale genres bezocht?
Er waren vijf antwoordcategorieën: jazz, pop- of rockmuziek, nederlandstalige
muziek, klassieke muziek, anders. Van de 89 geënquêteerden die de eerste drie
antwoordcategorieën hebben ingevuld, gaven 61 mensen aan in het afgelopen
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jaar geen jazzconcert, geen pop- of rockconcert en geen Nederlandstalig
concert te hebben bezocht. Evenals bij de geïnterviewden hebben bij de
geënquêteerden de meesten in het afgelopen jaar geen andere dan klassieke
concerten bezocht.
Relevantie van de culturele kenmerken voor de typologie
De typen bleken onderling te verschillen op de volgende van de hier
besproken culturele kenmerken: muzikale kennis, muzikale socialisatie, het
gebruik van radio, cd-speler en televisie, het luisteren naar andere dan klassieke
muziek en het bezoeken van andere podiumkunstvoorstellingen. In het
volgende worden de verschillen tussen de typen voor wat betreft elk van deze
vier kenmerken besproken. Vanwege de kleine aantallen geïnterviewden bij elk
type worden geïnterviewden en geënquêteerden bij elkaar geteld.
Muzikale kennis van de vier typen
Over de kennis van klassieke muziek en van de concertconventies zijn in
de enquête geen vragen gesteld. Uit de interviews was echter op te maken
dat er tussen de typen op dit gebied verschillen waren. Alle geïnterviewde
muziekgerichte bezoekers waren relatief goed op de hoogte zowel met de
muziek als met de concertconventies. De vijf geïnterviewde muziekgerichte
bezoekers die zelf een instrument bespeelden, wisten zelfs tamelijk veel van
muziek. De vier geïnterviewde cultureel uitgaande bezoekers waren eveneens
relatief goed op de hoogte met de muziek en met de concertconventies. De
drie geïnterviewde belangstellende bezoekers wisten wel wat van klassieke
muziek maar hun kennis was duidelijk minder gedetailleerd dan die van
beide voorgaande typen. Zij waren in grote lijnen op de hoogte met de
conventies van het concert, maar hadden tegelijkertijd duidelijk weinig
concertbezoekroutine. Een van de geïnterviewden had om die reden een zekere
drempelvrees. Bij geen van de drie geïnterviewde uitzonderingsbezoekers
was de kennis van klassieke muziek en van concertconventies erg groot. Naar
zij zelf zeiden waren zij mede daarom juist gemotiveerd om het concert bij te
wonen.
Muzikale socialisatie van de vier typen
Van de vier typen telt het uitzonderingstype relatief het hoogste aantal primair
muzikaal gesocialiseerden, gevolgd door respectievelijk het muziekgerichte, het
cultureel uitgaande en het belangstellende type (zie tabel 6.5). Deze bevinding
was verrassend, gezien de verwachting dat het uitzonderingstype van de vier
typen het laagste aantal primair muzikaal gesocialiseerden zou tellen of in ieder
geval lager zou scoren dan het muziekgerichte type.
Uit de interviews bleek dat veel bezoekers van het uitzonderingstype weliswaar
muzikaal primair waren gesocialiseerd maar dat het vaak bij de kennismaking
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was gebleven. De meeste bezoekers van dit type waren van de generatie die
vooral met andere dan klassieke muziek is opgegroeid. Bij de bezoekers van het
muziekgerichte type lijkt de primaire muzikale socialisatie langer in het verdere
leven door te hebben gewerkt. Van de negen geïnterviewde muziekgerichten
waren er bijvoorbeeld vijf die zelf een instrument bespeelden.
Het belangstellende type is het enige van de vier typen bij wie een ruime
meerderheid muzikaal secundair gesocialiseerd is. De geïnterviewde
belangstellenden hadden min of meer op eigen kracht de klassieke muziek
ontdekt of herontdekt en waren er vervolgens zeer in geïnteresseerd geraakt.
Het feit dat zij (nog) geen regelmatige concertbezoekers zijn, had voor één
geïnterviewde te maken met een zekere drempelvrees, voor een ander met
levensfaseomstandigheden en voor weer een ander met het feit dat deze
geïnterviewde gewend was aan het luisteren naar radio of cd en daar in het
algemeen genoeg aan had.
Tabel 6.5 Muzikale socialisatie van de vier typen
muziekgerichte type

cultureel
belangsteluitgaande type lende type

uitzonderingstype

totaal

primair

33

60%

16

52%

3

14%

7

70%

59

50%

secundair

22

40%

15

48%

18

86%

3

30%

58

50%

totaal
55 100%
31
Cramer’s V=.353, sign.=.002

100%

21

100%

10 100%

117

100%

Het gebruik van radio, cd-speler en televisie van de vier typen.
Zoals was te verwachten, luisterden bezoekers van het muziekgerichte type
in overgrote meerderheid vaak naar klassieke muziek op radio of cd, gevolgd
door bezoekers van respectievelijk het cultureel uitgaande, het belangstellende
en het uitzonderingstype. Dit laatste type is het enige van wie een minderheid
vaak naar klassieke muziek op radio of cd luistert en van wie bijna de helft
aangeeft (bijna) nooit naar klassieke muziek op radio of cd te luisteren
(zie tabel 6.6). Deze bevinding versterkt het beeld dat bezoekers van het
uitzonderingstype meer dan die van de andere typen op andere dan klassieke
muziek zijn gericht.

89

82110_klassiek_concert.indd 89

28-11-2005 13:38:45

Tabel 6.6 Het luisteren naar klassieke muziek van de vier typen
muziekgerichte type

cultureel uitgaande type

belangstellende type

uitzonderingstype

totaal

vaak

54

98%

26

84%

13

62%

2

22%

95

82%

soms

1

2%

5

16%

8

38%

3

33%

17

15%

(bijna)
nooit

–

–

–

–

–

–

4

45%

4

3%

totaal
55 100%
31
Cramer’s V=.551, sign.=.000

100%

21

100%

9

100%

116

100%

Relatief veel bezoekers van het muziekgerichte type kijken vaak naar klassiekemuziekprogramma’s op de televisie, gevolgd door de bezoekers van het
cultureel uitgaande type. Van de bezoekers van het belangstellende en het
uitzonderingstype kijkt niemand vaak naar dergelijke programma’s. Het
belangstellende type heeft het hoogste percentage bezoekers dat soms naar
klassieke-muziekprogramma’s op de televisie kijkt en het uitzonderingstype
heeft het hoogste percentage bezoekers dat (bijna) nooit naar zulke
programma’s kijkt (zie tabel 6.7). De verschillen tussen de typen op het gebied
van het kijken naar televisieprogramma’s met of over klassieke muziek sluiten
daarmee enigszins aan bij de verschillen op het gebied van het luisteren naar
klassieke muziek via radio of cd.
Tabel 6.7 Het kijken naar klassieke-muziekprogramma’s op de televisie van de vier typen
muziekgerichte type

cultureel
uitgaande type

belangstellende type

uitzonderingstype

totaal

vaak

14

26%

5

16%

–

–

–

–

19

16%

soms

31

56%

16

52%

15

71%

3

30%

65

56%

(bijna)
nooit

10

18%

10

32%

6

29%

7

70%

33

28%

totaal
55 100%
31
Cramer’s V=.281, sign.=.005

100%

21

100%

10

100%

117

100%

Het luisteren naar andere dan klassieke muziek van de vier typen.
Wat betreft het luisteren naar andere dan klassieke muziek was er alleen een
signiﬁcant verschil tussen de typen op het gebied van de pop- of rockmuziek
en de Nederlandstalige muziek. Naar beide muziekgenres luisterden relatief
de meeste bezoekers van het muziekgerichte type (bijna) nooit, relatief de
meeste bezoekers van het belangstellende type luisterden hier soms naar en
relatief de meeste bezoekers van het uitzonderingstype luisterden vaak naar
deze muziekgenres (zie tabel 6.8 en tabel 6.9). Degenen die deze vragen niet
hebben beantwoord waren allen van het muziekgerichte en van het cultureel
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uitgaande type. Het is mogelijk dat deze respondenten de vragen hebben
overgeslagen omdat zij niet of nauwelijks naar deze muziekgenres luisteren.
Wanneer dat het geval zou zijn, zou het verschil tussen de typen nog groter
zijn.
Tabel 6.8 Luisteren naar pop- of rockmuziek van de vier typen
muziekgerichte type

cultureel
belangsteluitgaande type lende type

uitzonderingstype

totaal

vaak

5

10%

4

14%

3

14%

5

50%

17

15%

soms

13

25%

8

29%

8

38%

3

30%

32

29%

(bijna)
nooit

34

65%

16

57%

10

48%

2

20%

62

56%

totaal
52 100% 28
Cramer’s V=.245, sign.=.039

100%

21

100%

10

100%

111

100%

Tabel 6.9 Luisteren naar Nederlandstalige liedjes van de vier typen
muziekgerichte type

cultureel uitgaande type

belangstellende type

uitzonderingstype

totaal

vaak

1

2%

3

10%

1

5%

4

40%

9

8%

soms

17

35%

12

42%

9

43%

4

40%

42

39%

(bijna)
nooit

31

63%

14

48%

11

52%

2

20%

58

53%

totaal
49 100% 29
Cramer’s V=.291, sign.=.005

100%

21

100%

10

100%

109

100%

Het bezoeken van andere podiumkunstvoorstellingen van de vier typen.
Van de vijf geïnterviewden die zeiden met een zekere regelmaat een voorstelling
in de schouwburg te bezoeken, waren er drie van het cultureel uitgaande type.
Hoewel over dit onderwerp alleen interviewgegevens beschikbaar zijn, ondersteunt deze bevinding mogelijkerwijs de veronderstelling dat meer bezoekers
van het cultureel uitgaande type dan van de andere bezoektypen, behalve
klassieke concerten ook met enige regelmaat andere podiumkunstvoorstellingen
bezoeken.
Over het bezoeken van andere dan klassieke concerten zijn wel enquêtegegevens
beschikbaar. In totaal zijn er slechts vijftien respondenten die zeggen vaker dan
tweemaal per jaar andere dan klassieke concerten te bezoeken, maar van deze zijn
er zeven van het cultureel uitgaande type. Ook deze bevinding lijkt de veronderstelling te ondersteunen dat meer bezoekers van het cultureel uitgaande type dan
van de andere bezoektypen verschillende culturele voorstellingen bezoeken.

91

82110_klasCon.indd 91

30-11-2005 10:17:29

Beschrijving van de vier typen in termen van culturele kenmerken van de
bezoekers
Bezoekers van het muziekgerichte type zijn in de meeste gevallen muzikaal primair
gesocialiseerd, zij weten van de vier typen het meest van klassieke muziek en zijn goed
op de hoogte van de concertconventies. Zij luisteren vaak naar klassieke muziek via
radio of cd’s en kijken relatief vaak naar klassieke-muziekprogramma’s op de televisie.
Naar pop- of rockmuziek of Nederlandstalige muziek luisteren de meesten weinig.
In het algemeen kunnen bezoekers van het muziekgerichte type worden
gekarakteriseerd als mensen die van jongsaf met klassieke muziek en concertbezoek
bekend en vertrouwd zijn. Klassieke muziek speelt op allerlei manieren een
belangrijke rol in het dagelijks leven van bezoekers van dit type. Concertbezoek is
daar één manier van, maar ook het regelmatig luisteren naar klassieke muziek via
radio of cd en het af en toe kijken naar programma’s met of over klassieke muziek op
de televisie. Het muziekgerichte type is speciﬁek op klassieke muziek gericht en
heeft niet veel op met andere muziekgenres.
Bezoekers van het cultureel uitgaande type zijn ten opzichte van het muziekgerichte type iets minder vaak muzikaal primair gesocialiseerd. Zij zijn net als
de bezoekers van het muziekgerichte type goed op de hoogte zowel met de
klassieke muziek als met de concertconventies. Zij luisteren iets minder vaak
dan de bezoekers van het muziekgerichte type naar klassieke muziek via radio
of cd’s en kijken relatief minder vaak naar klassieke-muziekprogramma’s op
de televisie. Naar pop- of rockmuziek of Nederlandstalige muziek luisteren de
meesten iets vaker dan de bezoekers van het muziekgerichte type.
Bezoekers van het cultureel uitgaande type lijken in veel opzichten op die van
het muziekgerichte type, behalve dat in het dagelijks leven van bezoekers van
het cultureel uitgaande type klassieke muziek een iets minder prominente rol
lijkt te spelen. Wellicht zijn bezoekers van het cultureel uitgaande type (die het
concertbezoek vooral als uitgaan hebben beleefd), minder dan bezoekers van
het muziekgerichte type speciﬁek op klassieke muziek en concertbezoek gericht
en bezoeken zij vaker ook andere dan klassieke concerten en niet-muzikale
culturele voorstellingen. In de gegevens waren hier aanwijzingen voor.
Van de vier typen is van het belangstellende type het kleinste aantal bezoekers
muzikaal primair gesocialiseerd. De kennis van klassieke muziek en concertconventies is bij dit type globaal. Bezoekers van het belangstellende type
luisteren minder vaak dan die van de beide vorige typen naar klassieke
muziek via radio of cd’s, de meesten kijken niet vaak naar een klassiekemuziekprogramma op de televisie en luisteren evenmin vaak naar pop- of
rockmuziek en Nederlandstalige muziek.
Bezoekers van het belangstellende type zijn niet van jongsaf met klassieke
muziek en concertbezoek bekend en vertrouwd, maar hebben er pas op zijn
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vroegst in de tienerjaren mee kennisgemaakt. De echte interesse is vaak pas
later gekomen en een zeker leerproces op het gebied van de klassieke muziek
en de concertconventies lijkt in veel gevallen nog gaande. Muziek speelt een
zekere rol in het dagelijks leven, maar het gaat daarbij lang niet alleen om
klassieke muziek. Uit de interviews was op te maken dat in sommige gevallen de
belangstelling voor klassieke muziek nog groeiende was. Anderen zeiden dat zij
een (kleine) aanleiding nodig hadden om een concert te bezoeken of dat men in
het algemeen genoeg had aan het luisteren naar muziek via radio en cd’s.
Bezoekers van het uitzonderingstype zijn relatief vaak muzikaal primair
gesocialiseerd en in dit opzicht vergelijkbaar met bezoekers van het muziekgerichte en het cultureel uitgaande type. De kennis van de klassieke muziek
en van de concerconventies is bij bezoekers van dit type desondanks summier.
Van alle typen luisteren bezoekers van het uitzonderingstype het minst vaak
naar klassieke muziek via radio of cd’s en kijken zij het minst vaak naar een
klassieke-muziekprogramma op de televisie. Naar pop- of rockmuziek en
naar Nederlandstalige muziek luisteren bezoekers van het uitzonderingstype
daarentegen vaker dan die van de andere typen.
Bezoekers van het uitzonderingstype zijn weliswaar vaak van jongsaf bekend
met klassieke muziek, maar dat heeft nauwelijks gevolgen gehad voor de rol
van klassieke muziek in het dagelijks leven. Voor zover muziek een rol in
het dagelijks leven speelt, gaat het vooral om andere dan klassieke muziek
en deze wordt hoofzakelijk via radio en cd’s beluisterd. Bezoekers van het
uitzonderingstype bezoeken een klassiek concert vooral als curiositeit.
6.2 Belevings- en handelingsaspecten van de bezoektypen
Nadat in de vorige paragraaf de typen nader zijn geproﬁleerd aan de
hand van verschillen in achtergrondkenmerken van de bezoekers, worden
zij in deze paragraaf nader geproﬁleerd aan de hand van verschillen in
beleving en daadwerkelijk bezoeken van het concert. In hoofdstuk 5 zijn de
afzonderlijke belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek van alle
onderzochte bezoekers geïnventariseerd. In deze paragraaf wordt nagegaan
in hoeverre de typen, behalve op de centrale belevingsvariabele en de centrale
handelingsvariabele die samen de dimensies vormen van de typologie,
onderling ook nog verschillen op de andere belevings- en handelingsvariabelen.
Eerst worden de verschillen in belevingsaspecten tussen de typen behandeld
(6.2.1) en daarna de verschillen in handelingsaspecten (6.2.2).
6.2.1 Belevingsaspecten
Afgezien van de belevingsdimensie intensieve versus extensieve concertbeleving
bleken de typen op twee andere belevingsaspecten signiﬁcant van elkaar
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te verschillen. In beide gevallen betrof het de beleving van de muziek. De
variabelen zijn: essentiële versus additionele waardering van muziek en afﬁrmatieve
versus innovatieve muziekbeleving. Op de variabele esthetische versus expressieve
muziekbeleving was er alleen een signiﬁcant verschil van het muziekgerichte
type met de andere typen. Op het gebied van de belevingsaspecten van de
directe context konden geen signiﬁcante verschillen tussen de typen worden
geconstateerd.
Essentiële versus additionele waardering van muziek
Deze variabele is aan de beide dimensies van de typologie gerelateerd (zie
hoofdstuk 5). Het muziekgerichte type omvat veruit de meeste bezoekers
voor wie muziek een essentiële waarde is, bij het cultureel uitgaande type is
dit iets meer dan de helft, bij het belangstellende type een derde en bij het
uitzonderingstype een tiende (zie tabel 6.10).
Tabel 6.10 Essentiële versus additionele waardering van muziek van de vier typen
muziekgerichte type
essentieel

cultureel
belangsteluitgaande type lende type

uitzonderingstype

totaal

47

89%

17

55%

7

33%

1

10%

72

63%

6

11%

14

45%

14

67%

9

90%

43

37%

totaal
53 100%
31
Cramer’s V=.557, sign.=.000

100%

21

100%

10

100%

115

100%

additioneel

Afﬁrmatieve versus innovatieve muziekbeleving
Het muziekgerichte type omvat het grootste aantal bezoekers met een
innovatieve muziekbeleving (dat wil zeggen dat zij in een concert liever iets
nieuws horen dan voor hen bekende muziek), gevolgd door respectievelijk het
cultureel uitgaande en het belangstellende type. Van de tien bezoekers van
het uitzonderingstype is maar van acht mensen een score op deze variabele
bekend, maar deze acht hebben allen een innovatieve beleving (zie tabel 6.11).
Tussen de variabelen afﬁrmatieve versus innovatieve muziekbeleving en essentiële
versus additionele waardering van muziek was eerder een relatie geconstateerd,
waarbij meer bezoekers met een essentiële waardering van muziek een
innovatieve muziekbeleving hebben dan bezoekers met een additionele
waardering van muziek (zie 5.1). In het licht van deze relatie is het opvallend
dat het type met het laagste aantal essentieel waarderenden (het uitzonderingstype), relatief het hoogste aantal innovatieve muziekbelevers heeft. De reden
hiervan kan zijn dat voor bezoekers van het uitzonderingstype, die van alle
typen het minst met klassieke muziek bekend zijn, de voorkeur voor bekende
muziek (afﬁrmatieve beleving) nauwelijks een optie was. In de interviews waren
hier aanwijzingen voor (zie verderop bij de bespreking van de typen).
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Tabel 6.11 Afﬁrmatieve versus innovatieve muziekbeleving van de vier typen
muziekgerichte type

cultureel
belangstel- uitzondeuitgaande type lende type ringstype

totaal

afﬁrmatief

11

20%

9

32%

10

48%

–

–

30

27%

innovatief

43

80%

19

68%

11

52%

8

100%

81

73%

totaal
54 100% 28
Cramer’s V=.286, sign.=.028

100%

21

100%

8

100%

111

100%

Esthetische versus expressieve muziekbeleving
Op deze variabele bleek het muziekgerichte type het hoogste aantal
expressieve muziekbelevers te scoren, terwijl er tussen de andere typen geen
signiﬁcante verschillen waren (zie tabel 6.12). Dit betekent dat klassieke
muziek voor bezoekers van het muziekgerichte type in het algemeen een breder
emotioneel bereik heeft dan voor andere bezoekers. Voor bezoekers van het
muziekgerichte type hoeft klassieke muziek niet in de eerste plaats ‘mooi’ te
zijn.
Tabel 6.12 Esthetische versus expressieve muziekbeleving van het muziekgerichte type
muziekgerichte type

andere drie typen

totaal

esthetisch

27

49%

45

78%

72

64%

expressief

28

51%

13

22%

41

36%

totaal
55
Cramer’s V=.296, sign.=.002

100%

58

100%

113

100%

De vier typen kunnen nu wat betreft hun beleving van de muziek in het concert
als volgt nader worden geproﬁleerd.
• Voor bezoekers van het muziekgerichte type is klassieke muziek een
essentiële, bijna onmisbare waarde in het leven. Gedeeltelijk in samenhang
hiermee horen bezoekers van dit type in de meeste gevallen in een concert
graag overwegend voor hen onbekende stukken. Daarbij heeft klassieke muziek
voor hen meer dan voor bezoekers van de andere typen een breed emotioneel
bereik en staan zij meer open voor minder ‘mooie’ klanken.
• Voor bezoekers van het cultureel uitgaande type is klassieke muziek minder
vaak een essentiële waarde in het leven dan voor die van het muziekgerichte
type. Gedeeltelijk in samenhang daarmee horen meer bezoekers van dit type
dan van het vorige liefst bekende en vertrouwd klinkende muziek in een
concert.
• Voor bezoekers van het belangstellende type is klassieke muziek veel minder
vaak een essentiële waarde in het leven dan voor die van het muziekgerichte
type en het cultureel uitgaande type. Gedeeltelijk in samenhang daarmee
hebben de belangstellende bezoekers het meest van alle typen voorkeur voor
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bekende en vertrouwd klinkende muziek in een concert.
• Voor bezoekers van het uitzonderingstype is muziek zelden een essentiële
waarde in het leven. Toch hebben alle respondenten van het uitzonderingstype
aangegeven in een concert het liefst iets nieuws te horen. Uit de interviews
bleek dat zij hiermee kunnen bedoelen, dat het hele concertbezoek inclusief
de muziek voor hen een tamelijk nieuwe ervaring is, waar zij wel in zijn
geïnteresseerd.
6.2.2 Handelingsaspecten
Afgezien van de handelingsdimensie regelmatig bezoek versus gelegenheidsbezoek
bleken de typen ook wat het handelen vóór en na het concert betreft op twee
aspecten signiﬁcant van elkaar te verschillen. De variabelen zijn: inhoudelijke
voorbereiding en voornemen tot herhaling van concertbezoek.
Inhoudelijke voorbereiding
Deze variabele is gerelateerd aan de belevingsdimensie van de typologie (zie
hoofdstuk 5). Bezoekers van het muziekgerichte type en het belangstellende
type hebben zich relatief vaker inhoudelijk voorbereid dan die van het cultureel
uitgaande en het uitzonderingstype (zie tabel 6.13). De beide eerstgenoemde
groepen zijn intensieve concertbelevers en de beide laatstgenoemde extensieve
concertbelevers. De relatie van de variabele inhoudelijke voorbereiding met
de belevingsdimensie komt bij deze verschillen tussen de typen opnieuw tot
uitdrukking.
Tabel6.13 Inhoudelijke voorbereiding van de vier typen
muziekgecultureel
richte type uitgaande type

belangstellende type

uitzonderingstype

totaal

geen voorbereiding

27

50%

23

74%

14

67%

10

100%

74

64%

wel voorbereiding

27

50%

8

26%

7

33%

–

–

42

36%

totaal
54 100% 31
Cramer’s V=.317, sign.=.009

100%

21

100%

10

100%

116

100%

Voornemen tot herhaling van concertbezoek
Bezoekers van het muziekgerichte type zijn hier de enigen waarvan niemand
het voornemen tot herhaling van concertbezoek naar aanleiding van dit bezoek
heeft gemaakt. De overgrote meerderheid van dit type was al eerder van plan
nog eens een concert te bezoeken. De belangstellende bezoekers hebben het
plan om nog eens een concert te bezoeken relatief vaker dan bezoekers van
de drie andere typen naar aanleiding van dit bezoek opgevat. Relatief veel
uitzonderingsbezoekers gaven aan niet van plan te zijn om nog eens naar een
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concert te gaan of nog niet te weten of zij dit zouden doen. Uit de interviews
bleek dat uitzonderingsbezoekers herhaling van concertbezoek soms van een
eventuele herhaling van de sponsoruitnodiging willen laten afhangen
(zie tabel 6.14).
Tabel 6.14 Voornemen tot herhaling van concertbezoek van de vier typen
muziekcultureel
gerichte type uitgaande type
ja n.a.v. dit
bezoek

belangstellende type

uitzonderingstype

totaal

–

–

6

19%

6

29%

2

20%

14

12%

al eerder
van plan

50

91%

18

58%

14

66%

4

40%

86

73%

nee of
weet niet

5

9%

7

23%

1

5%

4

40%

17

15%

31

100%

21 100%

10

100%

117

100%

totaal
55 100%
Cramer’s V=.337, sign.=.000

Op het gebied van de handelingen vóór en na het concert kunnen de vier typen
nu als volgt nader worden geproﬁleerd.
• Iets meer bezoekers van het muziekgerichte type dan van de andere typen
hebben zich op het concert voorbereid door van tevoren iets over de uit te
voeren muziek te lezen of deze te beluisteren. Het voornemen om vaker
een concert te bezoeken staat bij dit type op voorhand vast en is niet naar
aanleiding van dit concertbezoek ontstaan. Het handelen vóór en na het
concert sluit aan bij de eerdere karakterisering van dit type als bezoekers voor
wie klassieke muziek en concertbezoek een onderdeel van het dagelijks leven
vormen (zie 6.1).
• Aanzienlijk minder bezoekers van het cultureel uitgaande type dan van het
muziekgerichte type hebben zich inhoudelijk op het concert voorbereid. Het
voornemen tot herhaling van concertbezoek ligt bij dit type minder vaak op
voorhand vast dan bij het muziekgerichte type. Ook hier lijkt het handelen
vóór en na het concert aan te sluiten bij de karakterisering van dit type als
bezoekers die behalve concerten wellicht ook andere culturele voorstellingen
bezoeken (zie 6.1).
• Bezoekers van het belangstellende type hebben zich minder vaak dan die van
het muziekgerichte type en vaker dan bezoekers van het cultureel uitgaande
type inhoudelijk op het concert voorbereid. Bij dit type komt tot uitdrukking
dat de intensieve concertbelevers zich vaker inhoudelijk op het concert
hebben voorbereid dan de extensieve concertbelevers (zie hoofdstuk 5). Het
belangstellende type omvat het van alle typen relatief grootste aantal bezoekers
dat het voornemen tot herhaling van concertbezoek naar aanleiding van dit
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concertbezoek heeft gemaakt. Wellicht komt hierin tot uitdrukking dat, zoals
uit de interviews bleek, voor sommige bezoekers van dit type de belangstelling
voor klassieke muziek en concertbezoek nog groeiende is.
• Bezoekers van het uitzonderingstype hebben zich in het algemeen niet
voorbereid op de inhoud van het concert. Dit type omvat het van alle typen
laagste percentage bezoekers dat al eerder van plan was nog eens een klassiek
concert te bezoeken. Een relatief groot aantal uitzonderingsbezoekers
zegt nog niet te weten of ze nog eens naar een concert zullen gaan. Uit de
interviews bleek dat uitzonderingsbezoekers dit soms willen laten afhangen
van een eventuele herhaling van de (sponsor)uitnodiging. Het handelen vóór
en na het concert van bezoekers van dit type sluit aan bij het eerder geschetste
beeld van uitzonderingsbezoekers als mensen die een concertbezoek vooral als
een curiositeit in hun leven beschouwen (zie 6.1).
6.3 Proﬁelen van de bezoektypen
Tot slot van dit hoofdstuk wordt in deze paragraaf van elk type aan de
hand van structurele en culturele kenmerken (zie 6.1) en van belevings- en
handelingsaspecten (zie 6.2) een samenvattend proﬁel geschetst.
Het muziekgerichte type
Van alle onderzochte bezoekers is 47 procent van het muziekgerichte type.
Dit type is daarmee het talrijkst. 69 procent van de bezoekers van dit type is
ouder dan vijftig jaar, zij zijn van de vier typen gemiddeld het oudste. Velen
zijn al met pensioen en sommigen hebben mede daardoor wellicht meer dan
vroeger gelegenheid om concerten te bezoeken. Ook degenen met minder
tijd lijken er relatief veel voor over te hebben om regelmatig concerten te
bezoeken. Bezoekers van dit type zijn vaak van jongsaf met klassieke muziek
en concertbezoek vertrouwd gemaakt. Velen zijn van een generatie die nog niet
met popmuziek en een eigen radio is opgegroeid.
Voor bezoekers van dit type is klassieke muziek in het algemeen een essentiële
waarde. Mede in verband daarmee heeft concertbezoek samen met andere
muzikale activiteiten een hoge prioriteit in het dagelijks leven. Bezoekers
van dit type weten relatief veel van muziek en zijn goed op de hoogte van de
concertconventies. Mede in samenhang met de essentiële waarde die muziek
voor hen heeft en vermoedelijk ook met hun betrekkelijk grote kennis van de
muziek, luisteren muziekgerichte bezoekers in het concert liefst naar voor hen
onbekende muziekstukken. Muziekgerichte bezoekers zijn de enige bezoekers
voor wie klassieke muziek een relatief groot emotioneel bereik heeft, muziek
hoeft voor hen niet per se welluidend te zijn.
Relatief velen van de muziekgerichte bezoekers bereiden zich op het concert
voor door van tevoren iets over de uit te voeren muziek te lezen of deze thuis te
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beluisteren. De meesten hebben van tevoren al concrete plannen voor meerdere
concertbezoeken.
Muziekgerichte bezoekers luisteren veel naar klassieke muziek op radio
of cd en zij kijken relatief vaak naar klassieke muziekprogramma’s op de
televisie. Naar andere muziekgenres, in het bijzonder pop- of rockmuziek en
Nederlandstalige liedjes luisteren muziekgerichte bezoekers in het algemeen
maar zelden.
Al met al zijn muziekgerichte concertbezoekers mensen bij wie klassieke
muziek op allerlei manieren een grote rol in het dagelijks leven speelt.
Concertbezoek is een van de manieren waarop dit tot uitdrukking komt.
Muziekgerichte concertbezoekers kunnen worden gekarakteriseerd als
concertbezoekers bij uitstek.
Het cultureel uitgaande type
De bezoekers van het cultureel uitgaande type zijn met 26 procent van het
totaal aantal onderzochte bezoekers het tweede in aantal na de muziekgerichte
bezoekers. Van deze bezoekers is 55 procent ouder dan vijftig jaar, met
een gemiddelde van 51 jaar zijn de cultureel uitgaanden iets jonger dan de
muziekgerichten. De bezoekers van dit type lijken net als de muziekgerichte
bezoekers nog grotendeels van een generatie die zonder popmuziek en eigen
radio is opgegroeid. Toch zijn de cultureel uitgaanden iets minder vaak met
klassieke muziek van huis uit vertrouwd geraakt dan de muziekgerichten.
Klassieke muziek is voor de meeste bezoekers van dit type een essentiële
waarde in het leven, al is dit aantal procentueel kleiner dan bij de muziekgerichte bezoekers. De kennis van de klassieke muziek lijkt bij deze bezoekers
minder gedetailleerd. Van de concertconventies zijn de cultureel uitgaande
bezoekers even goed op de hoogte als de muziekgerichte bezoekers. Relatief
meer cultureel uitgaande dan muziekgerichte bezoekers luisteren in een
concert liefst naar bekende en vertrouwd klinkende muziek. De cultureel
uitgaande bezoekers bereiden zich minder vaak dan de muziekgerichte
bezoekers inhoudelijk op het concert voor. Plannen voor herhaling van
concertbezoek liggen iets minder vaak al van tevoren vast.
De cultureel uitgaande bezoekers luisteren iets minder vaak naar klassieke
muziek op radio of cd en kijken iets minder naar klassieke-muziekprogramma’s
op de televisie dan de muziekgerichte bezoekers. De cultureel uitgaande
bezoekers luisteren iets vaker dan de muziekgerichte bezoekers naar andere
dan klassieke muziek zoals pop- of rock-muziek en Nederlandstalige muziek.
In het algemeen staan de cultureel uitgaande bezoekers, wat waardering
van klassieke muziek en concertbezoek betreft, dicht bij de muziekgerichte
bezoekers. Het belangrijkste verschil ligt in de beleving van het concert, die bij
de cultureel uitgaanden minder op de muziek is gericht en meer op het uitgaan.
Dit zou erop kunnen wijzen dat concertbezoek voor de cultureel uitgaanden
meer dan voor de muziekgerichten een onderdeel is van het bezoeken van
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culturele voorstellingen in het algemeen. In de interviews waren hier enkele
aanwijzingen voor.
Het belangstellende type
De belangstellende bezoekers maken achttien procent uit van de totale
steekproef en komen daarmee getalsmatig op de derde plaats. 48 procent is
ouder dan vijftig jaar, de gemiddelde leeftijd is 52 jaar. De belangstellende
bezoekers zijn ongeveer van dezelfde generatie als de cultureel uitgaande
bezoekers, toch zijn de meesten niet van huis uit met klassieke muziek
opgegroeid. Voor de meeste belangstellende bezoekers is klassieke muziek een
additionele levenswaarde. Wellicht in samenhang met de betrekkelijk recente
kennismaking met de klassieke muziek, is de kennis ervan bij de geïnterviewde
belangstellenden minder dan bij bezoekers van de vorige typen. De kennis
van de concertconventies is bij gebrek aan ervaring evenmin groot. Wel lijkt in
sommige gevallen de belangstelling voor klassieke muziek en concertbezoek
nog groeiende.
In samenhang met de overwegend additionele waardering van klassieke muziek
horen relatief meer bezoekers van dit type dan van de beide voorgaande typen
in een concert liefst bekende en vertrouwd klinkende muziek.
De belangstellende bezoekers bereiden zich relatief vaker dan de cultureel
uitgaanden en minder vaak dan de muziekgerichten inhoudelijk op het
concert voor. Wellicht wijst dit erop dat de inhoudelijke voorbereiding iets
te maken heeft met de intensieve concertbeleving die muziekgerichten en
belangstellenden met elkaar delen. Wat betreft de plannen voor herhaling van
het concertbezoek geven van alle typen de belangstellenden procentueel het
vaakst aan, dit plan naar aanleiding van dit concertbezoek te hebben gemaakt.
Dergelijke plannen blijken echter meestal tot de goede voornemens en vrome
wensen te behoren. Op eigen initiatief en zonder aanleiding van buitenaf lijken
niet veel belangstellende bezoekers een concert te bezoeken.
Hoewel minder dan de cultureel uitgaanden en de muziekgerichten luisteren
de meeste belangstellende bezoekers vaak naar klassieke muziek op radio of cd.
Wellicht is dit een aanwijzing dat deze bezoekers hieraan genoeg hebben en
niet direct behoefte aan concertbezoek hebben. De meesten kijken soms naar
klassieke-muziekprogramma’s op de televisie en luisteren (bijna) nooit naar
andere muziekgenres zoals pop- of rockmuziek en Nederlandstalige muziek.
De belangstellende bezoekers vormen een nogal heterogene groep met
kenmerken van elk van de drie andere groepen bezoekers. In leeftijd staan
deze bezoekers dicht bij de bezoekers van het muziekgerichte en het cultureel
uitgaande type, in waardering van muziek in het leven staan ze dichter bij de
uitzonderingsbezoekers. De belangrijkste kenmerken van de belangstellende
bezoekers zijn:
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• De waardering voor klassieke muziek is vaak pas op latere leeftijd ontstaan
en lijkt in sommige gevallen nog groeiende.
• Klassieke muziek speelt in het dagelijks leven van de belangstellende
bezoekers geen grote rol.
• Klassieke muziek is niet de enige muziek waarvoor deze bezoekers
waardering hebben.
• Het luisteren naar muziek via radio of cd’s lijkt bij sommige bezoekers van
dit type voldoende aan de muzikale behoefte tegemoet te komen.
• Bezoekers van dit type lijken voor het bezoeken van concerten een
aanleiding van buitenaf nodig te hebben.
Potentieel regelmatige concertbezoekers is wellicht een karakteristiek voor dit type.
Het uitzonderingstype
Dit type omvat met negen procent het kleinste aantal onderzochte concertbezoekers. Tien procent is ouder dan vijftig jaar, de gemiddelde leeftijd is 38
jaar. Hoewel de meesten van huis uit met klassieke muziek hebben kennisgemaakt, heeft dit blijkbaar niet, zoals bij de muziekgerichte bezoekers, geleid
tot een prominente plaats van klassieke muziek in het dagelijks leven. Uit de
interviews bleek dat deze bezoekers vermoedelijk in het algemeen meer met
popmuziek en met een eigen radio is opgegroeid dan met klassieke muziek en
concertbezoek.
Voor relatief het grootste aantal van alle typen is muziek en speciaal klassieke
muziek een additionele waarde. In aansluiting hierop is de kennis van
klassieke muziek nogal summier. Ook van sommige concertconventies zijn
uitzonderingsbezoekers niet altijd op de hoogte.
Uitzonderingsbezoekers horen in een concert het liefst muziek die zij nog niet
kennen. Dit kan te maken hebben met het feit dat concertbezoek inclusief de
muziek een relatief nieuwe ervaring voor hen is waarvoor zij open staan. De
uitzonderingsbezoekers bereiden zich nauwelijks inhoudelijk op het concert
voor en veel meer van deze bezoekers dan van de andere typen weten nog niet
of zij nog eens naar een concert zullen gaan.
Van alle typen luisteren bezoekers van het uitzonderingstype het minst naar
klassieke muziek op radio of cd. Naar een klassieke-muziekprogramma op
de televisie kijken deze bezoekers vrijwel nooit. Van alle typen luisteren de
uitzonderingsbezoekers het meest naar andere dan klassieke muziek, vooral
pop- of rockmuziek.
De uitzonderingsbezoekers kunnen als de tegenpolen van de muziekgerichte
bezoekers worden gezien. Deze bezoekers zijn gemiddeld het jongste van de
vier typen en, zoals uit de interviews bleek, lijken velen zich in een druk bezette
en vaak strak geplande levensfase te bevinden. Muziek en zeker klassieke
muziek neemt in het leven van de uitzonderingsbezoekers geen prominente
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plaats in. Een concert lijken bezoekers van dit type alleen bij wijze van
curiositeit te bezoeken en als er een aanleiding van buitenaf voor is.
De beschrijving van de proﬁelen wordt hiermee afgesloten. In het volgende
hoofdstuk wordt de samenhang tussen de sponsoring en het concertbezoek
nagegaan en wordt nagegaan welke verschillen tussen de proﬁelen aan de
sponsoring kunnen worden toegeschreven.
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7 sponsoring en concertbezoek
7.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat sponsoring een zakelijke overeenkomst is,
waarbij de gesponsorde zich verplicht, in ruil voor (ﬁnanciële) ondersteuning
een tegenprestatie te leveren, meestal in de vorm van het creëren van
mogelijkheden voor de sponsor om bij bepaalde doelgroepen bekendheid
te geven aan zijn goede naam en faam. Bij het onderzochte concert was
de doelgroep van de sponsor de bezoekerspopulatie van het concert en in
het bijzonder de sponsorgasten. Handelingstheoretisch gezien maakt de
sponsoring deel uit van de situatie van het concert en is als zodanig onderwerp
van interpretatie door concertbezoekers. Om die reden is in de doelstelling
van dit onderzoek, naast de exploratie van het omgaan van bezoekers met het
concert zelf, ook de exploratie van het omgaan van bezoekers met het feit dat
het concert gesponsord was, vermeld (zie hoofdstuk 1). De verwachting was
dat de sponsoring niet ongemerkt aan concertbezoekers voorbij zou gaan (zie
hoofdstuk 3).
Onderzoeksvraag 7 (zie 4.2) naar de samenhang tussen het feit dat het
onderzochte concert gesponsord was en de manier waarop bezoekers met
het concert omgingen, wordt in dit hoofdstuk op twee manieren benaderd.
Ten eerste wordt onderzocht hoe concertbezoekers de sponsoring beleven
(onderzoeksvragen 7a en 7b) en welke relaties deze beleving van de sponsoring
met de belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek heeft
(onderzoeksvraag 7c). Ten tweede wordt onderzocht welke verschillen er zijn
tussen sponsorgasten en kaartkopers en hoe deze verschillen kunnen worden
toegeschreven aan het feit dat het concert gesponsord was (onderzoeksvraag
7d).
Het voor het onderzoek belangrijkste verschil tussen sponsorgasten en
kaartkopers was dat de sponsorgasten het concert op uitnodiging en op kosten
van de sponsor bezochten, terwijl de kaartkopers het concert op eigen initiatief
en kosten bezochten. De verwachting was dat de sponsorgasten, mede in
samenhang met het feit dat zij door de sponsor waren uitgenodigd, zowel het
feit dat het concert gesponsord was (en de sponsoring van klassieke concerten
in het algemeen) als het concert zelf anders zouden beleven dan de kaartkopers.
De exploratie in dit hoofdstuk van de samenhang van het concertbezoek
en het feit dat het concert gesponsord was (voortaan kortweg de sponsoring
genoemd) verloopt in grote lijnen op dezelfde manier als de exploratie van het
concertbezoek in de voorgaande hoofdstukken. Eerst worden verschillende
aspecten van de beleving van de sponsoring van dit concert en van sponsoring
van klassieke concerten in het algemeen van alle respondenten geïnventariseerd
(7.2). Vervolgens worden de relaties van deze belevingsaspecten van de
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sponsoring met de vier bezoektypen en met de afzonderlijke belevings- en
handelingsaspecten van het concertbezoek onderzocht (7.3). Daarna wordt
nagegaan in hoeverre de belevingsaspecten van de sponsoring te maken
kunnen hebben met achtergrondkenmerken van de bezoekers (7.4). Hiermee
wordt het onderzoek naar de beleving van de sponsoring door alle bezoekers
afgesloten.
Vervolgens wordt onderzocht welke verschillen tussen sponsorgasten en
kaartkopers met de sponsoring als feit te maken hebben (7.5). Eerst worden
hiertoe verschillen in achtergrondkenmerken tussen sponsorgasten en
kaartkopers beschreven (7.5.1). Vervolgens wordt onderzocht of sponsorgasten
en kaartkopers verschillen in beleving van de sponsoring (7.5.2). Op de derde
plaats wordt onderzocht of sponsorgasten en kaartkopers verschillen in de
bezoektypen en in de afzonderlijke belevings- en handelingsaspecten van
het concertbezoek (7.5.3). Tenslotte wordt nagegaan in hoeverre dergelijke
verschillen kunnen worden toegeschreven aan het feit dat het concert
gesponsord was (7.6).
7.2 Beleving van de sponsoring
In deze paragraaf wordt een inventarisatie gepresenteerd van belevingsaspecten
van de sponsoring en hun onderlinge relaties bij alle 117 onderzochte concertbezoekers (onderzoeksvragen 7a en 7b). Evenals in de presentaties van de
onderzoeksresultaten in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, worden steeds de
uitspraken van de geïnterviewden als uitgangspunt genomen. Als er gegevens
uit de enquête voorhanden zijn, worden deze apart vermeld.
In de beleving van de sponsoring zoals die in de interviews naar voren is
gekomen, zijn drie belevingsaspecten onderscheiden die denkbeelden, ervaring
en beoordeling zijn genoemd. Onder denkbeelden worden de uitspraken van
mensen samengevat over wat ze weten of denken te weten over de sponsoring.
Onder ervaring wordt verstaan wat mensen zeggen er daadwerkelijk van
te hebben gemerkt en met beoordeling worden de positieve of negatieve
waarderingen van de sponsoring bedoeld.
De geïnterviewden hebben niet altijd over alle genoemde elementen van de
sponsoring duidelijke uitspraken gedaan. Dat betekent dat er in het volgende
niet steeds van alle negentien geïnterviewden sprake is.
7.2.1 Denkbeelden over de sponsoring
De denkbeelden over de sponsoring betroffen vooral naam en aard van het
sponsorende bedrijf, de doelstellingen van de sponsor en de zeggenschap van
de sponsor in de besteding van het sponsorgeld.
Alle geïnterviewden wisten (of vermoedden) dat het concert gesponsord was
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en kenden op een enkele uitzondering na naam en aard van het sponsorende
bedrijf.
In de enquête waren over dit punt twee vragen. Vraag 26 luidde: Wist u voordat
u dit concert bezocht dat het gesponsord was? Vraag 27 luidde: Kunt u mij de naam
van de sponsor noemen? 93 geënquêteerden kenden de naam van de sponsor, twee
van de vijf mensen die de naam van de sponsor niet konden noemen, wisten
ook niet dat het concert gesponsord was.
Wat de denkbeelden over het doel van de sponsor betreft, onderscheidden de
geïnterviewden in het algemeen een commercieel doel en een cultureel doel. Bij
beide doelen speelt volgens de geïnterviewden het belang van de sponsor een
voorname rol.
Het commerciële doel is volgens de geïnterviewden het onder de aandacht
van het publiek brengen van de goede naam en faam van de sponsor. Negen
geïnterviewden noemden expliciet naamsbekendheid als het voornaamste
doel van de sponsor. Op de vraag of men dacht dat de sponsor dit doel ook
bereikte, antwoordden vijf geïnterviewden positief. Zij noemden daarbij
herkenning van en vertrouwen in de naam van de sponsor in associatie met de
concerten.
“... Het zit vaak onbewust. Als je een naam heel vaak gehoord hebt dan
gaat die iets vertrouwenwekkends geven en als het om het wegbrengen van
geld gaat, dan doe je dat niet naar een organisatie die geen vertrouwen wekt.
Dat bouwen ze dus heel voorzichtig op door jaar na jaar een gedegen iets te
organiseren en wat is nou gedegener dan een serie concerten?” (S91)
Het bereiken van het commerciële doel is het zakelijk belang van de sponsor.
Veertien van de negentien geïnterviewden meenden dat voor de sponsor dit
belang voorop stond.
Het culturele doel is het ondersteunen van culturele projecten die niet direct
met het bedrijfsbelang zijn verbonden, in dit geval klassieke concerten (zie
ook 3.2). Tien geïnterviewden dachten in dit verband aan de ﬁnanciering die
het mogelijk maakt dergelijke concerten te organiseren. Vier geïnterviewden
noemden de relatief lage entreeprijs en het aantrekken van nieuw publiek als
een effect van de sponsoring, ook al zagen zij dit effect niet als het bereiken van
een door de sponsor nagestreefd doel.
“Ik heb wel het gevoel dat je veel meer mensen tot de kunst brengt, veel meer
mensen misschien ook over een drempel heen helpt, ook een ﬁnanciële, je ziet
ook veel gezinnen met kinderen, en het viel me dinsdag op dat er erg veel
toeristen waren.” (K33)
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Drie geïnterviewden meenden dat vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef het culturele doel bij de sponsor voorop stond. Het zakelijk belang
van de sponsor hoeft daarbij overigens niet te worden veronachtzaamd, omdat
het publiek het prestige van het sponsorobject met dat van de sponsor kan
associëren.
“ ... ik denk dat het nooit alleen maar ideëel is, er zit altijd iets anders achter,
dat mag van mij, en verder is het misschien wel een hele ‘cultuurgedachte’ die
er achter zit, dat vind ik een prima gedachte. Het zou ook kunnen zijn – en
dat vind ik ook goed –, dat ze zeggen: we geven die jonge artiesten een kans
want hoe komen ze anders aan de bak...” (K74)
Volgens één geïnterviewde had de sponsoring nauwelijks effect omdat de
doelgroep te beperkt was.
“Het werkt niet.”
(I: ???)
“Ik vind het wel een sympathiek idee van hen. Maar aan de andere kant kan ik me ook
wel voorstellen dat mensen die absoluut niet van klassieke muziek houden en die een
rekening bij Robeco hebben denken: moet dat allemaal wel, dat gaat ten koste van mijn
rendement.” (S121)
Zes anderen noemden geen effect.
De denkbeelden van de geïnterviewden over de zeggenschap van de sponsor
zijn nogal uiteenlopend. Zes geïnterviewden denken dat de sponsor (enige)
zeggenschap heeft in de besteding van het sponsorgeld, drie geïnterviewden
denken dat de sponsor niets te zeggen heeft over de besteding van het sponsorgeld, twee geïnterviewden denken dat er achteraf of zijdelings controle is
op de ﬁnanciële gang van zaken en één geïnterviewde denkt dat de zaken in
overleg tussen sponsor en gesponsorde worden geregeld. Vijf geïnterviewden
denken dat de sponsor in ruil voor het sponsorgeld bepaalde eisen kan stellen,
bijvoorbeeld ten aanzien van het ontvangen van klanten en ook ten aanzien
van de kwaliteit en de organisatie van het concert. Eveneens vijf geïnterviewden
zeggen dat volgens hen de sponsor geen enkele zeggenschap in de artistieke
invulling van het concert heeft. Vier geïnterviewden hebben geen uitspraak
over de zeggenschap van de sponsor gedaan.
Enquêtevraag 32 over de zeggenschap van de sponsor luidde: In hoeverre heeft
volgens u een sponsor van klassieke concerten iets te zeggen over hoe het sponsorgeld
wordt gebruikt? Er waren vijf antwoordcategorieën: (1) volgens mij alles, (2)
volgens mij vrij veel, (3) volgens mij niet veel maar wel iets, (4) volgens mij helemaal
niets, (5) ik weet het niet. Van de 97 geënquêteerden die deze vraag hebben
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beantwoord, denkt één persoon dat de sponsor alles over het gebruik van het
sponsorgeld heeft te zeggen, negentien mensen denken dat dit vrij veel is, 48
mensen denken dat de sponsor niet veel maar wel iets heeft te zeggen, zeven
mensen denken dat de sponsor niets heeft te zeggen over het gebruik van het
sponsorgeld en 22 mensen weten het niet. Deze gegevens uit de enquête sluiten
aan bij die uit de interviews.
Samengevat zijn de denkbeelden van de bezoekers over de sponsoring het
meest uitgesproken op het gebied van de naam en de aard van het sponsorende
bedrijf. Op twee mensen na wisten alle onderzochte bezoekers dat het concert
gesponsord was en op vijf mensen na wisten ze allen de naam van de sponsor
te noemen. Over het doel van de sponsoring zijn alleen interviewgegevens
voorhanden. De denkbeelden over het doel van de sponsoring waren
tamelijk vaag. De antwoorden van de geïnterviewden zijn doorspekt met half
afgemaakte zinnen en uitdrukkingen als: “Ik denk ...”, “...misschien ...”, “het kan
zijn dat ...”. De indruk wordt gewekt dat veel geïnterviewden eerder nauwelijks
over deze dingen hebben nagedacht en dat bepaalde denkbeelden bovenkomen
op het moment dat ernaar gevraagd wordt. In het algemeen onderscheidden
de geïnterviewden een commercieel doel en een cultureel doel. De meesten
meenden dat het commerciële doel voor de sponsor voorop stond.
De denkbeelden over de zeggenschap van de sponsor in het sponsorbject
lopen nogal uiteen. De rode draad die door de denkbeelden heenloopt, is dat
sponsoring te maken heeft met geld en met publiciteit.
7.2.2 Ervaringen met de sponsoring
Het was de bedoeling om met het belevingsaspect ervaringen inzicht te krijgen
in wat de bezoekers tijdens het concert van de sponsoring hadden gezien. De
vraag daarbij was of de bezoekers tijdens het concert iets van de sponsoring
hadden gemerkt. Uit de antwoorden van de geïnterviewden bleek dat de vraag
op deze manier gesteld, verschillend kon worden geïnterpreteerd. Veertien
geïnterviewden zeiden dat zij de naam van de sponsor hadden zien staan,
onder andere op het programmaboekje. Vijf geïnterviewden antwoordden in
de trant van: “Nee hoor, (gelukkig) niets van gemerkt” of: “Nee hoor, ‘t was helemaal
niet storend”. Zij vatten de vraag blijkbaar op als een vraag naar een (positieve
of negatieve) waardering van de sponsoring. Eén geïnterviewde zei dat zij had
gezien, dat er mensen te laat kwamen en dat een bepaalde kofﬁekamer in de
pauze gesloten bleek, ervaringen die zij met de sponsoring in verband bracht.
Op de vraag of men er in het algemeen op let, als men naar een concert gaat
of het gesponsord is, antwoordde één geïnterviewde bevestigend. Deze
geïnterviewde was werkzaam op het gebied van sponsoring.
In de enquête gingen de vragen 29 en 30 over het ervaren van de sponsoring.
Vraag 29 luidde: “Hebt u tijdens dit concert iets van sponsoring gemerkt? Zoja, wat?”
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34 mensen antwoordden op het eerste deel “ja”. De antwoorden van deze
respondenten op de vraag wat men van de sponsoring had gemerkt, kwamen
er evenals bij de geïnterviewden op neer dat men de publiciteit van de sponsor
in de vorm van afﬁches, naamsvermelding, bijvoorbeeld op het programma
en informatiemateriaal over het bedrijf van de sponsor had gezien. 61 mensen
antwoordden op het eerste deel “nee”. Gezien de verwarring over deze vraag
bij de geïnterviewden is het mogelijk dat ook de geënquêteerden de vraag
verschillend hebben opgevat. De vraag bleek onjuist geformuleerd en de
antwoorden moeten dan ook als ongeschikt voor het verdere onderzoek
worden beschouwd.
Enquêtevraag 30 luidde: “Let u er in het algemeen op, als u naar een concert gaat,
of het is gesponsord?” Negen mensen beantwoordden deze vraag met “meestal
wel”, 86 respondenten zeiden “meestal niet”. Bij nader inzien kon ook deze
vraag dubbelzinnig worden opgevat, namelijk of men tijdens het concert of van
tevoren al op de sponsoring had gelet.
Door de onduidelijkheid in de vraagstelling zijn de beide ervaringsvariabelen
niet goed bruikbaar voor het verdere onderzoek. Vermoedelijk hebben de
meeste bezoekers de naam of het logo van de sponsor tijdens het concert
gezien en letten eveneens de meeste bezoekers er in het algemeen niet speciaal
op als zij naar een concert gaan of het gesponsord is.
7.2.3 Beoordeling van de sponsoring
De beoordeling van de sponsoring was, over het geheel gezien, nogal
ambivalent. De thema’s geld en publiciteit zorgen voor een zeker spanningsveld
in de beoordeling. De geïnterviewden beoordelen de ﬁnanciële kant in het
algemeen positief: hoe meer geld het bedrijfsleven aan kunst en cultuur
besteedt, hoe beter. Veertien van de negentien geïnterviewden zeiden blij
te zijn dat kapitaalkrachtige ondernemingen inspringen, omdat klassieke
concerten anders onmogelijk zouden zijn of voor bezoekers onbetaalbaar.
Zeven van hen zeggen dat door de aantrekkelijke prijs en door het opvullen
van het doorgaans stille zomerseizoen de sponsoring drempelverlagend en
bezoekstimulerend kan werken en dat vinden zij positief.
Tegelijkertijd hebben zeven geïnterviewden de nodige reserves tegenover
de publiciteitskant. Naamsvermelding van de sponsor beschouwen zij als
reclame en reclame zien zij als informatie waar men niet om heeft gevraagd
en bovendien niet passend in de entourage van een concertbezoek. Omdat
publiciteit als tegenprestatie van ﬁnanciering bij sponsoring nu eenmaal
onvermijdelijk is, vinden zij bescheiden naamsvermelding of een logo
toelaatbaar in een klassiek concert, maar daar moet het bij blijven. Zoals
bij ervaring bleek, associeerden vijf bezoekers de sponsoring uitdrukkelijk
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met de publiciteitskant ervan en spraken dan in termen van “storend” en
“opdringerig”. In het algemeen wensen de geïnterviewden zo min mogelijk met
de aanwezigheid van sponsoring te worden geconfronteerd: hoe minder er van
de sponsoring merkbaar is hoe liever ze het hebben.
Wat de beoordeling van de doelstellingen van de sponsor betreft, zeiden zes
van de negentien geïnterviewden dat naar hun mening de sponsor behalve zijn
eigen belang bewust een cultureel en maatschappelijk doel nastreeft en dat
beoordeelden zij positief.
De beoordelingen van de sponsoring door de geïnterviewden liepen uiteen van
gematigd positief tot gematigd negatief. De meer negatieve beoordelaars zijn
zij die sponsoring zien als een noodzakelijk kwaad, veroorzaakt door het feit
dat de kunst tegenwoordig ﬁnancieel mede van het bedrijfsleven afhankelijk
is geworden, een kwaad dat zoveel mogelijk beperkt dient te blijven. Voor
hen dienen de wereld van de kunst en die van het bedrijfsleven in principe van
elkaar gescheiden te zijn.
“De ellende is dat als het allemaal enkel door entreegelden moet worden
bekostigd, een hele hoop zaken totaal onbetaalbaar worden.” (K83)
De meer positieve beoordelaars zijn zij die vinden dat sponsoring een goede
zaak is. Deze mensen benadrukken dat in hun opvatting kunst en bedrijfsleven
sectoren van dezelfde samenleving zijn. De groeiende samenwerking
tussen kunst en bedrijfsleven zien zij als een positieve ontwikkeling, mits
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Kunst en bedrijfsleven kunnen van
elkaars deskundigheid proﬁteren en elkaar over en weer van dienst zijn,
vinden zij. Een sponsorrelatie is in deze visie niet een uit ﬁnanciële nood
geboren afhankelijkheidsrelatie met potentieel gevaarlijke gevolgen (zoals bij
de negatieve beoordelaars), maar een zakelijke relatie tussen gelijkwaardige
partners waarbij rechten en plichten zo worden geregeld dat alle partijen er
baat bij hebben.
“Ik vind het een hele goeie zaak, ik ben zeer blij dat de Robeco dat doet.”
(K33)

Op grond van dit onderscheid is geprobeerd de respondenten in te delen op
de variabele positieve versus negatieve beoordeling van sponsoring. Het onderscheid
tussen positieve en negatieve beoordelaars is bij de geïnterviewden onder
andere gemaakt op grond van antwoorden op de vraag: “Waar denkt U aan
bij het woord sponsoring?” Bij deze en andere uitspraken over sponsoring is er
speciaal op gelet of geïnterviewden het vooral over geld dan wel over publiciteit
hadden en of dit in positieve dan wel in negatieve zin gebeurde. Vijf van de
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negentien geïnterviewden (14%) konden zo als negatieve beoordelaars en
dertien (86%) als positieve beoordelaars worden ingedeeld.15
Hoewel de vijf negatieve beoordelaars aangaven sponsoring in principe een
noodzakelijk kwaad te vinden, zeiden zij allen tevreden te zijn over de wijze
waarop de sponsoring in dit concert tot uitdrukking kwam. De negatieve
beoordelaars zijn vooral tevreden over het feit dat in hun ogen publiciteit en
reclame redelijk beperkt van omvang en bescheiden van aard zijn. En verder
dat naar hun mening de programmering vooralsnog niet te lijden heeft gehad
onder commercialisering. Zij vinden unaniem dat mogelijke overheersing van
het “grote geld” blijkbaar goed onder controle is.
De dertien geïnterviewde positieve beoordelaars lijken wat meer vertrouwen
in het evenwicht tussen de partijen te hebben. In hun visie wordt er tussen
beide partijen onderhandeld en is het “logisch” en “reëel” dat de sponsor een
zekere zeggenschap over de besteding van zijn geld heeft. Omgekeerd kan ook
de gesponsorde eisen stellen, omdat hij iets te bieden heeft waar de sponsor
behoefte aan heeft.
De positieve beoordelaars leggen vooral nadruk op de in hun ogen positieve
aspecten van de sponsoring: kwaliteit voor een redelijke prijs, betaalbaarheid
voor een groot publiek, opvulling van de stille zomerperiode en jonge artiesten
een kans geven. Niemand had er moeite mee dat daar iets tegenover moest
staan, bijvoorbeeld in de vorm van (enige) publiciteit. Dat dit in aangepaste
vorm moet gebeuren, vinden de positieve beoordelaars vanzelfsprekend.
“... ik vind wel dat ze mogen zeggen wat ze ermee willen, bijvoorbeeld
klanten uitnodigen of de naam meegeven aan een concert. Ik vind dat zoiets
moet kunnen, anders heeft het voor zo’n sponsor ook geen zin om er geld in
te stoppen.” (S34)
Ter illustratie verwijzen drie geïnterviewde positieve beoordelaars naar de sport
als voorbeeld van hoe het naar hun mening in een klassiek concert niet moet.
De uitvoerenden in T-shirts van de sponsor bijvoorbeeld, of de naam van
de sponsor in neonletters boven het podium. Een geïnterviewde sprak in
dit verband over het (mogelijke) gevaar dat onder invloed van de sponsor de
programmering op de smaak van de massa zou worden afgestemd en zich zou
beperken tot bijvoorbeeld “walsen van Johann Strauss jr met André Rieu als solist”.
Geïnterviewden brengen deze voorbeelden als enigszins extreem naar voren
om aan te geven dat naar hun mening in feite van deze gevaren geen sprake is.
15
Door een technische storing is er bij één geïnterviewde te weinig over het onderwerp
sponsoring op de band gekomen om deze geïnterviewde op een verantwoorde manier bij een van
beide groepen in te kunnen delen.
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Toch overheerst in het algemeen ook bij positieve beoordelaars de overtuiging
dat een klassiek concert een prestigieuze uitstraling heeft die behoed moet
worden tegen wat men ziet als de platvloersheid van reclame.
“... op die manier reclame maken is niet sjiek, dat past niet binnen de
entourage. Ik vind niet dat je dat op die manier kan doen.” (K 59)
De geënquêteerden werden op grond van hun antwoorden op de vragen
31, 33 en 34 ingedeeld. Vraag 31 uit de enquête luidde: “Hoe staat u tegenover
sponsoring van:” en dan volgden vijf deelgebieden: sport, literatuur, beeldende
kunst, wetenschap en klassieke muziek. Degenen die bij vraag 31e: “Hoe staat
u tegenover sponsoring van klassieke muziek?” zeiden “er in principe tegen” te zijn,
werden negatieve beoordelaars genoemd en degenen die zeiden “er in principe
voor” te zijn positieve beoordelaars.
De geënquêteerden die bij deze vraag aangaven “er niet voor en er niet tegen” te
zijn, werden op grond van hun antwoord op vraag 33 ingedeeld. Deze luidde:
“Er wordt wel eens gezegd dat inmenging van het bedrijfsleven schadelijke gevolgen voor
het artistieke gehalte van klassieke concerten zou hebben. Hoe staat u daar tegenover?”
Wanneer mensen aangaven het met deze uitspraak eens te zijn, werden zij
negatieve beoordelaars genoemd, wanneer zij zeiden het hiermee oneens te zijn,
positieve beoordelaars. Geprobeerd werd om de restcategorie die ook bij deze
vraag een middenpositie innam, alsnog in te delen op grond van het antwoord
op vraag 34: “Kunt U uw mening in enkele woorden toelichten?” 89 van de 98
geënquêteerden konden zo worden ingedeeld in twaalf negatieve (28%) en
77 positieve beoordelaars (72%). In totaal konden 107 respondenten worden
ingedeeld in zeventien negatieve (16%) en negentig positieve beoordelaars
(84%). De variabele negatieve versus positieve beoordeling van de sponsoring betrof
dus een conceptueel duidelijk onderscheid, maar discrimineerde niet erg goed
tussen de concertbezoekers.
Ter afsluiting van de inventarisatie van de beleving van de sponsoring zijn
de belevingsvariabelen onderling gerelateerd. Omdat vrijwel alle bezoekers
op de hoogte waren van de naam en de aard van het sponsorende bedrijf,
bleek deze variabele te weinig onderscheid tussen de bezoekers te maken
om verder bruikbaar te zijn. Over de variabele doel van de sponsoring waren
alleen interviewgegevens beschikbaar, dit maakte deze variabele maar in zeer
beperkte mate geschikt voor het verdere onderzoek. Het enige wat hierover
kan worden gezegd, is dat de drie geïnterviewden die het culturele doel als
het voornaamste doel van de sponsor zagen, allen de sponsoring positief
beoordeelden. De meer negatieve beoordelingen lijken daarom vooral met het
commerciële doel te maken te hebben.
De beide variabelen die bedoeld waren om de ervaring van de sponsoring weer
te geven, bleken niet verder bruikbaar vanwege hun dubbelzinnigheid. In feite
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bleven alleen de variabelen (denkbeelden over de) zeggenschap van de sponsor in de
besteding van het sponsorgeld en beoordeling van de sponsoring over. Tussen
deze beide variabelen bleek geen signiﬁcante relatie.
Gezien de wat gebrekkige gegevens kunnen over de beleving van de
sponsoring door de concertbezoekers concluderend alleen enkele voorlopige
opmerkingen worden gemaakt. Ideeën en meningen over de sponsoring
en over de doelstellingen van de sponsor zijn in het algemeen nogal vaag.
Bezoekers weten dat het concert gesponsord is en door wie, maar verder lijkt
de sponsoring hen niet erg te raken. De ﬁnanciële kant beoordelen bezoekers
unaniem positief, aan de publiciteitskant willen de meesten grenzen stellen.
Sommigen beoordelen sponsoring als een noodzakelijk kwaad, maar de
meesten vinden het een positieve ontwikkeling mits de onvermijdelijke
publiciteitskant niet het karakter van reclame krijgt. Alle geïnterviewden
vonden dat dit in dit concert goed was geregeld. De enquêtegegevens over de
beleving van de sponsoring waren onvoldoende om deze conclusies nader te
ondersteunen.
7.3 Beleving van de sponsoring en concertbezoek
Na de inventarisatie van de beleving van de sponsoring door alle onderzochte
bezoekers, zijn de samenhangen tussen de beleving van de sponsoring en
het concertbezoek onderzocht (onderzoeksvraag 7c). Eerst zijn daartoe de
verschillen tussen de bezoektypen nagegaan voor wat betreft de denkbeelden
over de zeggenschap van de sponsor en de beoordeling van de sponsoring.
In geen van beide belevingsaspecten waren signiﬁcante verschillen tussen de
typen te constateren (zie tabel 7.1 en tabel 7.2). De denkbeelden van bezoekers
over de zeggenschap van de sponsor lopen evenals hun beoordeling van de
sponsoring dwars door de typen heen.
Tabel 7.1 Denkbeelden over de zeggenschap van de sponsor van de vier typen
muziekgecultureel
belangstelrichte type uitgaande type lende type
alles of veel

uitzonderingstype

totaal

11

21%

5

17%

6

29%

4

40%

26

23%

24

46%

18

60%

9

43%

3

30%

54

48%

niets

4

8%

2

6%

3

14%

1

10%

10

9%

weet niet

13

25%

5

17%

3

14%

2

20%

23

20%

totaal
52 100% 30
Cramer’s V=.133, sign.=.744

100%

21

100%

10

100%

113

100%

niet veel,
wel iets
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Tabel 7.2 Beoordeling van de sponsoring van de vier typen
muziekgecultureel
richte type uitgaande type

belangstellende type

uitzonderingstype

totaal

negatief

11

21%

3

12%

1

5%

2

20%

17

16%

positief

41

79%

23

88%

18

95%

8

80%

90

84%

totaal
52 100%
26
Cramer’s V=.172, sign.=.365

100%

19

100%

10

100%

107

100%

Vervolgens zijn de variabelen sponsorzeggenschap en beoordeling van de sponsoring
gerelateerd aan de afzonderlijke belevings- en handelingsaspecten van het
concertbezoek. Er werden daarbij geen signiﬁcante relaties gevonden. De
beleving van de sponsoring lijkt nauwelijks samen te hangen met de beleving
van de muziek en van de context of met het handelen vóór en na het concert.
Deze bevinding sluit aan bij die uit de interviews. Alle geïnterviewden zeiden
dat hun beleving van de sponsoring, in feite de meer negatieve of meer
positieve beoordeling ervan, geen verband hield met hun beleving van het
concert of met het al of niet bezoeken ervan.
7.4 Beleving van de sponsoring en kenmerken van de bezoekers
Hierna is onderzocht of er een samenhang was tussen de beleving van de
sponsoring en kenmerken van de bezoekers. Hiertoe zijn de variabelen
sponsorzeggenschap en beoordeling van de sponsoring gerelateerd aan de
verschillende culturele en structurele kenmerken van de bezoekers (zie
hoofdstuk 6).
Hierbij werd allereerst een signiﬁcante relatie tussen de variabele sponsorzeggenschap en het kijken naar klassieke-muziekprogramma’s op de televisie
gevonden (zie tabel 7.3). Relatief veel bezoekers die zeiden (bijna) nooit
naar een klassieke-muziekprogramma op de televisie te kijken, gaven aan
dat naar hun mening de sponsor alles of veel in het sponsorobject had te
zeggen. Tegelijk gaven relatief veel mensen die zeiden vaak naar een klassiekemuziekprogramma op de televisie te kijken aan, niet te weten in hoeverre een
sponsor iets te zeggen heeft over hoe sponsorgeld wordt gebruikt.
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Tabel 7.3 Relatie tussen sponsorzeggenschap en het kijken naar klassieke muziek op televisie
vaak kijken

soms kijken

(bijna) nooit
kijken

totaal

alles of veel

1

5%

11

18%

14

43%

26

23%

niet veel, maar
wel iets

9

48%

33

54%

12

36%

54

48%

niets

1

5%

6

10%

3

9%

10

9%

weet niet

8

42%

11

18%

4

12%

23

20%

totaal
19
100%
Cramer’s V=.267, sign.=.013

61

100%

33

100%

113

100%

Een reden hiervoor is gezocht in de relatie tussen het kijken naar klassiekemuziekprogramma’s op de televisie en waardering van muziek (zie tabel 7.4).
Hoewel relatief iets meer essentieel waarderenden dan additioneel waarderenden
“weet niet” hebben ingevuld en relatief iets meer additioneel waarderenden dan
essentieel waarderenden “alles of veel”, waren de verschillen in denkbeelden
over sponsorzeggenschap tussen essentieel waarderenden en additioneel
waarderenden niet signiﬁcant.
Tabel 7.4 Relatie tussen het kijken naar klassieke-muziekprogramma’s op de televisie en de
waardering van muziek
vaak kijken
essentieel

soms kijken

(bijna) nooit
kijken

totaal

19

100%

41

63%

14

42%

74

63%

–

–

24

37%

19

58%

43

37%

totaal
19 100%
Cramer’s V=.383, sign.=.000

65

100%

33

100%

117

100%

additioneel

In de tweede plaats bleek er een signiﬁcante relatie tussen de beoordeling van
de sponsoring en de woonplaats (zie tabel 7.5). Verreweg de meeste bezoekers
die de sponsoring positief beoordeelden kwamen uit West-Nederland
(postcode lager dan 38..) en relatief veel bezoekers die de sponsoring negatief
beoordeelden kwamen uit Amsterdam (netnummer 020). Deze relatie zou te
verklaren zijn als zou blijken dat relatief veel sponsorgasten (die de sponsoring
wellicht vaker positief zouden beoordelen dan kaartkopers) uit WestNederland zouden komen. Dit bleek niet het geval (zie 7.5.2).
Het is vooralsnog tamelijk onduidelijk hoe de twee relaties moeten worden
geïnterpreteerd maar wellicht hebben ze beide te maken met een achterliggende
meer of mindere georiënteerdheid van sommige bezoekers op klassieke muziek
en concertbezoek.
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Tabel 7.5 Relatie tussen de beoordeling van de sponsoring en de woonplaats van de bezoekers
Amsterdam

West-Nederland

overig Nederland

totaal

negatieve
beoordeling

6

43%

5

7%

6

23%

17

16%

positieve
beoordeling

8

57%

62

93%

20

77%

90

84%

totaal
14 100%
Cramer’s V=.337, sign.=.002

67

100%

26

100%

107

100%

Uit het onderzoek naar de beleving van de sponsoring van alle respondenten
kan worden geconcludeerd dat, afgaande op wat uit de interviews naar voren
kwam, de sponsoring in het algemeen de bezoekers, hun concertbezoek en de
beleving ervan niet erg lijkt te raken. De enquêtegegevens zijn op dit punt niet
volledig genoeg om deze conclusie nader te kunnen ondersteunen.
7.5 Verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers
In deze paragraaf worden enkele verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers beschreven en wordt nagegaan, of die verschillen met de sponsoring
als objectief feit kunnen samenhangen. Allereerst wordt nagegaan welke
verschillen in structurele achtergrondkenmerken er zijn tussen sponsorgasten
en kaartkopers (7.5.1). Vervolgens worden de verschillen tussen sponsorgasten
en kaartkopers in de beleving van de sponsoring nagegaan (7.5.2). Tenslotte
wordt onderzocht welke verschillen er tussen sponsorgasten en kaartkopers
zijn, zowel in de beleving van het concert als in het daadwerkelijk bezoeken
ervan (7.5.3).
7.5.1 Verschillen in structurele achtergrondkenmerken
Tussen sponsorgasten en kaartkopers zijn enkele opmerkelijke verschillen
in structurele achtergrondkenmerken geconstateerd, zodat er sprake lijkt
van twee verschillende populaties. Zo zijn bij de sponsorgasten de vrouwen
oververtegenwoordigd en bij de kaartkopers de mannen (zie tabel 7.6).
Reﬂecteert dit verschil de werkelijke verhoudingen in de populaties van
sponsorgasten en kaartkopers of is er sprake van een zelfselectie in de
steekproef? Dit laatste is, in ieder geval bij de sponsorgasten, vermoedelijk het
geval.
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Tabel 7.6 Man-vrouwverdeling van sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

mannen

9

27%

52

62%

61

52%

vrouwen

24

73%

32

38%

56

48%

totaal
33
Cramer’s V=.312, sign.=.001

100%

84

100%

117

100%

Onder de sponsorgenodigden (waar de sponsorgasten uit zijn geselecteerd),
is van een meerderheid van vrouwen geen sprake.16 Er is evenmin aanleiding
om een meerderheid van vrouwen bij de sponsorgasten te veronderstellen. De
sponsorgasten in dit onderzoek hebben namelijk op een enkeling na allen het
concert met hun echtgenoot of echtgenote bezocht. De overrepresentatie van
vrouwen treedt pas op bij de respondenten onder de sponsorgasten. Dit kan als
volgt in zijn werk zijn gegaan.
Aangezien de sponsorgasten in meerderheid gelegenheidsbezoekers waren en
het aannemelijk is dat de (zakelijke) relatie met de sponsor in het algemeen vooral
via de man verliep, is zij misschien degene geweest die de doorslag heeft gegeven
bij het besluit om op de uitnodiging voor het concert in te gaan. In aansluiting
hierop heeft het concertbezoek wellicht voor hem enigszins het karakter van
een zakelijke aangelegenheid behouden, terwijl zij de enquête, dan wel het
interview (die eerder het concert als muziekuitvoering dan als sponsorobject tot
onderwerp hadden) voor haar rekening heeft genomen. Aangezien de keuze aan
de respondenten was, wie van beiden het interview deed dan wel de vragenlijst
invulde, zou op deze wijze de zelfselectie van vrouwen in de steekproef van de
sponsorgasten tot stand hebben kunnen komen.
De overrepresentatie van mannen bij de kaartkopers is eveneens moeilijk uit de
samenstelling van de steekproef af te leiden.17
16
Op de lijst ‘Relaties die zijn uitgenodigd op 9 juli 1996’ stonden 140 namen van cliënten van
de sponsor. Acht hiervan vielen voor het onderzoek al direct af, door weigering of doordat geen
contact met hen was te krijgen. Van de 132 overigen hadden 78 cliënten een rekening alleen
op hun eigen naam en 54 cliënten een zogenaamde en/of rekening, dat wil zeggen onder twee
namen. 51 van de 78 ‘enkele’ rekeninghouders waren mannen en 27 vrouwen. Bij de 54 ‘dubbele’
rekeninghouders ging het in 51 gevallen om een man en een vrouw, waarbij 44 maal ‘de heer’
als eerste werd genoemd. Slechts driemaal stond de rekening op naam van twee vrouwen, de
combinatie man-man kwam op deze lijst niet voor. Bij de sponsorgenodigden is dus van een
meerderheid van vrouwen geen sprake.
17
Van de lijst met 100 willekeurig gekozen namen van kaartkopers waren er 99 bruikbaar voor
het onderzoek. In twintig gevallen was het door de aanduiding ‘Dhr’ voor de naam duidelijk dat
het om een man ging, in zestien gevallen stond er ‘mw’ voor de naam of werden er twee namen
vermeld waardoor duidelijk was dat het om een vrouw ging. Bij de overige 63 namen zijn behalve
voorletters geen nadere bijzonderheden vermeld, zodat daar voor de man-vrouwverdeling niets
uit af te leiden valt.
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Evenals de sponsorgasten hebben de meeste kaartkopers (57%) het concert met
hun echtgenoot of echtgenote bezocht. Een overrepresentatie van mannen in
de kaartkoperspopulatie ligt dan ook niet voor de hand. Eerder lijkt ook hier
sprake van een zelfselectie onder de respondenten.
De wijze waarop die selectie tot stand is gekomen is moeilijk te traceren.
In tegenstelling tot de sponsorgasten, bij wie man en vrouw wellicht een
verschillende relatie tot het concert hadden, is deze relatie bij de kaartkopers
vermoedelijk min of meer gelijk. Bij de kaartkopers gaat het evenals bij
de sponsorgasten om mensen uit de middenklasse vanwie velen, gezien
hun gemiddeld vrij hoge leeftijd, wellicht aan een traditionele rolverdeling
hechten. Dit zou kunnen betekenen dat in deze groep relatief veel mannen
zijn gepensioneerd, terwijl de vrouwen hun huishoudelijke taken nog gewoon
vervullen. Extreem gesteld is hij vaker dan vroeger thuis en heeft hij wellicht
ook meer tijd dan vroeger, terwijl haar werk hetzelfde blijft. Het zou kunnen
zijn dat om die reden de mannelijke kaartkopers eerder in aanmerking kwamen
voor interview of enquête dan hun echtgenotes.
De man-vrouwverschillen tussen de steekproeven zouden een vertekend beeld
kunnen opleveren wanneer sponsorgasten en kaartkopers met elkaar worden
vergeleken. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat verschillen in beleving van
de sponsoring of in concertbezoek tusssen sponsorgasten en kaartkopers
op man-vrouwverschillen berusten, kan de mogelijkheid hiervan niet geheel
worden uitgesloten.
Een ander verschil tussen sponsorgasten en kaartkopers betreft de leeftijd,
waarbij de sponsorgasten vaker tot de categorie vijftig jaar en jonger behoren
dan de kaartkopers (zie tabel 7.7). Een zelfselectie in de steekproef lijkt in dit
geval minder waarschijnlijk dan een verband met de sponsoring, om precies te
zijn met het uitnodigingsbeleid van de sponsor, dat als een aspect van het feit
dat het concert gesponsord was, kan worden gezien.
Tabel 7.7 Leeftijd van sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

ouder dan 50 jaar

11

33%

55

66%

66

56%

50 jaar en jonger

22

67%

29

34%

51

44%

totaal
33
Cramer’s V=.292, sign.=.002

100%

84

100%

117

100%

Het leeftijdsverschil tussen sponsorgasten en kaartkopers zou op twee
manieren met de sponsoring te maken kunnen hebben. De eerste mogelijkheid
is dat het bestand waaruit de sponsor de genodigden heeft geselecteerd uit
relatief jonge cliënten heeft bestaan. Dit is een reële mogelijkheid omdat de
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genodigden voor het onderzochte concert nieuwe cliënten waren, die in het
afgelopen jaar bij de sponsor een rekening hadden geopend of een verzekering
hadden afgesloten. Een tweede mogelijkheid, die de eerste overigens niet
uitsluit, is dat meer jongere dan oudere genodigden de uitnodiging van de
sponsor hebben aangenomen. Mogelijke redenen hiervoor zijn, mede door
gebrek aan nadere gegevens, niet onderzocht. In ieder geval mag worden
aangenomen dat de uitnodiging van de sponsor een jonger concertpubliek dan
het gemiddelde kaartkoperspubliek heeft geselecteerd.
De sponsorgasten verkeerden in samenhang met hun leeftijd relatief vaak
in een voor concertbezoek ongunstige levenssituatie. Zo hadden velen
een gezinssituatie met thuiswonende kinderen (zie tabel 7.8) of leidden
beroepsmatig een druk en veeleisend bestaan zoals uit de interviews bleek.
Tabel 7.8 Gezinssituatie van sponsorgasten en kaartkopers *
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

(echt)paar met
thuiswonende
kinderen

14

43%

14

17%

28

24%

(echt)paar zonder
thuiswonende
kinderen

12

36%

42

51%

54

47%

7

21%

27

32%

34

29%

alleenwonend

totaal
33
100%
83
100%
116
100%
Cramer’s V=.270, sign.=.015
* Van een van de geënquêteerde kaartkopers zijn geen gegevens over de gezinssituatie
bekend.

Het ziet ernaar uit dat dankzij de uitnodiging van de sponsor meer mensen in
een voor concertbezoek ongunstige levenssituatie het concert hebben bezocht,
dan zonder die uitnodiging het geval zou zijn geweest.
De verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers in achtergrondkenmerken
overziend kan worden geconcludeerd dat er een man-vrouwverschil en een
leeftijdsverschil tussen beide groepen is. Beide verschillen kunnen met
de sponsoring te maken hebben. Het man-vrouwverschil is vermoedelijk
een kwestie van zelfselectie bij de respondenten waarbij de sponsoring
op de achtergrond kan hebben meegespeeld. Het leeftijdsverschil waarbij
de sponsorgasten gemiddeld jonger zijn dan de kaartkopers, wijst op een
verschil in de bezoekerspopulatie. De uitnodiging van de sponsor lijkt relatief
veel tamelijk jonge mensen, die vaak in een voor concertbezoek ongunstige
levensfase verkeren, bij dit concert te hebben aangetrokken.
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7.5.2 Verschillen in beleving van de sponsoring
Na het onderzoek van de achtergrondkenmerken van sponsorgasten en
kaartkopers is nagegaan welke verschillen in beleving van de sponsoring er
tussen beide groepen waren. Hiervoor zijn de scores van de beide groepen
op de belevingsvariabelen sponsorzeggenschap en beoordeling van de sponsoring
met elkaar vergeleken. De verwachting was dat de sponsorgasten, als cliënten
van de sponsor en door hem voor het concert uitgenodigd, duidelijkere
denkbeelden en misschien een positievere beoordeling over de sponsoring
zouden hebben dan de kaartkopers.
Wat de denkbeelden over de zeggenschap van de sponsor betreft, denken
de sponsorgasten iets vaker dan de kaartkopers dat de sponsor alles of veel
in de besteding van het sponsorgeld heeft te zeggen, terwijl de kaartkopers
relatief vaak denken dat de sponsor wel iets maar niet veel heeft te zeggen in de
besteding van het sponsorgeld. De verschillen zijn echter niet signiﬁcant.
Wat de positieve of negatieve beoordeling van de sponsoring betreft, zijn
sponsorgasten en kaartkopers gelijkmatig verdeeld en zijn er nauwelijks
verschillen te constateren.
De conclusie van het onderzoek naar de beleving van de sponsoring is,
dat er op dit gebied geen signiﬁcante verschillen tussen sponsorgasten en
kaartkopers zijn geconstateerd.
7.5.3 Verschillen in bezoek en beleving van het concert
Na de bestudering van de beleving van de sponsoring door sponsorgasten
en kaartkopers zijn de verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers op
het gebied van het concertbezoek nagegaan. Eerst zijn daartoe de beide
groepen met elkaar vergeleken op het punt van de bezoektypen. Daarna
zijn de verschillen nagegaan voor wat betreft de belevingsdimensie en de
handelingsdimensie van de typologie. In de derde plaats zijn sponsorgasten en
kaartkopers met elkaar vergeleken voor wat betreft de afzonderlijke belevingsen handelingsaspecten van het concertbezoek. Tenslotte zijn de verschillen op
het gebied van de culturele kenmerken van beide groepen onderzocht.
De bezoektypen
Bij de vergelijking van sponsorgasten en kaartkopers op het punt van de
bezoektypen kwamen aanzienlijke verschillen aan het licht (zie tabel 7.9).
De meeste sponsorgasten behoren tot het cultureel uitgaande type,
gevolgd door respectievelijk het uitzonderingstype, het muziekgerichte
type en het belangstellende type. De meeste kaartkopers behoren tot het
muziekgerichte type, gevolgd door respectievelijk het cultureel uitgaande
type, het belangstellende type en het uitzonderingstype. Bij de sponsorgasten
bleek het muziekgerichte type het sterkst ondervertegenwoordigd en het

119

82110_klassiek_concert.indd 119

28-11-2005 13:38:52

uitzonderingstype het sterkst oververtegenwoordigd te zijn. Bij het cultureel
uitgaande type en het belangstellende type waren de verschillen tussen
sponsorgasten en kaartkopers niet signiﬁcant.
Tabel 7.9 Verdeling van de bezoektypen bij sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

muziekgerichte type

8

24%

47

56%

55

47%

cultureel uitgaande
type

11

34%

20

24%

31

27%

belangstellende type

5

15%

16

19%

21

18%

uitzonderingstype

9

27%

1

1%

10

8%

totaal
33
Cramer’s V=.462, sign.=.000

100%

84

100%

117

100%

De dimensies van de typologie
Uit de verdeling van sponsorgasten en kaartkopers op de belevingsdimensie
van de typologie (intensieve versus extensieve concertbeleving) bleek dat de
sponsorgasten in tegenstelling tot de kaartkopers in meerderheid extensieve
concertbelevers zijn (mensen die het concert vooral vanwege het uitgaan
hebben bezocht; zie tabel 7.10). Hieruit kan worden geconcludeerd dat de
uitnodiging van de sponsor kennelijk vooral bezoekers heeft aangetrokken, die
een concert meer vanwege het uitgaan dan vanwege de muziek bezoeken.
Tabel 7.10 Concertbeleving van sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

intensieve beleving

13

39%

63

75%

76

65%

extensieve beleving

20

61%

21

25%

41

35%

totaal
33
Cramer’s V=.336, sign.=.000

100%

84

100%

117

100%

Uit de verdeling van sponsorgasten en kaartkopers op de handelingsdimensie
van de typologie (regelmatig versus gelegenheidsbezoek) bleek dat sponsorgasten
relatief vaker dan kaartkopers gelegenheidsbezoekers zijn (zie tabel 7.11).
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de uitnodiging van de sponsor
kennelijk een relatief groot aantal bezoekers heeft aangetrokken die als regel
zelden een klassiek concert bezoeken.
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Tabel 7.11 Regelmatig versus gelegenheidsbezoek van sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

regelmatig bezoek

19

58%

67

80%

86

74%

gelegenheidsbezoek

14

42%

17

20%

31

26%

totaal
33
Cramer’s V=.226, sign.=.014

100%

84

100%

117

100%

In het verlengde van de relatief grote aantallen gelegenheidsbezoekers
en extensieve belevers bij de sponsorgasten, heeft de combinatie van
gelegenheidsbezoek en extensieve beleving in het uitzonderingstype
bijgedragen aan de opvallende oververtegenwoordiging van sponsorgasten in
dat type (zie tabel 7.9). De uitnodiging van de sponsor heeft kennelijk in het
bijzonder bezoekers aangetrokken die niet alleen zelden een klassiek concert
bezoeken, maar die dit bovendien meer vanwege het uitgaan dan speciﬁek
vanwege de muziek doen.
De afzonderlijke belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek
Op het gebied van de muziekbelevingsaspecten bleek er één signiﬁcant verschil
tussen sponsorgasten en kaartkopers. Dit betrof de waardering van klassieke
muziek in het leven (zie tabel 7.12). Voor de sponsorgasten was klassieke
muziek vaker dan voor de kaartkopers een additionele waarde. Dit lijkt
aannemelijk voor mensen die als regel een concert meer vanwege het uitgaan
bezoeken dan vanwege de muziekuitvoering en van wie een betrekkelijk
groot aantal zelden een klassiek concert bezoekt. De uitnodiging van de
sponsor heeft blijkbaar bezoekers aangetrokken voor wie klassieke muziek een
additionele waarde is in het leven en voor wie concertbezoek mede daardoor
geen hoge prioriteit in het leven heeft.
Tabel 7.12 Waardering van klassieke muziek door sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

essentieel

14

42%

60

71%

74

63%

additioneel

19

58%

24

29%

43

37%

33

100%

84

100%

117

100%

totaal
Cramer’s V=.271, sign.=.003

Op het gebied van de contextbelevingsaspecten was er eveneens één signiﬁcant
verschil tussen sponsorgasten en kaartkopers (zie tabel 7.13). De sponsorgasten
waren relatief iets vaker zeer tevreden met hun plaats in de zaal dan de
kaartkopers. Uit de interviews was op te maken dat sommige sponsorgasten
geneigd leken tot een nogal ongenuanceerd positieve beoordeling van de
hele context inclusief hun plaats in de zaal. Dit zou te maken kunnen hebben
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met het voor hen min of meer uitzonderlijke karakter van dit concertbezoek.
Daartegenover hadden sommige geïnterviewde kaartkopers, die bekender met
de directe context van het concert waren, ook meer kritiek op bepaalde details
ervan, zoals bijvoorbeeld de hardheid van de stoelen.
Tabel 7.13 Tevredenheid met de plaats in de zaal van sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten
zeer tevreden
tamelijk tevreden
totaal
Cramer’s V=.198, sign.=.035

kaartkopers

totaal

26

81%

49

60%

75

66%

6

19%

32

40%

38

34%

32

100%

81

100%

113

100%

Op het punt van de handelingen vóór en na het concert, waren er op twee
variabelen signiﬁcante verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers,
namelijk inhoudelijke voorbereiding en plannen voor bezoekherhaling.
Wat de inhoudelijke voorbereiding betreft, hadden relatief iets minder
sponsorgasten dan kaartkopers zich inhoudelijk voorbereid op het concert
(zie tabel 7.14). Dit sluit aan bij het beeld van de sponsorgasten zoals dat tot
nu toe naar voren is gekomen, namelijk van mensen die het concert vooral
vanwege het uitgaan bezoeken (zie tabel 7.10) en voor wie klassieke muziek een
additionele waarde in het leven is (zie tabel 7.12).18
Tabel 7.14 Inhoudelijke voorbereiding op het concert van sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

wel voorbereid

7

21%

35

42%

42

36%

niet voorbereid

26

79%

48

58%

74

64%

33

100%

83

100%

116

100%

totaal
Cramer’s V=.197, sign.=.034

Op het punt van de bezoekherhaling bleken meer sponsorgasten dan kaartkopers het plan om nog eens een concert te bezoeken naar aanleiding van dit
concertbezoek te hebben opgevat, terwijl tegelijk relatief veel sponsorgasten
aangaven niet van plan te zijn nog eens een concert te bezoeken of nog niet te
weten of ze dit zouden doen (zie tabel 7.15). Deze bevinding sluit aan bij het
feit dat de sponsorgasten relatief vaak gelegenheidsbezoekers waren. Uit de
interviews bleek dat de regelmatige bezoekers meestal voor meerdere concerten
tegelijk kaarten namen, terwijl de gelegenheidsbezoekers een eventueel
18

Tussen de variabelen inhoudelijke voorbereiding en waardering van muziek in het leven is ook
een rechtstreekse correlatie (Cramer’s V=.430, sign.=.000), waarbij 91% van de additioneel
waarderenden zich niet voorbereiden, terwijl 52% van de essentieel waarderenden dit wel doen.
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volgend concertbezoek vaker af lieten hangen van de gelegenheid, bijvoorbeeld
een uitnodiging (van de sponsor).
Tabel 7.15 Plannen voor herhaling van concertbezoek van sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

n.a.v. dit bezoek

13

39%

1

1%

14

12%

al eerder plan

13

39%

73

87%

86

73%

nee, weet niet

7

22%

10

12%

17

15%

33

100%

84

100%

117

100%

totaal

Cramer’s V=.567, sign.=.000
Culturele kenmerken
De verschillen in culturele kenmerken bleken vooral betrekking te hebben op
het luisteren naar klassieke en niet-klassieke muziek via radio of cd’s. Minder
sponsorgasten dan kaartkopers luisterden vaak naar klassieke muziek (zie
tabel 7.16) en meer sponsorgasten dan kaartkopers luisterden vaak naar andere
muziekgenres, in het bijzonder Nederlandstalige muziek (zie tabel 7.17). Deze
bevinding sluit aan bij het beeld van de sponsorgasten als mensen die in het
algemeen minder op klassieke muziek zijn georiënteerd dan de kaartkopers.
Tabel 7.16 Luisteren naar klassieke muziek door sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten

kaartkopers

totaal

vaak

16

50%

79

94%

95

82%

soms, (bijna) nooit

16

50%

5

6%

21

18%

32

100%

84

100%

116

100%

totaal
Cramer’s V=.511, sign.=.000

Tabel 7.17 Luisteren naar Nederlandstalige muziek door sponsorgasten en kaartkopers
sponsorgasten
vaak

kaartkopers

totaal

6

20%

3

4%

9

8%

24

80%

76

96%

100

92%

totaal
30
Cramer’s V=263, sign.=.006

100%

79

100%

109

100%

soms, (bijna) nooit

7.6 Samenvatting en conclusie
De samenhang tussen sponsoring en concertbezoek is op twee manieren
benaderd. Ten eerste is de beleving van de sponsoring door de concertbezoekers onderzocht en de samenhang tussen de beleving van de sponsoring en de
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belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek. Ten tweede is
onderzocht welke verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers als een
gevolg van de sponsoring als objectief gegeven kunnen worden geïnterpreteerd.
Bij het onderzoek naar de beleving van de sponsoring door de concertbezoekers
is in de eerste plaats gekeken naar de manieren waarop alle bezoekers, ongeacht
of zij sponsorgasten of kaartkopers waren, de sponsoring van dit concert en
van klassieke concerten in het algemeen beleefden (7.2 - 7.4). Hierbij kwam er
een verschil aan het licht tussen mensen met een meer negatieve opvatting,
namelijk dat sponsoring eigenlijk een noodzakelijk kwaad is en mensen
met een meer positieve opvatting, namelijk dat sponsoring een gunstige
moderne ontwikkeling is. Bij veel bezoekers was dit onderscheid echter niet
erg duidelijk. Enerzijds waren degenen met de meer negatieve opvatting over
het algemeen tevreden over de manier waarop de sponsoring in de praktijk
werkte, anderzijds wilden degenen met de meer positieve opvatting wel
grenzen en voorwaarden aan de sponsoring verbonden zien.
Over het geheel gezien overheerste de indruk dat de sponsoring bij de
concertbezoekers niet erg leefde. Een relatie van de beleving van de
sponsoring met het bezoeken van het concert of de beleving ervan is niet
gevonden. Evenmin is er een verschil in de beleving van de sponsoring tussen
sponsorgasten en kaartkopers geconstateerd.
Bij het onderzoek naar mogelijke gevolgen van de sponsoring als objectief
gegeven is speciaal op de verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers
gelet (7.5). Hierbij zijn enkele opmerkelijke verschillen aan het licht gekomen,
waarbij de uitnodiging van de sponsor centraal stond.
Om te beginnen zijn de sponsorgasten signiﬁcant jonger dan de kaartkopers.
Het is aannemelijk dat de uitnodiging van de sponsor een relatief jong publiek
heeft aangetrokken (7.5.1). Verder verschillen sponsorgasten en kaartkopers
aanzienlijk van elkaar op het punt van de bezoektypen (7.5.3). De meeste
sponsorgasten zijn van het cultureel uitgaande type, terwijl de meeste
kaartkopers van het muziekgerichte type zijn.
Op de belevingsdimensie bleek eveneens een signiﬁcant verschil tussen
sponsorgasten en kaartkopers. De meeste sponsorgasten bezochten het
concert vanwege het uitgaan, de meeste kaartkopers deden dit vanwege de
muziek. Blijkbaar heeft de uitnodiging van de sponsor vooral bezoekers
aangetrokken die een concert meer vanwege het uitgaan dan vanwege de
muziek bezoeken. Ook op de handelingsdimensie van concertbezoek bleek
een signiﬁcant verschil tussen sponsorgasten en kaartkopers, hoewel het hier
om een relatief klein verschil ging. Zowel sponsorgasten als kaartkopers waren
in meerderheid regelmatige bezoekers, maar gemiddeld genomen waren meer
sponsorgasten dan kaartkopers gelegenheidsbezoekers.
De signiﬁcante verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers op de beide
dimensies van de typologie leidden tot een oververtegenwoordiging van het
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muziekgerichte type bij de kaartkopers en vooral van het uitzonderingstype
bij de sponsorgasten. Van het uitzonderingstype zijn zelfs alle bezoekers
op één na sponsorgast. De kans is groot dat zonder de sponsorgasten het
uitzonderingstype helemaal niet in de steekproef vertegenwoordigd zou zijn
geweest. De uitnodiging van de sponsor lijkt dan ook vooral bezoekers te
hebben aangetrokken die, áls ze al een klassiek concert bezoeken, dit vooral
vanwege het uitgaan doen.
De resultaten van het onderzoek naar de rol van sponsoring in concertbezoek
samenvattend, kan het volgende worden geconcludeerd. Afgaande op de
bevindingen uit de interviews, lijkt de beleving van de sponsoring door de
concertbezoekers niet erg sterk. De indruk wordt gewekt dat de concertbezoekers in de eerste plaats komen om het concert te beleven en dat de
sponsoring hen niet erg raakt zolang deze niet direct met de concertbeleving
heeft te maken. Dit zou verklaren waarom de meeste bezoekers de ﬁnanciële
kant van de sponsoring positief beoordelen (immers goed voor het concert)
en tegenover de publiciteitskant reserves hebben (angst voor reclame die de
concertbeleving zou schaden). De enquêtegegevens waren op dit punt helaas
niet toereikend om de bevindingen te ondersteunen.
Daarentegen lijkt sponsoring wel van betekenis te kunnen zijn voor het
concertbezoek als handeling. In het bijzonder gaat het dan om die bezoekers
die als regel zelden een klassiek concert bezoeken, maar dat dit keer, dankzij
de uitnodiging van de sponsor, wel hebben gedaan. Of hiermee nieuw
concertpubliek wordt aangetrokken is echter maar zeer de vraag, aangezien
voor de meeste van deze bezoekers klassieke muziek en concertbezoek geen
prioriteit in het leven hebben.
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8 het handelen van concertbezoekers
8.1 Terugblik op het onderzoek
Het doel van dit onderzoek was de beschrijving van het bezoeken van een
klassiek concert als interpreterend handelen en van de rol van sponsoring
daarin. Op dit gebied was nog weinig kennis voorhanden, het onderzoek had
daarom een exploratief karakter.
Uitgangspunt was het handelingstheoretisch perspectief. Volgens dit
perspectief is alle menselijk handelen en dus ook concertbezoek, interpreterend handelen, dat wil zeggen (uiterlijke) gedragingen zijn verbonden
met (innerlijke) deﬁnities van de situatie waarin het handelen plaatsheeft
(Renckstorf, 1994). Dit betekent dat zowel de beleving van een klassiek
concert, als het daadwerkelijk ermee omgaan zijn onderzocht. Sponsoring is in
het onderzoek opgenomen, omdat het een onderdeel van de situatie is waarin
een concertbezoek plaatsheeft en als zodanig onderwerp van interpretatie door
concertbezoekers is (hoofdstuk 1).
Over het bezoeken van klassieke concerten is bijzonder weinig onderzoeksliteratuur. De vooral ﬁlosoﬁsche en psychologische literatuur over muziek
als cultuurelement en over muziekbeleving bood weliswaar ideeën voor het
onderzoek, maar te weinig concrete aanknopingspunten (hoofdstuk 2). De
basis voor het onderzoek naar de rol van sponsoring in een concertbezoek was
eveneens smal en bestond uit enige literatuur over sponsoring van kunst in het
algemeen en mondelinge informatie van vertegenwoordigers van de sponsor
van het onderzochte concert (hoofdstuk 3). Het onderzoek had daarom van
meet af aan het karakter van een exploratie en wel een exploratie in de breedte.
Een empirische terreinverkenning, bestaande uit een twaalftal open interviews
met tamelijk willekeurige concertbezoekers, resulteerde in een explorerende
probleemstelling. De onderzoeksvragen betroffen het in beleving en gedrag
omgaan van bezoekers met een klassiek concert en met de sponsoring ervan.
De verwachting was dat er vanuit een brede inventarisatie van belevings- en
handelingsaspecten van het concertbezoek onderlinge relaties tussen deze
aspecten naar voren zouden komen en dat deze relaties patronen zouden
vormen, waarmee het concertbezoek als interpreterende handeling zou kunnen
worden beschreven.
Om diverse redenen die mede met de sponsoring van het concert te maken
hadden, is voor het onderzoek de keuze op de serie Robeco Zomerconcerten
in 1996 in Het Concertgebouw te Amsterdam gevallen. Vooral om praktische
redenen is het onderzoek beperkt tot één concert. Om de rol die sponsoring in
een concertbezoek kan spelen binnen dit ene concert te kunnen achterhalen,
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zijn uit de bezoekers van het concert twee steekproeven getrokken, een van
sponsorgasten en een van kaartkopers.
Gezien het brede exploratieve karakter is voor het onderzoek een combinatie
van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruikt. Het
accent kwam daarbij op het kwalitatieve onderzoek te liggen, dat wil zeggen
een aantal open interviews met concertbezoekers over allerlei belevingsen gedragsaspecten die met hun concertbezoek te maken hadden. Het
kwantitatieve deel van het onderzoek dat uit een schriftelijke enquête
bestond, diende ter aanvulling van de gegevens uit de interviews. Vanwege het
exploratieve karakter is de analyse stap voor stap uitgevoerd, dat wil zeggen
dat een volgende stap telkens werd genomen op grond van de resultaten van de
vorige stap (hoofdstuk 4).
In de analysefase is eerst het omgaan van bezoekers met het concert als
muziekuitvoering geëxploreerd. Daartoe zijn de afzonderlijke belevings- en
handelingsaspecten van het concertbezoek geïnventariseerd en onderling
gerelateerd. Toen bleek dat de onderlinge relaties te zwak en te weinig in aantal
waren om daarin patronen te kunnen vinden, zijn twee centrale variabelen
gekozen, een voor de beleving van het concert en een voor het concertbezoek
als daadwerkelijke handeling. Met deze twee variabelen als dimensies is een
typologie van vier typen concertbezoek gevormd (hoofdstuk 5).
Door de vier typen aan kenmerken van de bezoekers en aan belevings- en
handelingsaspecten van het concertbezoek te relateren, konden proﬁelen van
de vier typen concertbezoek worden beschreven (hoofdstuk 6).
In het tweede deel van de analyse is de relatie tussen het concertbezoek en
de sponsoring onderzocht. Eerst is de beleving door de concertbezoekers
van de sponsoring onderzocht door verschillende aspecten van die beleving
te inventariseren en onderling te relateren. Vervolgens zijn sponsorgasten
en kaartkopers met elkaar vergeleken op het punt van hun beleving van de
sponsoring, van hun persoonlijke kenmerken, en van hun in beleving en
gedrag omgaan met het concert. Uit de verschillen tussen sponsorgasten en
kaartkopers die hieruit naar voren kwamen, zijn conclusies getrokken ten
aanzien van de rol van sponsoring in het concertbezoek (hoofdstuk 7).
8.2 Conclusies
8.2.1 Beleving van de muziek
Uitgaande van de veronderstelling dat de beleving van de muziek centraal staat
in het omgaan van bezoekers met een klassiek concert, heeft het onderzoek
zich in eerste instantie hierop gericht. In de literatuur kwamen vooral twee
componenten van de muziekbeleving naar voren, namelijk de persoonlijke
beleving en de sociale beleving. Bij ﬁlosoﬁsche en psychologische auteurs
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zoals Baumeister (1991) en Broeckx (1981) ligt de nadruk op de persoonlijke
beleving van muziek (2.3.1). Sociologen zoals Bourdieu (1979) leggen de
nadruk meer op de beleving van klassieke muziek als leefstijlkenmerk van een
sociale elite (zie 2.3.2).
Uit dit onderzoek is gebleken dat er bij de beleving van muziek in een klassiek
concert gesproken kan worden van drie componenten. Naast de persoonlijke
beleving is er binnen de sociale beleving sprake van een statuscomponent (de
beleving van klassieke muziek als leefstijlkenmerk) en een groepscomponent (de
beleving van muziek temidden van medepubliek). In het volgende worden de
drie componenten, de persoonlijke component, de statuscomponent en de
groepscomponent, achtereenvolgens behandeld.
De persoonlijke component
Behalve de persoonlijke muziekbeleving (zie 2.3.1) kan onder de persoonlijke
component ook de houding van concertbezoekers tegenover klassieke muziek
als cultuurelement (zie 2.2) worden begrepen. In dit verband maken Weber
(1921) en Adorno (1962) beiden een duidelijk onderscheid tussen zogenaamde
serieuze muziek en amusementsmuziek. Weber ziet de serieuze (klassieke)
muziek als een min of meer autonome kunstvorm en de amusementsmuziek
als een uitdrukking van wat er zich afspeelt in de samenleving. Voor Adorno
is serieuze muziek de muziek van de sociale elite en amusementsmuziek de
muziek van ‘het volk’. Alle muziek, ook de serieuze, is bij Adorno uitdrukking
van wat er zich afspeelt in de samenleving.
Uit de bevinding dat verreweg de meeste bezoekers van dit concert het liefst
welluidende, mooie muziek wilden horen, die hen voor even uit het dagelijks
leven wegvoerde, valt te concluderen dat deze bezoekers de klassieke muziek in
het algemeen als een min of meer autonome kunstvorm beschouwen die zich
duidelijk onderscheidt van andere meer populaire muziekgenres die zij meer
als een uitdrukking van het alledaagse leven zien. Tegelijkertijd associëren
veel concertbezoekers klassieke muziek met elitair en populaire muziek met
volks. Het onderscheid tussen klassieke en populaire muziek leeft dan ook bij
concertbezoekers.
Wat de persoonlijke beleving van muziek betreft, benadrukken verschillende
ﬁlosoﬁsche auteurs (Baumeister, 1991; Haselauer, 1982; de Visscher,1985)
dat muziek in het leven van mensen van essentiële waarde is (zie 2.3.1). De
bevindingen van dit onderzoek sluiten hierbij aan. De meeste concertbezoekers vinden klassieke muziek (maar niet alleen klassieke muziek) een
essentiële waarde in hun leven, dat wil zeggen dat zij zich hun leven moeilijk
zonder (klassieke) muziek kunnen voorstellen.
Dit betekent onder andere dat die waarde tot uitdrukking komt in hun
handelen, in casu hun concertbezoek. Dit bleek ook uit de bevinding dat
mensen voor wie muziek een essentiële waarde in het leven was, meer bereid
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waren dan anderen om eventuele belemmeringen (zoals weinig tijd of niemand
om mee samen te gaan) te overwinnen om een concert te kunnen bezoeken. De
grote waarde die mensen hechten aan klassieke muziek ligt daarmee mede aan
de basis van hun concertbezoek en is daarvoor een belangrijke voorwaarde.
Een onderscheid dat in de literatuur sterk op de voorgrond treedt, is het
onderscheid tussen affectief-emotionele en cognitieve beleving van muziek.
Voor de eerder genoemde auteurs Baumeister (1991), Haselauer (1982) en
de Visscher (1985) is de affectief-emotionele beleving de eigenlijke beleving
van muziek. Daartegenover leggen bijvoorbeeld Broeckx (1981), Dollase
(1989) en de Martelaere (1996) veel nadruk op het cognitieve aspect van de
muziekbeleving door te wijzen op de leerprocessen die nodig zijn om klassieke
muziek adequaat te kunnen beleven.
In dit onderzoek zeiden de meeste bezoekers de muziek vooral met het gevoel
te beleven. Verstandelijke overwegingen daarbij ervoeren zij als frustrerend
voor de ideale muziekbeleving. Een kleine minderheid van bezoekers vond de
combinatie van affectief-emotionele beleving en cognitieve beleving ideaal.
Bij deze groep ging het meestal om mensen die al lang met klassieke muziek
bekend waren en er vrij veel van wisten. Voor hen was het cognitieve aspect
duidelijk belangrijk voor hun waardering van de klassieke muziek. Kennis van
zaken lijkt voor het beleven en waarderen van klassieke muziek echter niet de
enige vereiste. Ook Dollase (1989) wijst erop dat cognitief leren alleen niet
automatisch leidt tot waardering van de muziek (zie 2.3.1).
In dit onderzoek bleek dat het cognitieve aspect van de muziekbeleving pas aan
de orde is, nadat mensen op een bepaald moment door de muziek emotioneel
zijn geraakt. Voor sommige geïnterviewden ligt die eerste onuitwisbare
indruk al in de vroege jeugd en zij brengen die ervaring in verband met de
opvoeding thuis en de daar heersende taste culture (Gans, 1974). Er kan sprake
zijn van een concertbezoek, van de muziekles al dan niet op school of van
iets dat men op de radio heeft gehoord. Voor anderen daarentegen, met een
ogenschijnlijk vergelijkbare taste culture als achtergrond, heeft de muziekles
of het schoolconcert juist het tegenovergestelde effect gehad en kwam de
belangstelling later op een andere manier tot stand.
De kennismaking met klassieke muziek hoeft dus niet samen te vallen met een
emotioneel erdoor geraakt worden. Wanneer de eerste emotionele ervaring
echter eenmaal heeft plaatsgehad, lijken mensen de muziek steeds meer te
willen leren kennen. Het leren kennen maakt kennelijk wel deel uit van de
muziekbeleving van concertbezoekers, maar vooral in wisselwerking met de
emotionele ervaring van de muziek.
Rösing (1984) veronderstelde dat als gevolg van het toegenomen luisteren
naar opgenomen muziek, concertbezoekers meer en meer voorkeur voor
bekende muziek zouden hebben (zie 2.3.2). Daarvan is in dit onderzoek niets
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gebleken. De meeste bezoekers hadden juist voorkeur voor het horen van voor
hen onbekende, alhoewel vertrouwd klinkende muziek in een concert. Van hen
wilden degenen die het meest frequent naar radio- of cd-opnamen luisterden,
in een concert ook graag nieuwe, modern klinkende muziek horen waarvan zij
zeiden dat zij er thuis de radio voor zouden afzetten.
In tegenstelling tot wat Rösing zegt, beleven mensen muziek in een concert
kennelijk juist anders dan thuis. Het concertbezoek lijkt voor velen een
gelegenheid om in volle aandacht behalve de vertrouwd klinkende muziek
ook eens iets nieuws te kunnen horen, zelfs als dit wat minder gemakkelijk in
het gehoor ligt. Het kunnen zien van de uitvoerenden bij het muziek maken,
wat geïnterviewden ervaren als het aanwezig zijn bij een uniek creatief proces,
versterkt volgens hen de beleving van de muziek. Het visuele element is bij de
beleving van muziek in een concert voor veel mensen kennelijk even belangrijk
als de klank van de live muziek.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de persoonlijke beleving van
de muziek in overeenstemming met hetgeen daarover in de literatuur wordt
gezegd, ook in een concertbezoek een centrale plaats inneemt. Hieraan kan
worden toegevoegd dat de persoonlijke muziekbeleving vele facetten heeft,
die onderling weinig samenhang hebben en die in allerlei combinaties bij
concertbezoekers voorkomen.
De statuscomponent
Volgens de theorie van Bourdieu (1979) maken mensen hun sociale status
zichtbaar met behulp van zogenaamde leefstijlkenmerken. Dit zijn allerlei
vormen van gedrag zoals kleding en haardracht, taalgebruik, omgangsvormen
enzovoorts. In het werk van Bourdieu staat cultuurdeelname centraal als
leefstijlkenmerk van de sociale elite (zie 2.3.2). Het luisteren naar klassieke
muziek, gezien als een vorm van hoge cultuur (Gans, 1974), wordt in dit
verband gezien als leefstijlkenmerk van een culturele elite.
Wanneer mensen klassieke muziek beleven in de situatie van een live concert,
dan maken gedrag en omgangsvormen tijdens zo’n concert deel uit van de
onderscheidende leefstijlkenmerken van de culturele elite. Volgens Smithuijsen
(2001) zijn gedrag en omgangsvormen in een concert aan strenge regels
gebonden die voortvloeien uit het karakter van de klassieke muziek als een
ernstige zaak. Om zich met de culturele elite te kunnen identiﬁceren dienen
bezoekers de regels te beheersen en ze te kunnen hanteren.
In dit onderzoek waren het vooral oudere, regelmatige concertbezoekers
aan wie het was opgevallen dat sommige andere bezoekers volgens hen
de regels niet beheersten (door bijvoorbeeld op het verkeerde moment te
applaudisseren). Door hierop te wijzen, bevestigen zij hun eigen status als
behorend tot de culturele elite die dergelijke regels wel beheerst en die op de
hoogte is van hoe men naar klassieke muziek dient te luisteren.
Andere geïnterviewden, vooral jongere gelegenheidsbezoekers, erkenden
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volmondig dat zij op het verkeerde moment hadden geapplaudisseerd, maar
tilden daar tegelijkertijd niet zwaar aan. Van zaalangst (Smithuijsen, 2001)
bij mensen die niet gewend zijn regelmatig concerten te bezoeken, is in dit
onderzoek nauwelijks iets gebleken. Een dergelijke onbevangen houding lijkt
op een ontwikkeling in de richting van een nieuwe generatie concertpubliek te
wijzen, voor wie regels en conventies misschien geleidelijk een minder formele
gedaante aannemen. Hoewel de Zomerconcerten wat losser van opzet zijn dan
de reguliere abonnementsconcerten, valt hiervoor toch eerder te denken aan
bijvoorbeeld openluchtconcerten, waar regels en conventies soepel worden
gehanteerd en die tegenwoordig nogal populair zijn (zie ook Smithuijsen,
2001).19
De statuscomponent lijkt zo twee kanten te hebben. Bij sommige bezoekers
gaat het om identiﬁcatie met een culturele elite, bij anderen is eerder sprake van
een wat lossere associatie met een culturele elite, met de bedoeling door middel
van het concertbezoek een zeker sociaal prestige in eigen kring te verwerven
(zie ook 8.2.2).
Uit onderzoek van Ganzeboom (1989) blijkt dat mensen er relatief veel
tijd en geld voor over hebben om een concert te bezoeken als zij menen dat
dat statusbevestigend is (zie 2.4). Uit dit onderzoek is dat niet naar voren
gekomen. De statuscomponent speelde weliswaar een zekere rol in het
concertbezoek, maar in veel gevallen was dat een tamelijk ondergeschikte rol.
Het vrij maken van tijd maakt concertbezoek vaak prohibitief voor degenen
met een drukke baan en een jong gezin. Het statusaspect lijkt daar niet
tegenop te kunnen wegen.
De twee kanten van de statuscomponent wijzen misschien in de richting van
een ontwikkeling waarbij de identiﬁcatie met de culturele elite aan betekenis
gaat verliezen, terwijl de wat lossere associatie met die elite aan betekenis gaat
winnen. Dit zou aansluiten bij de ontwikkeling van een minder elitaire status
van de klassieke muziek die, bijvoorbeeld via zogenaamde cross-over concerten,
op steeds meer podia wordt nagestreefd.
De groepscomponent
In een onderzoek van Van Maanen & Wendel (1988) wordt erop gewezen dat
gebrek aan gezelschap een belemmering voor concertbezoek kan zijn. Uit het
onderhavige onderzoek is gebleken dat dit inderdaad het geval kan zijn. Niet
alleen hadden verreweg de meeste bezoekers het concert samen met iemand
anders bezocht, de meeste geïnterviewden zeiden eigenlijk nooit alleen naar
een concert te gaan.

19

Het jaarlijkse Prinsengrachtconcert in Amsterdam trok in 2004 veertig duizend bezoekers.
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Behalve dit aspect van samen een concert bezoeken, bleek er nog een aspect
te zijn dat speciﬁek met de muziekbeleving in het concert te maken had.
Het ging om het temidden van medepubliek als het ware gemeenschappelijk
luisteren naar de muziek. Dit samen luisteren naar dezelfde muziek schept
voor velen een gevoel van een zekere onderlinge verbondenheid. Dit gevoel
van verbondenheid betreft niet alleen degene(n) met wie men het concert
bezoekt, maar het medepubliek in zijn geheel en vaak ook de uitvoerenden,
zo bleek uit de interviews. Mensen hadden vooral om deze reden graag dat de
zaal goed bezet was. Zij ervoeren dit samen luisteren als een van de typische
aantrekkelijkheden van het live concert.
Het element van gemeenschappelijkheid dat als de groepscomponent kan worden
aangeduid, is naast de persoonlijke component en de statuscomponent
kennelijk voor de beleving van de muziek in een live concert van cruciaal
belang.
Van de drie componenten van de muziekbeleving in een klassiek concert
zijn de statuscomponent en de groepscomponent het meest kenmerkend,
omdat zij meer dan de persoonlijke component de situatie van het concert
bij de muziekbeleving betrekken. De muziekbeleving in een klassiek concert
heeft door de verschillende componenten voor de bezoekers betekenis op
verschillende niveau’s. De beleving van opgenomen muziek, hoe technisch
volmaakt ook, lijkt deze betekenis niet te kunnen vervangen. Dit is wellicht
de reden dat, ondanks de enorme ontwikkeling in de elektronische weergave
van muziek en in de verspreiding van die muziek, het bezoeken van klassieke
concerten daardoor niet is afgenomen. Het tegendeel lijkt eerder het geval.
Veel geïnterviewden zeiden dat zij via radio of cd kennisgemaakt hadden met
klassieke muziek en als gevolg daarvan live concerten waren gaan bezoeken.
8.2.2 De typologie
Met de beschrijving van de muziekbeleving van de concertbezoekers is het
concertbezoek als geheel van beleving en gedrag nog pas ten dele beschreven.
De muziekbelevingsaspecten gaven tezamen een gevarieerd beeld van
de muziekbeleving van de concertbezoekers, maar de relaties tussen de
muziekbelevingsaspecten onderling en tussen de muziekbelevingsaspecten
en andere aspecten van het concertbezoek waren te weinig en te zwak om
patronen te vormen waarmee het concertbezoek als interpreterende handeling
verder kon worden beschreven (zie hoofdstuk 5). Daarom zijn twee variabelen
gekozen die analytisch relevante verschillen tussen bezoekers weergeven, een
voor de beleving van het concertbezoek en een voor het concertbezoek als
daadwerkelijk handelen.
De belevingsvariabele geeft het onderscheid aan tussen de beleving van het
concert als muziekuitvoering intensieve concertbeleving genaamd en de beleving
van het concert als een vorm van uitgaan extensieve concertbeleving genaamd.
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Dit onderscheid kan als een wezenlijk verschil worden gezien in de manier
waarop mensen een concertbezoek beleven. Intensieve belevers zijn enigszins te
vergelijken met wat Valkman & Jansen (1975) echte liefhebbers noemen (zie 2.4).
De handelingsvariabele geeft het onderscheid aan tussen het met enige
regelmaat klassieke concerten bezoeken, regelmatig bezoek genaamd en het
zelden of nooit een klassiek concert bezoeken, gelegenheidsbezoek genaamd.
Het onderscheid tussen regelmatige bezoekers en gelegenheidsbezoekers, is
te vergelijken met het onderscheid dat Kamerman e.a. (1983) maken tussen de
kern en de peripherie van het concertpubliek (zie 2.4). Het geeft een wezenlijk
verschil weer tussen mensen voor wie concertbezoek deel uitmaakt van hun
normale levenspatroon en mensen voor wie dit niet het geval is.
Met deze twee centrale variabelen als dimensies is een typologie van
concertbezoek geconstrueerd. Zo ontstonden vier bezoektypen, elk met een
eigen combinatie van beleven en bezoeken van een concert.
• Het muziekgerichte type combineert regelmatig concertbezoek met intensieve
beleving.
• Het cultureel uitgaande type combineert regelmatig concertbezoek met
extensieve beleving.
• Het belangstellende type combineert gelegenheidsbezoek met intensieve
beleving.
• Het uitzonderingstype combineert gelegenheidsbezoek met extensieve
beleving (zie hoofdstuk 5).
In de literatuur over muziekbeleving is op verschillende plaatsen sprake van een
typologie. Adorno (zie 2.2) deelt luisteraars naar verschillende soorten muziek in
op basis van hun sociale klasse. Rösing (zie 2.3.2) maakt een indeling van mensen
op basis van de mate van concentratie bij het luisteren naar muziek. De indeling
die hier wordt gepresenteerd, gaat verder dan de beide vorige omdat de indeling
van concertbezoekers gebeurt op basis van hun concertbezoek als een geheel van
beleving en gedrag waarvan de muziekbeleving een onderdeel vormt.
De beschrijving van het concertbezoek met behulp van de typologie berust op
twee centrale variabelen van de handeling concertbezoek en is dan ook te zien
als een schematische weergave van verschillen in het omgaan van bezoekers met
een klassiek concert. Aangezien de vier bezoektypen zich ook nog van elkaar
bleken te onderscheiden door enkele achtergrondkenmerken van de bezoekers
en ook nog enigszins door kenmerken op het gebied van de afzonderlijke
belevings- en handelingsaspecten van het concertbezoek, konden ze worden
uitgewerkt tot bezoekersproﬁelen (zie hoofdstuk 6). In het volgende worden
enkele conclusies ten aanzien van de bezoekersproﬁelen gepresenteerd.
Bezoekers van het muziekgerichte en het cultureel uitgaande type lijken
in sommige opzichten op elkaar. Naast het feit dat beide groepen tot de
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regelmatige concertbezoekers horen, zijn ze beide van middelbare of oudere
leeftijd. Door hun leeftijd behoren beide groepen tot een generatie, die vóór
de tijd van de popmuziek en van het bezit van een eigen radio is opgegroeid.
Bezoekers van deze typen verkeren bovendien door hun leeftijd relatief vaak in
een wat betreft werk en gezin minder veeleisende levensfase dan voorheen. Ze
hebben meer tijd voor bijvoorbeeld concertbezoek, zo bleek uit de interviews.
Voor beide groepen is klassieke muziek een essentiële waarde in het leven die
zij in veel gevallen al van jongsaf hebben meegekregen. De grote waardering
voor klassieke muziek in het leven komt bij deze twee groepen, behalve in
het regelmatig bezoeken van klassieke concerten, ook tot uitdrukking in
bijvoorbeeld het regelmatig luisteren naar klassieke muziek op radio of cd’s,
terwijl men veel minder vaak naar andere muziekgenres luistert en zelden of
nooit een concert van een ander muziekgenre bezoekt.
Concertbezoek lijkt voor bezoekers van beide typen vooral te maken te hebben
met een grote waardering van klassieke muziek, gecombineerd met voor
concertbezoek gunstige levensomstandigheden die in veel gevallen met de
leeftijd samenhangen.
Het belangrijkste verschil tussen het muziekgerichte en het cultureel uitgaande
type hangt vermoedelijk samen met het typerende verschil in beleving van
het concertbezoek. Het heeft te maken met de houding tegenover muziek
als onderdeel van de cultuur van de samenleving. Volgens Adorno (1962) is
muziek in het algemeen en dus ook klassieke muziek een expressie van alles
wat zich in het dagelijks leven kan voordoen. Volgens Weber (1921) is muziek
en speciaal klassieke muziek autonome kunst die in de eerste plaats is bedoeld
voor esthetisch genot (zie 2.2).
Het muziekgerichte type telt als enige van de vier typen een relatief groot aantal
expressieve muziekbelevers. Dit betekent dat klassieke muziek voor de muziekgerichten emotioneel een breder bereik heeft dan voor bezoekers van andere
typen, met andere woorden door hen gezien wordt als een expressie van alles
wat zich in het dagelijks leven kan voordoen, niet alleen het mooie (zie 5.1). Deze
houding stemt overeen met de opvatting van Adorno. Zij strookt bovendien
met de centrale plaats die klassieke muziek en daarmee verbonden activiteiten
in het dagelijks leven van de muziekgerichte bezoekers innemen.
Het cultureel uitgaande type bestaat (evenals het belangstellende en het
uitzonderingstype) vooral uit esthetische muziekbelevers. Dit betekent
dat klassieke muziek voor deze bezoekers in de eerste plaats mooi moet
zijn. Zij zien de muziek als iets waardoor zij juist even afstand van het
dagelijks leven kunnen nemen (zie 5.1). Deze houding stemt overeen met de
opvatting van Weber. Zij past bovendien bij het cultureel uitgaande type,
waarvoor concertbezoek een onderdeel lijkt van een breder scala van culturele
activiteiten, zoals het bezoeken van toneel- en dansvoorstellingen, van
exposities, musea enzovoorts, activiteiten die bij dit type wellicht eveneens
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verbonden zijn met de beleving van uitgaan. Voor deze bezoekers lijkt het
luisteren naar klassieke muziek vooral een ontspanningsfunctie te hebben
(Dollase, 1989).
Bezoekers van het uitzonderingstype (gelegenheidsbezoekers die het concert
vooral vanwege het uitgaan bezoeken) zijn in meer dan één opzicht een
uitzondering en in zekere zin de tegenpool van de muziekgerichte bezoekers.
De uitzonderingsbezoekers lijken wel wat op wat Valkman & Jansen (1975)
onechte liefhebbers noemen. Dit zijn mensen die zeggen van klassieke muziek
te houden, maar daar niet naar handelen door bijvoorbeeld naar een klassieke
zender te luisteren (zie 2.4) of concerten te bezoeken.
Een van de redenen voor het zelden of nooit bezoeken van een concert is
vermoedelijk dat voor de uitzonderingsbezoekers klassieke muziek geen
essentiële waarde is maar een prettige bijkomstigheid. Het bezoeken van
klassieke of andere concerten heeft voor deze bezoekers geen prioriteit in
het leven. Het luisteren terwijl men ondertussen met iets anders bezig is,
het incidentele luisteren (Rösing, 1984), lijkt voor sommigen voldoende aan
de muzikale behoefte tegemoet te komen. Kamerman e.a. (1983) noemen
gelegenheidsbezoekers zoals die van het uitzonderingstype de peripherie
van het concertpubliek. Binnen deze peripherie vormen bezoekers van het
uitzonderingstype een aparte groep, onder andere omdat zij het concertbezoek
op een bepaalde manier beleven, namelijk als uitgaan.
De lage prioriteit van concertbezoek bleek bij de uitzonderingsbezoekers,
behalve met een niet erg hoge waardering van klassieke muziek, ook samen te
hangen met de door een druk beroeps- en gezinsleven gekenmerkte levensfase
waarin deze bezoekers verkeren. Het feit dat bezoekers van dit type bij wijze
van uitzondering toch af en toe een concert bezoeken, lijkt dan ook vooral te
worden gestimuleerd door andere waarden dan die van klassieke muziek, zoals
bijvoorbeeld het opdoen van nieuwe ervaringen, of de verwachting dat het
concertbezoek het prestige in het eigen sociaal netwerk bevordert.
De uitzonderingsbezoekers zijn relatief vaak met klassieke muziek opgegroeid.
Zij hebben daarmee een zekere basiskennis van klassieke muziek al in het
ouderlijk milieu opgedaan, zonder dat dit toen veel sporen heeft nagelaten.
Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de uitzonderingsbezoekers van de
vier typen gemiddeld het jongste zijn en daardoor van een generatie die meer
dan bezoekers van de andere typen vertrouwd is met andere muziekgenres dan
de klassieke muziek. De basiskennis en basiswaardering van klassieke muziek
lijken, samen met een aanleiding van buitenaf (zoals een uitnodiging van de
sponsor) voor de uitzonderingsbezoekers onmisbaar als voorwaarden voor een
concertbezoek.
De bezoekers van het uitzonderingstype zouden volgens Smithuijsen (2001)
door hun geringe kennis van en ervaring met de regels en conventies van een
klassiek concert eerder dan andere bezoekers last van drempelvrees of zaalangst
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hebben. Dat daarvan in dit onderzoek nauwelijks iets is gebleken, is eerder
al vermeld (8.2.1). Het feit dat uitzonderingsbezoekers van een generatie
zijn die in het algemeen wat vrijer tegenover formele regels staat dan oudere
generaties, kan een reden zijn dat deze bezoekers nogal onbevangen tegenover
de concertconventies staan.
De algemene karakterisering van de uitzonderingsbezoekers is dat er
bijzondere omstandigheden voor nodig zijn en een vrij sterke impuls van
buitenaf, die tevens aan andere waarden dan die van de klassieke muziek alleen
appelleert, om deze mensen tot een concertbezoek te bewegen. Concertbezoek
is en blijft voor hen een uitzondering.
Bezoekers van het belangstellende type (gelegenheidsbezoekers die het
concert vooral vanwege de muziek bezoeken) lijken in sommige opzichten
op de muziekgerichte bezoekers en in andere opzichten op de uitzonderingsbezoekers, maar ze hebben ook enkele speciﬁeke kenmerken. Zo is muziek in
het leven van veel belangstellende bezoekers, net als bij de muziekgerichten,
een essentiële waarde. Meestal gaat het dan echter niet alleen om klassieke
muziek zoals bij het muziekgerichte type, maar vooral om andere
muziekgenres.
Net als bij de uitzonderingsbezoekers lijkt de behoefte van sommige
belangstellende bezoekers om naar klassieke of andere muziek te luisteren
voldoende bevredigd met het af en toe thuis luisteren naar opgenomen muziek.
Anders dan bij de uitzonderingsbezoekers lijkt dit echter samen te hangen met
een geringere behoefte om uit te gaan.
In tegenstelling tot de uitzonderingsbezoekers hebben relatief weinig
belangstellende bezoekers al op jonge leeftijd met klassieke muziek kennis
gemaakt. Hun kennis en waardering voor klassieke muziek zijn vaak nog
groeiende. Mede in verband hiermee heeft regelmatig concertbezoek (nog)
geen prioriteit in hun leven.
Een ander verschil met de uitzonderingsbezoekers is dat de belangstellende
bezoekers soms worden gehinderd door een zekere zaalangst (Smithuijsen,
2001) die, zoals uit de interviews bleek, voortkomt uit onzekerheid over de
eigen kennis van de concertconventies. Een generatieverschil tussen de twee
groepen zou hiermee te maken kunnen hebben. Toch is een kleine aanleiding
soms al genoeg om de belangstellenden over de drempel te trekken. De
grote en soms nog groeiende waarde van klassieke muziek is vermoedelijk
mede een stimulans. Belangstellende bezoekers lijken in tegenstelling tot de
uitzonderingsbezoekers potentieel regelmatige concertbezoekers te zijn.
De brede en stapsgewijze exploratie heeft uiteindelijk geleid tot de vier
bezoekersproﬁelen. Aan de hand daarvan kon het concertbezoek als
interpreterend handelen van concertbezoekers worden beschreven.
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8.2.3 De rol van sponsoring
De rol van sponsoring in het concertbezoek is op twee manieren benaderd. Ten
eerste is de beleving van de sponsoring van alle concertbezoekers onderzocht
en zijn de verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers op het gebied van
de denkbeelden over, ervaringen met en beoordelingen van de sponsoring
nagegaan. Ten tweede zijn de gevolgen van de sponsoring onderzocht en
is nagegaan welke verschillen tussen sponsorgasten en kaartkopers aan de
sponsoring konden worden toegeschreven (zie hoofdstuk 7).
Beleving van de sponsoring
Wat de denkbeelden over de sponsoring betreft, wisten vrijwel alle respondenten dat het concert gesponsord was en door wie, maar over andere
aspecten van de sponsoring, bijvoorbeeld het doel van de sponsoring of de
zeggenschap van de sponsor in de besteding van het sponsorgeld of in andere
zaken het concert betreffende, waren de denkbeelden in het algemeen nogal
vaag. Veel geïnterviewden vonden de sponsoring een zaak tussen sponsor
en gesponsorde, in dit geval de organisatoren van het concert, waar men als
bezoeker niet veel van hoefde te weten.
De sponsor hoopt dat de concertbezoekers de positieve ervaring van
mooie muziek en concertbezoek associëren met een positief beeld van de
sponsor. Dit beeld lijkt echter bij de sponsor zelf sterker te leven dan bij de
concertbezoekers en de boodschap komt maar gedeeltelijk over. Voor de
meeste concertbezoekers roepen de muziek en het concertbezoek heel andere
associaties op. Het feit dat het concert gesponsord was, lijkt dan ook bij de
bezoekers niet erg te leven.
In overeenstemming met de nogal vage denkbeelden was bij de meeste
bezoekers de beoordeling van de sponsoring van het concert enigszins
ambivalent. Men waardeerde het feit dat de sponsor de concerten ﬁnancieel
mede mogelijk maakt, maar wilde tegelijkertijd niet te opvallend met de
sponsoring worden geconfronteerd. Hoe onmerkbaarder, hoe beter zo lijken
concertbezoekers in het algemeen over de sponsoring te denken. De
ambivalentie hangt mogelijkerwijs samen met onzekerheid over de bedoelingen
van de sponsor.
Uit de literatuur (bijvoorbeeld Goossens e.a., 1989) en uit mondelinge
mededelingen van de sponsor van dit concert bleek dat de sponsor door
het sponsoren van een cultureel object bij de concertbezoekers vooral
een imago van moderne mecenas probeert te vestigen (zie hoofdstuk 3).
Wanneer concertbezoekers in een situatie komen waarin zij op zoek zijn
naar een product of dienst zoals de sponsor die aanbiedt, zouden zij de
(goede) herinnering aan hun concertbezoek eventueel kunnen associëren
met de sponsor. Zo’n associatie zou dan kunnen resulteren in het aangaan
van een zakelijke relatie met de sponsor. In de marketingcommunicatie zijn
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gangbare technieken veelal op dergelijke indirecte effecten gericht (Broere,
1989). Hoe onmerkbaarder de sponsoring, hoe beter, lijken dan ook niet alleen de
concertbezoekers maar ook de sponsor te denken.
Vanuit het perspectief van de sponsor zijn de relaties met speciﬁeke
doelgroepen die door middel van de sponsoring worden onderhouden, veel
belangrijker dan de relaties met het algemene concertpubliek. De sponsor
moet voor het onderhouden van de relaties met speciale cliënten sowieso
geld uittrekken en door deze cliënten vrijkaartjes voor een concert, met
een ontvangst in de pauze en na aﬂoop aan te bieden, snijdt het mes als het
ware aan twee kanten. Alleen al om deze reden is sponsoring van klassieke
concerten voor bepaalde sponsors voordelig. Eventuele gunstige effecten van
de sponsoring op het overige concertpubliek zijn dan min of meer bijzaak.
Voor concertbezoekers zijn de subtiel versluierde doelen niet altijd even
duidelijk, met als gevolg soms vooroordelen ten aanzien van sponsorgasten,
zoals uit een van de interviews bleek. Voor het overige lijken bezoekers slechts
in de sponsoring geïnteresseerd voor zover deze gunstig voor hun eigen
concertbezoek is. Het ﬁnanciële aspect van de sponsoring beoordelen zij om
die reden positief, wat niet betekent dat zij daarmee de sponsor en zijn bedrijf
als geheel zonder meer positief beoordelen. Sommigen vinden sponsoring
dan ook een noodzakelijk kwaad, zij zeggen bang te zijn voor het gevaar van
commercialisering. Klassieke concerten horen volgens hen als onderdeel van de
hoge cultuur in principe onafhankelijk te zijn van het bedrijfsleven. Voor zover
zij concertbezoek belangrijk vinden voor hun sociale status, kan het zijn dat zij
in de sponsoring tevens een zekere bedreiging daarvan zien.
Alle geïnterviewden waren overigens tevreden over de wijze waarop de
ambiguïteit van de sponsoring in dit concert was opgelost. Zij zeiden
echter unaniem de commerciële boodschap wel te herkennen, maar er
geen consequenties aan te verbinden voor hun relatie met de sponsor. De
conclusie is dan ook dat het doel van de sponsor, namelijk het (be)vestigen
van een positief beeld, in dit geval weliswaar is bereikt, maar dat het tegelijk
twijfelachtig is in hoeverre dit positieve beeld op den duur effect heeft op het
gedrag van de concertbezoekers ten opzichte van de sponsor.
De verwachting was dat de sponsorgasten, gezien de uitnodiging voor het
concert, positiever over de sponsoring zouden oordelen dan de kaartkopers
en eventueel ook meer gedetailleerd over de sponsoring geïnformeerd zouden
zijn. Dit bleek niet het geval, er was nauwelijks verschil tussen sponsorgasten
en kaartkopers in beleving van de sponsoring. Deze bevinding ondersteunt de
eerdere conclusie dat het feit van de sponsoring onder de concertbezoekers niet
erg leefde. Dit zou mede te maken kunnen hebben met het feit dat de status
van de sponsor, als redelijk solide, grote ﬁnanciële instelling van naam, paste bij
de status van het concert als onderdeel van de hoge cultuur en bij de gemiddelde
sociale status van de concertbezoekers. De sponsoring werd op dit niveau door
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de bezoekers niet geproblematiseerd en dat was ook niet de bedoeling van de
sponsor. Als dat wel het geval zou zijn geweest, zou de sponsoring misschien
spraakmakender zijn geweest, zij het waarschijnlijk niet in positieve zin.
Gevolgen van de sponsoring
Het belangrijkste gevolg van het feit dat het concert gesponsord was kwam
tot uitdrukking in het verschil in bezoektypen tussen sponsorgasten en
kaartkopers. Het uitzonderingstype bestond vrijwel geheel uit sponsorgasten,
zodat zonder hen het uitzonderingstype waarschijnlijk helemaal niet in de
steekproef zou zijn voorgekomen. Dit betekent dat er onder de sponsorgasten
relatief veel gelegenheidsbezoekers waren die het concert vanwege het uitgaan
bezochten.
Het feit dat relatief zoveel sponsorgasten gelegenheidsbezoekers waren, heeft
mede te maken met een signiﬁcant verschil in leeftijd en in gezinssituatie
tussen sponsorgasten en kaartkopers. De sponsorgasten waren gemiddeld
jonger dan de kaartkopers en hadden vaker nog thuiswonende kinderen
(zie hoofdstuk 7). In het algemeen is een dergelijke gezinssituatie, zeker in
combinatie met een drukke baan, niet gunstig voor het (‘s avonds) uitgaan. Uit
de interviews bleek dit bij een aantal sponsorgasten ook het geval.
Dankzij de uitnodiging van de sponsor hebben zij dit keer wel een concert
bezocht. Dit betekent dat de sponsor door zijn uitnodigingsbeleid mensen kan
bewegen een klassiek concert te bezoeken, die dat als regel niet doen omdat zij
in een daarvoor ongunstige levensfase verkeren. Als zij alleen om deze reden
gelegenheidsbezoekers zijn, is het denkbaar dat de uitnodiging van de sponsor
voor dit concert de aanleiding is om op termijn vaker concerten te bezoeken.
Dankzij de sponsoring zou dan een potentieel nieuw concertpubliek zijn
aangeboord.
Behalve in levensfase was er echter tussen sponsorgasten en kaartkopers ook
een signiﬁcant verschil in waarde van klassieke muziek in het leven. Voor
relatief minder sponsorgasten dan kaartkopers was klassieke muziek een
essentiële waarde in het leven. Eerder is geconcludeerd dat de grote waarde van
klassieke muziek in het leven aan de basis van concertbezoek ligt (8.2.1). In
dit geval heeft de sponsor door zijn uitnodigingsbeleid mensen bewogen een
klassiek concert te bezoeken, voor wie klassieke muziek geen essentiële waarde
in het leven is en die om die reden als regel geen klassieke concerten bezoeken.
De uitnodiging van de sponsor heeft dan ook vermoedelijk mede aan andere
waarden dan die van klassieke muziek geappelleerd, zoals uitgaan, maar
wellicht ook het opdoen van nieuwe ervaringen of het verwerven van sociaal
prestige. In de interviews waren hier aanwijzingen voor.
Ook de sponsor leek er rekening mee te houden, dat het bij een concertbezoek
niet alleen om de muziek hoeft te gaan, maar dat het gevoel van uitzijn ook
een belangrijk element is. De uitnodigingskaart was mooi uitgevoerd, het
aannemen van de uitnodiging was eenvoudig en de toegangskaartjes werden
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thuisgestuurd. De genodigden konden zich met de uitnodiging vereerd voelen
en waren dat ook in veel gevallen.
Wanneer als gevolg van dit concertbezoek mensen klassieke muziek in het
algemeen of bepaalde aspecten van concertbezoek, zoals uitgaan of prestige
verwerven, hoger zouden gaan waarderen en vervolgens frequenter naar een
concert zouden gaan, dan zou ook hier dankzij de sponsoring een potentieel
nieuw concertpubliek worden aangeboord.
Relatief veel sponsorgasten waren echter van het uitzonderingstype, dat wil
zeggen mensen voor wie én door hun leeftijd en gezinssituatie én door het
feit dat klassieke muziek voor hen geen essentiële waarde is, concertbezoek
geen prioriteit in het leven heeft. Het is aannemelijk dat concertbezoek
voor deze categorie een uitzondering zal blijven. Het publiek dat hier door
de uitnodiging van de sponsor is aangetrokken, moet als eenmalig worden
beschouwd.
Het is duidelijk dat de uitnodiging van de sponsor veel mensen heeft
aangetrokken die zonder deze uitnodiging het concert niet zouden hebben
bezocht. Wanneer het gelegenheidsbezoekers betreft, kunnen er uiteraard
allerlei redenen zijn, van practische of van meer principiële aard, om niet
of zelden naar een klassiek concert te gaan. Het uitnodigingsbeleid
van de sponsor lijkt daar verandering in te kunnen brengen wanneer
de belemmeringen niet al te zwaarwegend zijn. Wanneer verschillende
belemmeringen, zoals een voor concertbezoek ongunstige levensfase en
een geringe waardering van klassieke muziek samenkomen, zoals bij de
uitzonderingsbezoekers, lijkt de sponsoring voor het concertbezoek op den
duur niet veel gevolgen te hebben.
8.3 Mogelijkheden voor verder onderzoek
Het onderwerp van dit onderzoek was de exploratie van een concertbezoek en
van de samenhang tussen concertbezoek en sponsoring. Het doel hiervan was
meer inzicht te krijgen in concertbezoek als interpreterend handelen. Dit doel
is tot op zekere hoogte bereikt.
Het onderzoek had van meet af aan het karakter van een exploratie in de
breedte. In verband daarmee was de verwachting niet dat de bevindingen
meer dan globaal en voorlopig zouden zijn. Hoewel de steekproeven niet
representatief voor een breed publiek van concertbezoekers waren en het aantal
onderzochte concertbezoekers vrij klein was, gelden vermoedelijk veel van de
onderzoeksresultaten ook voor het bredere publiek van dit concert en wellicht
zelfs voor het publiek van andere vergelijkbare (klassieke) concerten. De grond
van dit vermoeden is onder andere dat de meeste bevindingen uit de interviews
worden ondersteund door uitkomsten van de enquête. Dit onderzoek kan dan
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ook worden gezien als een aanzet voor nader onderzoek van bezoekers van
andere (klassieke) concerten. Resultaten van dit onderzoek zouden met behulp
van grotere en meer representatieve steekproeven kunnen worden getoetst.
Maar ook op deelgebieden is meer onderzoek nodig.
Om te beginnen kan de muziekbeleving in een concert nader worden
onderzocht. Het is duidelijk geworden dat, hoewel de persoonlijke component
onmisbaar is, het de statuscomponent en de groepscomponent zijn die de
muziekbeleving in een concert voor velen tot iets speciaals maken. Het zou
interessant zijn om na te gaan in welke verhoudingen de drie componenten
terug zijn te vinden in de muziekbeleving in andere klassieke en niet klassieke
concerten. In een popconcert bijvoorbeeld speelt de groepscomponent
wellicht een aanzienlijk grotere rol dan in een klassiek concert, terwijl de
statuscomponent misschien juist van minder belang is.
Een belangrijk resultaat van dit onderzoek is de typologie van concertbezoek.
Verder onderzoek zou uit moeten wijzen of de vier bezoektypen zijn terug te
vinden in het publiek van andere klassieke en niet-klassieke concerten. Met een
kleine aanpassing zou de typologie ook bruikbaar zijn bij onderzoek naar het
handelen van bezoekers van culturele voorstellingen waarin muziek minder
centraal staat, zoals toneel- of dansvoorstellingen. Intensieve beleving zou dan
geherformuleerd moeten worden als beleving waarin de inhoud van de voorstelling
centraal staat. De typologie zou zo een nuttig onderzoeksinstrument zijn om
het omgaan van bezoekers van verschillende culturele en eventueel zelfs niet
culturele evenementen met elkaar te vergelijken.
Een derde mogelijkheid voor verder onderzoek betreft de rol van sponsoring
in het concertbezoek en in het bijzonder de vraag in hoeverre de doelstellingen
van de sponsor worden bereikt. De hoofddoelstelling van de sponsor is het
(be)vestigen van een positief beeld van het bedrijf bij het concertpubliek.
De beeldvorming van de sponsor als cultuurondersteunende mecenas is een
onderdeel van deze doelstelling. Van hun kant willen bezoekers juist zo min
mogelijk met de sponsoring worden geconfronteerd. De sponsor honoreert
deze wens met bescheiden vormen van naamsvermelding. Een evenwicht lijkt
daarmee bereikt maar het is tegelijk een tamelijk precair evenwicht en het
geeft aan dat er een spanningsveld ligt tussen sponsors en concertpubliek.
Dit spanningsveld is in dit onderzoek gesignaleerd maar nog niet verder
uitgediept. Sponsors en gesponsorden zouden gebaat zijn met meer kennis
over ideeën, meningen en vooral ervaringen van concertbezoekers op dit
gebied.
Voor een compleet beeld is tenslotte ook onderzoek nodig naar het perspectief
van mensen die een zakelijke relatie met de sponsor hebben maar nauwelijks
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waarde hechten aan klassieke muziek en concertbezoek. Het feit dat bijna twee
derde van de door de sponsor genodigde cliënten niet op de uitnodiging voor
het concert is ingegaan, roept de vraag op hoeveel en vooral welke mensen uit
de doelgroep van de sponsor de sponsoring van klassieke concerten negatief
beoordelen. Het feit dat ten minste veertien procent van de genodigden zich
niet bewust is een concertuitnodiging te hebben gekregen, roept vragen op ten
aanzien van de doelgerichtheid van het uitnodigingsbeleid van de sponsor.
Met het aangeven van mogelijkheden voor verder onderzoek heeft deze
exploratie haar grenzen bereikt. Tegelijkertijd wordt daarmee een deur
geopend naar verdere ontsluiting van het terrein van het handelen van
concertbezoekers. Daarachter wenkt het perspectief op meer inzicht in het
omgaan van bezoekers met andere culturele en eventueel zelfs niet-culturele
voorstellingen.
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summary
attending a classical concert.
experience, conduct and the role of sponsoring.
Introduction
The ﬁrst subject of this study is the experiential ways and conduct of people
who attend a live concert of classical music. Classical music is understood as
European music which has been composed approximately between the end
of the seventeenth century and the beginning of the twentieth century as part
of the culture of the cultural elite. On the subject of attending a concert of
classical music there has not been done a great deal of empirical research up
till now. For this reason the study has the character of a broad exploration.
The theoretical starting point is the so called action-theoretical frame of reference
(Renckstorf, 1994). In this perspective human action is not seen as depending
on outward stimuli but on interpretations of the situation in which the action
takes place. Attending a classical concert is a meaningful action, which is
composed of the experience and the conduct of concertgoers.
In the action-theoretical frame of reference the situation in which the action
takes place, plays a very important role. Sponsoring nowadays very often is
part of the situation in which classical concerts take place. It is the intention
of sponsors that concertgoers notice the sponsoring and experience it in
ways favourable to the sponsor. The second subject of the study is focused on
the role of sponsoring in the experience and conduct of people who attend a
classical concert.
Both subjects and the theoretical starting point of the study are described in
chapter 1.
Literature on classical music, concertgoing and art sponsoring
Attending a classical concert as a meaningful action is hardly dicussed in
the research literature. Some basic ideas have been obtained from a survey
of philosophical and psychological literature about classical music as an
element of culture and about experiencing music, several research reports
about cultural participation, some literature on art sponsoring and ﬁnally,
conversations with representatives of the sponsor of the researched concert
and with the production manager of the Concertgebouw in Amsterdam.
It produced rough insights in attitudes towards classical music, personal
and social experience of classical music, in background characteristics of
concertgoers and in sponsor’s objectives (chapter 2 and chapter 3).
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Pilot exploration of the ﬁeld
These ideas from the literature were not sufﬁcient to focus an empirical
exploration. Moreover they were not ﬁt to deﬁne interview topics. Therefore, a
pilot exploration of the ﬁeld was undertaken. This part of the project consisted
of twelve successive interviews. The ﬁrst ones were informal conversations with
persons from the researcher’s own social network about his or her attending
classical concerts. The conversations were taperecorded and literally typed
out for analysis. Views obtained from these conversations were checked in
the next ones and at the same time the circle of interviewees was gradually
widened to randomly chosen concertgoers who during the intermission of a
classical concert were asked for an interview at a later time. The pilot study was
concluded when more and more aspects began to reappear in the interviews
(saturation). The pilot study resulted in a conceptual frame that described ﬁve
interrelated aspects of attending a sponsored classical concert. The ﬁve aspects
are:
1. Experience of the music.
2. Experience of the direct context of the concert.
3. Actions before and after the concert.
4. Characteristics of the concertgoers.
5. Experience of the sponsoring.
Research questions
We were now able to specify research questions concerning the inventory and
interrelating of the ﬁve aspects of attending a sponsored classical concert. It
was expected that in the relations between the different aspects of experience
and conduct, patterns would evolve with which attending a classical concert
as a meaningful action could be described (questions 1-5). To interpret these
patterns they were to be related to characteristics of the concertgoers (question
6). Question 7 concerned the concertgoers, experiencing the sponsoring,
the relations between the experience of the sponsoring and attending the
concert and the differences between sponsorguests and ticketbuyers (see next
paragraph). Because the research questions concerned concert attendance as a
meaningful action, an interpretive research strategy was followed.
Sampling, recording data and analysis
From the people who attended the Robeco Summer Concert in the
Concertgebouw in Amsterdam on 9 July 1996, two samples were taken, one of
sponsorguests and one of ticketbuyers. The distinction between sponsorguests
(people who attended the concert because they were invited by the sponsor)
and ticketbuyers (people who attended the concert on their own initiative) was
made to study the role of sponsoring within one concert. Differences between
the two groups in characteristics, in experience of the sponsoring and in
experience and attendance of the concert were supposed to give an indication
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of the role played by the sponsoring. Because of the number of seats that
were available to the sponsor, the number of sponsorguests was nominal one
hundred. In accordance with this, a random sample of one hundred persons
was taken from the population of ticketbuyers.
As about two thirds of the people who had been invited by the sponsor,
appeared not to have accepted the invitation, there were ﬁnally 33 respondents
in the sponsorguests group and 84 respondents in the ticketbuyers group, a
total of 117 respondents. Of the 117 respondents, nineteen were interviewed
(eight sponsorguests, eleven ticketbuyers). The other 98 respondents received
a written questionnaire which followed, in broad lines, the topics of the
interviews, be it in a more structured format.
In this way a set of data was obtained which have been analyzed step by step.
This means that every next step in the analysis was taken on the basis of the
results from the previous step. In this process the emphasis always was on the
qualitative analysis of the interviews. The data from the questionnaire were
only used to check if results from the interview analysis could be recognized in
the somewhat larger numbers of the questionnaire.
The setup of the research, including exploration of the ﬁeld, research
questions, sampling, data recording and analysis is described in chapter 4.
Results
The ﬁrst part of the analysis was focused on the attendance of the concert as a
meaningful action. Experience and conduct variables concerning the concert
attendance were inventoried and interrelated. The results concern in the ﬁrst
place the experience of the music. On this point the interviewees spoke mainly
about their experience of classical music in general. Important aspects of the
music experience were for instance: the value of music for everyday life, the
affective versus the cognitive experience of music and the role of learning
processes in developing an appreciation of classical music. The various aspects
gave a broad view on the music experience of concertgoers but few patterns
could be assessed.
For many concertgoers the experience of music in the concert was a
combination of music experience and context experience. The visual element
appeared to play a large role. The relations between the music experience
variables and the context experience variables were too few and too weak to
show patterns with which to describe the experience of the concert.
To be able to continue the exploration, one variable was chosen which
combined in itself the experience of the music and the experience of the
context. It was called intensive versus extensive concert experience. Intensive concert
experience is the experience of a concert mainly as a performance of classical
music, extensive concert experience is the experience of a concert mainly as an
occasion for going out.
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The results of analysing the data concerning the conduct of attending a
classical concert resembled those of the exploration of the experience of
the concert. The variables reﬂected various aspects of conduct, but their
interrelations and the relations with the experience variables were too few and
too weak to show patterns with which to describe the concert attendance. Also
here, one variable was chosen with which to continue the exploration. This
variable was called regular versus incidental concert attendance. Regular attendance
is attending a classical concert at least once or twice a year, as part of a way of
life. Incidental attendance is attending a classical concert rarely and only when
the occasion arises.
With the two variables, intensive versus extensive concert experience and regular
versus incidental concert attendance as dimensions, a typology of four types of
concert attendance was constructed. Each of the four types is characterised by
a speciﬁc combination of experience and conduct with respect to the concert.

regular attendance
incidental attendance

intensive experience

extensive experience

music-oriented type

cultural entertainment type

interested type

exceptional type

Concert attendance as a meaningful action is thus schematically described
(chapter 5).
The second part of the analysis relates the schematic types of concert
attendance to characteristics of the concertgoers and to the various aspects of
experience and conduct. The result is a proﬁle of each type.
The music-oriented type of attendance contains the largest number of
concertgoers, 47 percent. Of the music-oriented concertgoers, 69 percent
is older than ﬁfty years, on average they are the oldest of the four groups.
Many concertgoers of this type have been raised with classical music and
many are of the generation before popmusic and having their own radio. For
these concertgoers classical music is an essential value and concertgoing has,
together with other musical activities, a high priority in daily life. Concertgoers
of this type have a good knowledge of classical music and are well informed on
concert conventions. In a concert, they like to hear compositions that are new
for them and they are also interested in ‘modern’ sounding, less melodious
music.
Many music-oriented concertgoers prepare for the concert by reading about the
program or listening to the music in advance. Most of them have already deﬁnite
plans for more concertgoing before attendance. Music-oriented concertgoers
listen often to classical music on the radio or on cd. They watch television
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programs on classical music relatively often. They hardly ever listen to other
kinds of music, especially pop- or rockmusic and Dutch language songs.
Music-oriented concertgoers are people for whom classical music in different
ways plays a big role in their daily lives.
The cultural entertainment type of attendance contains the second largest number
of concertgoers, 26 percent. Of this group 55 percent is older than ﬁfty years.
Although on average a little younger than the music-oriented concertgoers,
they still are from the generation born and growing up before the times of
popmusic and having their own radio. Less often than the music-oriented
concertgoers they are raised with classical music. For most of them, (but
relatively less than for the music-oriented concertgoers) classical music is an
essential value in life. Their knowledge of classical music seems less detailed
but on the concert conventions they are as well informed as the music-oriented
concertgoers. More concertgoers of this type than of the music-oriented
type prefer to hear well-known music in a concert. Cultural entertainment
concertgoers prepare less often than music-oriented ones for what they are
going to hear in a concert, plans for future concertgoing are less deﬁnite.
Cultural entertainment concertgoers listen less often to classical music on the
radio or on cds and watch television programs on classical music less often
than music-oriented concertgoers. They also listen more often to other kinds
of music.
In general, music-oriented and cultural entertainment concertgoers resemble
each other somewhat, the main difference being the experience of the concert,
which for the cultural entertainment concertgoers is more oriented towards
going out and less towards the music. This could indicate a more general
culturally oriented attitude of these concertgoers.
The interested type of attendance is third in numbers of concertgoers with eighteen
percent of the total. Of this group 48 percent is older than ﬁfty years, most
interested concertgoers are of the same generation as the former two groups. The
interested concertgoers form a rather heterogeneous group, with characteristics
from each of the other three groups. In age they are close to the music-oriented
and the cultural entertainment concertgoers, in appreciation of classical music,
they are closer to the exceptional concertgoers. Some characteristic features are:
• The appreciation of classical music often has started after childhood and in
some cases seems to be still growing.
• Classical music does not play an important role in daily life.
• Classical music is not the only kind of music these concertgoers are
interested in.
• Listening to music by radio or cds seems sufﬁcient to meet the musical
needs of some of the interested concertgoers.
• To go to a concert, the interested concertgoers need a motivation from outside.
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The exceptional type of attendance is, with nine percent of the concertgoers, the
smallest in numbers. Only ten percent is older than ﬁfty years. Although most
of them have been acquainted with classical music in their parental homes,
this has not led to a prominent place of classical music in their daily lives.
These concertgoers probably have grown up with popmusic and their own
radio. They hardly know anything about classical music nor about certain
concert conventions. Exceptional concertgoers prefer to hear new things in a
concert. This may have to do with the concertgoing including the music being
a relatively new experience for them. Exceptional concertgoers hardly prepare
in advance for what they are going to hear and most of them don’t know yet
whether they will attend another concert after this one. They listen less than
any of the other groups to classical music on the radio or on cds. They hardly
ever watch programs of classical music on television. They listen more than
any of the other groups to other kinds of music, especially pop- or rockmusic.
Exceptional concertgoers can be seen as the counterparts of the music-oriented
concertgoers.
With the description of the proﬁles of the four types of concert attendance,
attending a classical concert is described as a meaningful action of concertgoers (chapter 6).
In the third part of the analysis the role of sponsoring in the concert attendance
is described. First, aspects of the sponsor experience are inventoried and
interrelated. The result was a distinction between ideas and evaluations about
the sponsoring. The ideas were in general not more detailed than that concertgoers knew that the concert was sponsored and by whom. The opinion of most
concertgoers was that the sponsoring did not concern them directly.
The evaluation was somewhat ambivalent. Concertgoers took a positive view
on the ﬁnancial side of the sponsoring, at the same time most of them wanted
clear limits to the advertising side of it. No relations were found between
the experience of the sponsoring and the four types of concert attendance,
nor between the experience of the sponsoring and the various aspects of
experience and conduct concerning the concert attendance.
It was expected that, because of the invitation for the concert, the sponsorguests would have a more positive evaluation of the sponsoring than the
ticketbuyers, but no difference has been found. This means that in general the
role of sponsoring in the experience of the concertgoers can be seen as very
limited.
Differences between sponsorguests and ticketbuyers that can be ascribed to
the sponsoring have been found ﬁrst of all in their age. The sponsorguests
were signiﬁcantly younger than the ticketbuyers, which probably has to do
with the sponsor’s invitation policy. The sponsorguests were namely selected
from a ﬁle of clients who opened an account with the sponsor in the past year.
A second difference between sponsorguests and ticketbuyers was found in
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the types of concert attendance. Especially the exceptional type was heavily
overrepresented in the group of sponsorguests. Without the sponsorguests
the exceptional type probably would not even have occurred in the sample.
Therefore, the role of sponsoring in the concert attendance has been, that
people who normally do not go to classical concerts, this time have attended
one because of being invited.
With these ﬁndings the role of sponsoring in the experience and conduct of
attending a classical concert has been described (chapter 7).
Conclusions
The main conclusions of this study concern the experience of the music, the
typology of concert attendance and the role of sponsoring in the concert
attendance.
The experience of the music
In this study the experience of the music was seen as the centrepoint
in attending the concert. Literature on music experience mentions two
components: a personal component and a social component. The ﬁrst one is
the psychological component, the last one consists of experiencing classical
music as a symbol of social status and a life style characteristic of the social
elite. In this study a third component has been found, namely a community
component.
The personal experience of the music is, in accordance with what is mentioned
in the literature, the centre of the experience of the concert. Within the
personal experience the value in life of classical music is the most important
aspect. The essential value in life of classical music is often the basis and
starting point for people to go to classical concerts.
As far as the distinction between affective and cognitive experience of music is
concerned, this study has shown that some people see the affective experience
as the optimal music experience and others use a combination of affective and
cognitive experience. However, the affective experience cannot be preceded by
the cognitive experience. In other words: listening to classical music can only
be cognitively learned and developed after a person for the ﬁrst time has been
emotionally touched by it.
The hypothesis of Rösing (1984) that in consequence of the use of recorded
music, the musical taste of concertgoers will tend more and more to wellknown composers and pieces, has not been supported by this study. Most
people wanted to hear something new when attending a concert, because in the
concert they could listen in full concentration to the music while at the same
time watching the musicians playing.
The component of social status has to do with attending classical concerts
as part of the life style of the cultural elite. Attending a classical concert
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brings with it behavioural rules and regulations. People who do not belong
to the cultural elite would, according to Smithuijsen (2001), be put off from
attending classical concerts, because they feel uncertain about how to behave.
This study has shown that the component of social status seems to have two
sides. On one side there are the mostly older, regular concertgoers, for whom
attending a classical concert is a means of identiﬁcation with the cultural elite.
On the other side there are the younger, incidental concertgoers, who are
aware of not being very well informed on the concert conventions, but at the
same time do not mind that too much. By attending a classical concert these
concertgoers seem to aim not at identiﬁcation but rather at a certain loose
association with the cultural elite for purposes of social prestige within their
own social circles.
Ganzeboom (1989) claims that people are prepared to spend time and money
to attend a classical concert if they think that will increase their social status.
This study has shown that concertgoing is often prohibitive for people with a
busy job and young children. Status motives cannot offset the inﬂuence of that
situation.
The third component is the community component. It consists of a sense
of togetherness while listening to music in a concert. Concertgoers say that
they feel connected to each other, to the concert public as a whole, and to the
musicians. They experience this togetherness as a speciﬁc enhancement of
their musical experience.
Of the three components, the status component and the community
component seem to be the most characteristic ones for a classical concert.
More than the personal component they involve the situation of the concert.
The use of recorded music cannot replace these special dimensions of
experiencing live music.
The typology of concert attendance
The typology of concert attendance was based on two central variables as
dimensions, one for the experience of a concert and one for the conduct
of attending the concert. With the four types the concert attendance as
meaningful action was schematically described. By relating the four types to
the various aspects of experience and conduct and to characteristics of the
concertgoers, they have been elaborated into four proﬁles of the types. With
these proﬁles, attending the concert was described as a meaningful action of
concertgoers. Some conclusions regarding the proﬁles are the following.
The music-oriented concertgoers (regular concertgoers who experience the concert
mainly as a performance of music) and the cultural entertainment ones (regular
concertgoers who experience the concert mainly as a night-out) are somewhat
similar in some respects. For both groups concert attendance is an expression
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of the great value in life of classical music combined with favourable life
circumstances that go together with a more advanced age.
The main difference between music-oriented and cultural entertainment
concertgoers is that for the music-oriented concertgoers classical music and
all kinds of activities that go with it, have a central place in life, whereas for the
cultural entertainment concertgoers classical music shares the central place in
life with other cultural values.
The exceptional concertgoers (incidental concertgoers who experience the
concert mainly as a night-out) can be characterised as the counterpart of the
music-oriented ones. Many have busy jobs and young children at home, a
period in life which leaves little time for concertgoing, certainly if this has
no great priority in life. Although these concertgoers in general have little
knowledge of the concert conventions, this doesn’t seem an inhibition for
attending a concert. Maybe this has to do with belonging to a generation who
generally feels less obliged to follow formal rules than older generations do. For
these people to attend a classical concert, a rather strong impetus from outside
is needed, which also appeals to other values than that of classical music, such
as having a new experience or expecting that attending a classical concert will
add to the prestige in one’s network. As a consequence attending classical
concerts is, and will be, an exception for these concertgoers.
The interested concertgoers (incidental concertgoers who experience the
concert mainly as a performance of music) are somewhat similar to the musicoriented ones in some respects and to the exceptional ones in others. Although
music is an essential value in life, this mostly regards various kinds of music
and not classical music only. Listening to the radio or to cds seems in many
cases to fulﬁll their musical needs while at the same time these people do
not seem to be the entertainment kind of persons. Belonging to a somewhat
older generation than the exceptional concertgoers, these people sometimes
do feel their lack of knowledge of the concert conventions as an inhibition
for attending. A slight incentive may be enough to stimulate these people to
attend a classical concert. For these reasons the interested concertgoers can be
characterised as potential regular concertgoers.
The role of sponsoring
As far as the experience of the sponsoring is concerned, a distinction was made
between the ideas about sponsoring and the evaluation of it. The ideas about
the sponsoring were largely vague. Concertgoers knew that the concert was
sponsored and by whom but otherwise did not seem to be very much interested
in the sponsoring. The sponsor’s objective is that concertgoers associate a
positive experience of beautiful music and their concert attendance as a whole
with a positive image of the sponsor. But for most concertgoers the music
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and the concert attendance evoked mainly other kinds of associations. The
sponsoring, in short, did not seem to be very much of an issue in the minds of
the concertgoers.
The evaluation of the sponsoring was in most cases somewhat ambivalent.
People appreciated the ﬁnancial support but at the same time did not want to
be confronted with the sponsoring too much. The sponsor meets their wish
by modest ways of publicity and most concertgoers were satisﬁed with it. This
means that the sponsor at least did not evoke a negative image, but whether
in the end the sponsoring will have a positive effect on the behaviour of
concertgoers towards the sponsor is dubious. Contrary to what was expected,
the sponsorguests were not more positive in their evaluation of the sponsor
than the ticketbuyers. In this respect there was hardly a difference between
the two groups. This strengthens the impression that the sponsoring is not
something that concertgoers pay much attention to.
A rather large difference between sponsorguests and ticketbuyers appeared
in the types of concert attendance. The exceptional type prevailed among
the sponsorguests, even so much, that without sponsorguests this type of
attendance would hardly occur. Exceptional concertgoers are people for whom
attending a classical concert has no priority in life, mainly because classical
music is not of great value in their lives, but also with their age and family
situation, many of them are too busy with other things. This means that
thanks to the invitation of the sponsor, people who for different reasons do
not attend classical concerts in general, now indeed have attended one. That
these people, this time, have attended a concert, does not mean however that
the sponsoring has attracted a new public. For these concertgoers attending a
classical concert will probably remain an exception.
This exploration has rendered a general view of ways in which people go about
attending a sponsored classical concert. Further research is needed, especially
on the experience of the music and on the role of sponsoring. It would, for
instance, be interesting to study the three components of the music experience
and their interrelations in other classical and non-classical concerts. The role of
sponsoring can be further explored by researching the delicate balance between
the aiming of the sponsor at a positive image and the ambivalent evaluation of
the sponsoring from the side of the concertgoers.
The typology of concert attendance which was developed in this project, has
been of great use in this study and probably can be used again in other research
projects; for instance, to explore the public of popconcerts. With minor
adaptations it may also be useful in researching the public of other cultural or
even non-cultural performances.
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BIJLAGE 1 LIJST VAN ONDERWERPEN VOOR DE INTERVIEWS
Aanleiding en achtergrond van het concertbezoek.
Hoe kwam U ertoe dit concert te bezoeken? Welke informatie en/of welke
gebeurtenis(sen) lagen aan het bezoek ten grondslag? Bezoekfrequentie. Sociaal
netwerk.
Motivatie en verwachtingen.
Voorbereiding, vooral op muzikaal gebied.
Hebt U vantevoren iets over de muziek gelezen of deze op de plaat beluisterd?
Muziekbeleving.
• Harmonieuze versus onharmonieuze muziek.
• Zender- versus ontvangerbetekenis.
• Affectief-emotionele beleving versus cognitieve beleving.
• Waarde van muziek in uw leven.
• Voorkeur voor bekende of onbekende muziek.
• Visuele versus auditieve muziekbeleving
• Intensief versus incidenteel luisteren.
Contextbeleving.
Welke aspecten van de context vindt U belangrijk voor de beleving van het
concert? Hoe hebt U de ruimte waarin en het publiek waarvoor de muziek werd
uitgevoerd, ervaren? Entreeprijs?
Sponsoring.
Ideeën, meningen en ervaringen over (kunst)sponsoring in het algemeen en de
sponsoring van dit concert in het bijzonder.
• Naam en bedrijf van de sponsor.
• Hebt U iets van de sponsoring gemerkt? (bijvoorbeeld reclame, entreeprijs)
• Let U erop als U naar een concert gaat, of het is gesponsord en door wie of
valt U dat op?
• Doel van de sponsoring en belang voor de sponsor.
• Zeggenschap van de sponsor in zaken het concert betreffende.
• Besteding van de sponsorgelden, zeggenschap van de sponsor.
• Vindt U sponsoring een goede zaak of niet?
Muzikale socialisatie thuis en op school.
Welke indruk heeft de eerste keer dat U een klassiek concert bezocht
achtergelaten?
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Muzikale voorkeuren (bijvoorbeeld stijlperiodes, componisten, soort
uitvoering).
Luisteren en kijken naar klassieke concerten op radio, cd en tv.
Luisteren naar andere muziekgenres dan klassieke muziek, bijvoorbeeld op
radio of plaat en bezoeken van concerten van andere muziekgenres.
Andere cultuurdeelname, bijvoorbeeld theater-, bioscoop- of museumbezoek.
Na aﬂoop van het concertbezoek: napraten, recensie lezen, (plannen voor)
herhaald bezoek, aanschaf van een cd en dergelijke.
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BIJLAGE 2 SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST

RESPONDENTNUMMER

betekenis van een klassiek concert
voor concertbezoekers
schriftelijke vragenlijst

juli 1996
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Geachte mevrouw, mijnheer,
Het is de bedoeling dat de hier volgende vragenlijst door één persoon
wordt ingevuld. Indien u het concert van 9 juli j.l. in het Concertgebouw te
Amsterdam met anderen hebt bezocht en mocht u niet zelf in de gelegenheid
zijn de vragenlijst in te vullen, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze door te geven
aan degene(n) met wie u het concert hebt bijgewoond? Alvast mijn dank
hiervoor.
B. van Berkel
Wilt u bij de meerkeuzevragen het cijfer bij het antwoord dat volgens u van toepassing is
omcirkelen?
Allereerst wil ik u enkele vragen stellen over de voorgeschiedenis van uw bezoek aan het
concert van 9 juli j.l.
1. Bent u voor 9 juli j.l. al eens eerder naar een zomerconcert in het
Concertgebouw geweest?
ja
nee

-1-2-

Zoja, hoe vaak?
1996
1995
1994
eerder

.... maal
.... maal
.... maal
.... maal

2. Hebt u in het afgelopen jaar het Concertgebouw ook wel voor andere dan
de zomerconcerten bezocht? En zoja, was dat in de grote of in de kleine zaal?
a.u.b. in beide kolommen een cijfer omcirkelen
niet in het afgelopen jaar
1 of 2 maal in het afgelopen jaar
3 tot en met 6 maal in het afgelopen jaar
meer dan 6 maal in het afgelopen jaar

grote zaal
-1-2-3-4-

kleine zaal
-1-2-3-4-
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3. Hoe vaak hebt u in het afgelopen jaar elders een klassiek concert bezocht?
niet in het afgelopen jaar
1 of 2 maal in het afgelopen jaar
3 tot en met 6 maal in het afgelopen jaar
meer dan 6 maal in het afgelopen jaar

-1-2-3-4-

De nu volgende vragen gaan over uw bezoek aan het zomerconcert van 9 juli j.l.
4. Hoe bent u op dit concert attent gemaakt?
U kunt meer dan één cijfer omcirkelen
echteno(o)t(e) / partner
familie / vrienden / kennissen
anderen, nl: .................................................................................
.........................................................................................................
afﬁche
aankondiging in krant of tijdschrift
folder
mailing
anders, nl: ...................................................................................
.........................................................................................................

-1-2-

-3-4-5-6-

5. Hebt u zich, nadat u besloten had naar dit concert te gaan, voorbereid op wat
u daar geboden zou worden? Zoja, op welke manier?
nee, ik heb me niet voorbereid
ja, ik heb van tevoren iets over het programma
gelezen
ja, ik heb met het oog op het concert de uit te voeren
muziek van tevoren beluisterd
anders, nl: ....................................................................................
.........................................................................................................

-1-2-3-

6. Had u uitgesproken verwachtingen van uw concertbezoek?
ik verwachtte er veel van
ik verwachtte er wel wat van
ik verwachtte er niet veel van
ik verwachtte er eigenlijk niets van
ik had geen bepaalde verwachtingen

-1-2-3-4-5-
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7. Wat vond u voordat u naar het concert ging van de entreeprijs?
ik vond het duur
ik vond het niet duur en niet goedkoop
ik vond het goedkoop
ik heb geen entreeprijs betaald
ik weet niet wat de entreeprijs was

-1-2-3-4-5-

8. Hebt u dit concert samen met anderen bezocht? En zoja, met wie?
nee, alleen
-1ja, met mijn echtgeno(o)t(e) / partner
-2ja, met mijn (schoon)ouder(s)
-3ja, met mijn kind(eren)
-4ja, met andere familieleden, nl: ............................................................................................
.........................................................................................................................................................
ja, met vrienden / kennissen
-5ja, met anderen, nl: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. Wilt u in elk van de hieronder volgende uitspraken aangeven in hoeverre
deze voor
u golden?

Ik ging naar dit
concert om me te
ontspannen
Ik ging naar dit
concert omdat ik
vind dat dat in mijn
manier van leven
past.
Ik ging naar dit
concert omdat dat
in mijn omgeving
gebruikelijk is

ja, dat
gold
helemaal
voor mij

ja, dat
gold wel
voor mij

dat gold
nee, dat nee, dat
gedeeltelijk gold niet gold helewel en niet voor mij maal niet
voor mij
voor mij

geen
mening

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-
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Ik ging naar dit
concert omdat ik
van klassieke muziek houd
Ik ging naar dit
concert om bepaalde muziekstukken
te horen
Ik ging naar dit
concert omdat ik
bij het luisteren de
uitvoerenden ook
graag wil kunnen
zien.
Ik ging naar dit
concert omdat mijn
beleving van de
muziek een extra
dimensie krijgt in
een zaal vol mensen
Ik ging naar dit
concert omdat ik me
daar min of meer toe
verplicht voelde door
anderen
Ik ging naar dit
concert omdat ik
daar bekenden zou
ontmoeten
Ik ging naar dit
concert vanwege de
speciale sfeer die er
heerst.
Ik ging naar dit
concert omdat ik
graag uitga

ja, dat
gold
helemaal
voor mij

ja, dat
gold wel
voor mij

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-9-

nee, dat nee, dat
dat gold
gedeeltelijk gold niet gold helewel en niet voor mij maal niet
voor mij
voor mij

geen
mening
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10. Voor de meeste mensen is het luisteren naar muziek een ervaring waarbij
zowel gevoel als verstand zijn betrokken. Voor sommigen overheerst
daarbij het gevoel, voor anderen het verstand. Kunt u hieronder aangeven
welke positie ongeveer u voor uzelf van toepassing acht voor zover het uw
concertbezoek van 9 juli betreft?
-1- staat daarbij voor een overheersend gevoelsmatige ervaring en -10- voor een
overheersend verstandelijke ervaring.
-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

11. Kende u een of meer van de muziekstukken die in dit concert werden
gespeeld?
ja
nee

-1-2-

12. Hebt u erop gelet hoe de uitvoerenden waren gekleed of hoe ze zich
gedroegen tijdens dit concert?
ja
nee

-1-2-

13. Hoe hebt u het kijken naar de uitvoerenden tijdens het musiceren ervaren?
bevorderend voor het luisteren
aﬂeidend van het luisteren
geen verschilmakend
anders, nl .....................................................
.........................................................................

-1-2-3-4-

14. Kunt u hieronder aangeven hoe u op dit moment uw concertbezoek van 9
juli, over het geheel genomen, beoordeelt?
-1- staat voor de meest negatieve en -10- voor de meest positieve beoordeling.
-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

Meer in het bijzonder zou ik u willen vragen:
15. Hoe beoordeelt u achteraf gezien de muzikale inhoud van het concert van
9 juli?
-1- staat voor de meest negatieve en -10- voor de meest positieve beoordeling.
-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-
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16. Vindt u achteraf gezien dat u een goede plaats had?
ja
tamelijk
nee

-1-2-3-

17. Wat vindt u achteraf gezien van de entreeprijs?
ik vind het duur
ik vind het niet duur en niet goedkoop
ik vind het goedkoop
ik heb geen entreeprijs betaald
ik weet niet wat de entreeprijs was

-1-2-3-4-5-

18. Hebt u nog over uw concertbezoek nagepraat? Zoja, met wie?
U kunt hier meer dan één cijfer omcirkelen.
nee, niet nagepraat
ja, met echtgeno(o)t(e) / partner
ja, met vader / moeder
ja, met zoon / dochter
ja, met andere familieleden, nl.
------------------------------------------------------------------------------------------------ja, met vrienden / kennissen

-1a.u.b. doorgaan naar vraag 21
-2-3-4-5-

-6-

19. Werd uw oordeel over dit concertbezoek door deze gespreksgenoten, voor
zover zij ook dit concert hadden bezocht, gedeeld?
ja, door (bijna) iedereen
door sommigen wel, door sommigen niet
nee, door (bijna) niemand
ik weet het niet

-1-2-3-4-

20. Heeft de mening van deze gespreksgenoten uw oordeel over dit
concertbezoek veranderd? Zoja, op welke manier?
nee, mijn oordeel is daardoor niet veranderd
ja, mijn oordeel is daardoor positiever geworden
ja, mijn oordeel is daardoor negatiever geworden

-1-2-3-
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21. Hebt u achteraf een recensie van dit concert gelezen?
ja
nee

-1-2a.u.b. doorgaan naar 24

22. Hoe was het oordeel van de recensent?
dat oordeel was positiever dan mijn oordeel
dat oordeel was negatiever dan mijn oordeel
dat oordeel was ongeveer hetzelfde als mijn oordeel
anders, nl. ...................................................................................

-1-2-3-4-

23. Heeft het oordeel van de recensent uw eigen oordeel over dit concertbezoek
beïnvloed? Zoja, in welke zin?
ja, dat oordeel heeft mijn oordeel positief beïnvloed
ja, dat oordeel heeft mijn oordeel negatief beïnvloed
nee, dat oordeel heeft op mijn oordeel geen invloed
gehad

-1-2-3-

24. Bent u van plan om nog eens naar een zomerconcert in het Concertgebouw
te gaan? Zoja, is dat plan naar aanleiding van dit concertbezoek ontstaan?
ja, naar aanleiding van dit concertbezoek
ja, dat was ik voor dit concertbezoek al van plan
nee, ik ben niet van plan nog eens te gaan
ik weet het nog niet

-1-2-3-4-

25. Hebt u door het beluisteren van de muziek in dit concert het plan opgevat
om een cd, muziekcassette, bladmuziek of iets dergelijks aan te schaffen?
ja, van dezelfde muziek als in het concert
ja, andere muziek van dezelfde componist(en)
ja, van dezelfde uitvoerenden een ander muziekstuk
ik had dat plan al voor het concertbezoek
nee, ik ben dat niet van plan

-1-2-3-4-5-
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We gaan nu op een ander onderwerp over, namelijk een wat zakelijker kant van dit
concert.
26. Wist u voordat u dit concert bezocht of het gesponsord was? Zoja, hoe
wist u dat?
U kunt meer dan één cijfer omcirkelen
nee, dat wist ik niet
ja, door mijn echtgeno(o)t(e) / partner
ja, door familie / vrienden / kennissen
ja, door anderen, nl: ................................................................
.........................................................................................................
ja, door een afﬁche
ja, door een aankondiging in krant of tijdschrift
ja, door een folder
ja, door een mailing
ja, anders, nl: ..............................................................................
.........................................................................................................

-1-2-3-4-5-6-7-8-

27. Kunt u mij de naam van de sponsor noemen?
nee
ja, nl: ..............................................................

-1-2-

28. Kunt u in enkele woorden aangeven waar u aan denkt bij het woord
‘sponsoring’?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
29. Hebt u tijdens dit concert iets van sponsoring gemerkt? Zoja, wat?
nee, niets van gemerkt
ja,nl: ..............................................................................................
.........................................................................................................

-1-2-

30. Let u er in het algemeen op, als u naar een concert gaat, of het is
gesponsord?
meestal wel
meestal niet

-1-2-
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In de volgende tabel a.u.b. in elke rij een cijfer omcirkelen.
31. Hoe staat u tegenover sponsoring van:

sport
literatuur
beeldende kunst
wetenschap
klassieke muziek

ik ben er
in principe
voor
-1-1-1-1-1-

ik ben er
niet voor en
er niet tegen
-2-2-2-2-2-

ik ben er
in principe
tegen
-3-3-3-3-3-

geen
mening
-9-9-9-9-9-

32. In hoeverre heeft volgens u een sponsor van klassieke concerten iets te
zeggen over hoe sponsorgeld wordt gebruikt?
volgens mij alles
volgens mij vrij veel
volgens mij niet veel maar wel iets
volgens mij helemaal niets
ik weet het niet

-1-2-3-4-5-

33. Er wordt wel eens gezegd dat inmenging van het bedrijfsleven verkeerde
gevolgen voor het artistieke gehalte van klassieke concerten zou hebben. Hoe
staat u daar tegenover?
daar ben ik het helemaal mee eens
daar ben ik het mee eens
daar ben ik het niet mee eens en niet mee oneens
daar ben ik het mee oneens
daar ben ik het helemaal mee oneens
daar heb ik geen mening over

-1-2-3
-4-5-9-

34. Kunt u uw mening in enkele woorden toelichten?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

172

82110_klassiek_concert.indd 172

28-11-2005 13:38:59

De volgende vragen gaan over uw beleving van klassieke muziek en concertbezoek in het
algemeen.
35. Hoe bent u voor het eerst in uw leven met klassieke concerten in aanraking
gekomen?
U kunt hier meer dan één cijfer omcirkelen.
door ouders
door broers / zussen
door onderwijzer / leraar
door vriend(inn)en
op eigen initiatief
anders,nl: ...................................................................................

-1-2-3-4-5-

36. Welke plaats neemt het luisteren naar klassieke muziek in het algemeen in
uw leven in?
Hiermee bedoel ik het luisteren naar klassieke muziek zowel in een ‘live’ concert als op
radio, cd, bandopname en dergelijke.
dit is niet weg te denken uit mijn leven
dit is belangrijk maar niet onmisbaar voor mij
dit is wel plezierig maar niet echt belangrijk voor mij

-1-2-3-

37. Welke plaats neemt het luisteren naar klassieke muziek in een ‘live’
concert in uw leven in?
dit is niet weg te denken uit mijn leven
dit is belangrijk maar niet onmisbaar voor mij
dit is wel plezierig maar niet echt belangrijk voor mij

-1-2-3-

38. Kijkt u wel eens naar een klassiek concert op tv?
vaak
soms
(bijna) nooit

-1-2-3-
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39. Hoort u in een klassiek concert bij voorkeur voor u bekend klinkende
muziekstukken? Of geeft u de voorkeur aan een concert waarin ook voor u
onbekende stukken worden uitgevoerd?
ik hoor bij voorkeur overwegend voor mij bekende stukken
ik hoor bij voorkeur zowel bekende als onbekende stukken
ik hoor bij voorkeur overwegend voor mij onbekende stukken
ik heb geen voorkeur
ik weet het niet

-1-2-3-4-9-

40. Naar welke vormen van klassieke muziek luistert u in een concert bij
voorkeur?
A.u.b. in elke rij één cijfer omcirkelen

orkestmuziek
opera
koorwerken
kamermuziek
anders. nl
............................

ik luister met
grote voorkeur naar:

ik luister met
enige voorkeur naar:

-1-

-2-

-1-

ik luister wel
maar niet
bij voorkeur
naar:

ik luister bij
voorkeur
niet naar:

ik heb
geen
mening
over::

-3-

-4-

-5-

-2-

-3-

-4-

-5-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

41. Welke van de volgende uitspraken vindt u het meest op uzelf van
toepassing?
in een klassiek concert wil ik liefst alleen harmonieuze muziek horen
in een klassiek concert wil ik liefst zowel harmonieuze als minder
harmonieuze muziek horen
in een klassiek wil ik liefst minder harmonieuze muziek horen
ik heb hier geen mening over

-1-2-3-4-
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42. Hoe vaak luistert u op de radio, op cd, bandopname of iets dergelijks naar
een van de volgende muzikale genres?
A.u.b. in elke rij een cijfer omcirkelen
jazz
pop- of rockmuziek
nederlandstalige muziek
klassieke muziek
anders. nl
.......................................................................

vaak
-1-1-1-1-1-

soms
-2-2-2-2-2-

(bijna) nooit
-3-3-3-3-3-

43. Hoe vaak hebt u in het afgelopen jaar een concert van een van de volgende
muzikale genres bezocht?
A.u.b. in elke rij een cijfer omcirkelen
niet in het
afgelopen
jaar

jazz
pop- of rockmuziek
nederlandstalige muziek
klassieke muziek
anders. nl
................................................

-1-1-1-1-1-

1 of 2 maal
3 tot 6
meer dan
in het afgemaal in
6 maal
lopen jaar het afgeloin het
pen jaar afgelopen
jaar
-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-2-3-4-

Tot slot wil ik het nog hebben over enkele algemene kenmerken van uw persoon.
44. U bent:
man
vrouw

-1-2-

45. Uw woonplaats is: .........................................................................................................
46. Uw geboortejaar is 19..
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Beroep
47. Hebt u op dit moment betaald werk?
Met betaald werk wordt geen bijbaan(tje) bedoeld.
ja
nee

-1a.ub. doorgaan naar 50
-2-

48. Wat is op dit moment uw voornaamste bezigheid?
gepensioneerd (leeftijdsontslag, VUT, rentenierend)
volledig dagonderwijs (scholier, student)
WAO, invalide
u hebt gewerkt maar bent nu werkloos en zoekt opnieuw werk
u hebt geen werk gehad en zoekt voor het eerst werk
eigen huishouding
hoofdzakelijk vrijwilligerswerk
anders, nl ..................................................................................................................

-1-2-3-4-5-6-7-8-

49. Hebt u al eens eerder betaald werk gehad?
Met betaald werk wordt geen bijbaan(tje) bedoeld.
ja
nee

-1-2a.ub. doorgaan naar 52

50. Om wat voor werk gaat of ging het precies? Wilt u zo nauwkeurig mogelijk
aangeven welk beroep of welke functie u uitoefent / uitoefende en in wat voor
soort bedrijf dit is / was?
Beroep / functie ..........................................................................................................................
Soort bedrijf ................................................................................................................................
51. Geeft u of hebt u in uw werk leiding gegeven aan andere mensen? En zo ja,
aan hoeveel mensen is (was) dit?
nee, geen
ja, aan 1 of 2 personen
ja, aan 3 tot 9 personen
ja, aan 10 of meer personen

-1-2-3-4-
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Inkomen
52. Zou u kunnen aangeven wat ongeveer het totale netto inkomen is van het
huishouden waartoe u behoort?
minder dan ƒ 24.000 per jaar
tussen ƒ 24.000 en ƒ 60.000 per jaar
tussen ƒ 60.000 en ƒ 120.000 per jaar
tussen ƒ 120.000 en ƒ 210.000 per jaar
meer dan ƒ 210.000 per jaar

-1-2-3-4-5-

Opleiding
53. Wat is de hoogste opleiding die u geheel hebt voltooid?
Opleiding ......................................................................................................................................
54. Wat is de hoogste opleiding die u hebt gevolgd?
Opleiding ......................................................................................................................................
Burgerlijke staat
55. Hebt u momenteel een vaste levenspartner?
ja
nee

-1-2-

56. Wat is uw burgerlijke staat?
gehuwd
ongehuwd
gescheiden
weduwe / weduwnaar

-1-2-3-4-
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57. Wilt u in de volgende tabel uw eigen positie in het huishouden waartoe
u behoort omcirkelen en van eventuele medegezinsleden die bij u wonen de
leeftijd invullen?
leeftijd
man
vrouw
kind
kind
kind
58. Hebt u er bezwaar tegen als u naar aanleiding van deze vragenlijst
eventueel nog eens gevraagd zou worden om nadere informatie?
ja
nee

-1-2-

Dit is het einde van de vragenlijst. Ik dank u heel hartelijk voor uw medewerking. Deze
is voor mij van onschatbare waarde.
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BIJLAGE 3 LIJST VAN UIT DE VRAGENLIJST SAMENGESTELDE
VARIABELEN
Bezoekfrequentie
Regelmatige bezoekers hebben in het afgelopen jaar ten minste één- of
tweemaal een klassiek concert bezocht in Amsterdam of elders.
Gelegenheidsbezoekers hebben in het afgelopen jaar geen klassiek concert
bezocht (vraag 1, 2 en 3).
Gevoelsbeleving versus verstandsbeleving
Respondenten die op vraag 10, 1, 2 of 3 scoorden beleven de muziek
voornamelijk met het gevoel, respondenten die 4, 5, 6 of 7 scoorden beleven de
muziek met een combinatie van gevoel en verstand, respondenten die 8, 9 of 10
scoorden beleven de muziek voornamelijk met het verstand.
Negatieve versus positieve beoordeling van de sponsoring
Negatieve beoordelaars zijn de respondenten die bij vraag 31e: “Hoe staat u
tegenover sponsoring van klassieke muziek?” aangaven “er in principe tegen” te zijn.
Positieve beoordelaars zijn de respondenten die bij deze vraag aangaven “er in
principe voor” te zijn.
Respondenten die bij deze vraag aangaven “er niet voor en er niet tegen” te
zijn, werden op grond van hun antwoord op vraag 33 ingedeeld. Deze luidde:
“Er wordt wel eens gezegd dat inmenging van het bedrijfsleven schadelijke gevolgen
voor het artistieke gehalte van klassieke concerten zou hebben. Hoe staat u daar
tegenover?” Negatieve beoordelaars zijn de respondenten die aangaven het met
deze uitspraak eens te zijn, positieve beoordelaars zijn de respondenten die
aangaven het hiermee oneens te zijn. Een restcategorie die ook bij deze vraag
een middenpositie innam, werd zoveel mogelijk ingedeeld op grond van het
antwoord op vraag 34: “Kunt U uw mening in enkele woorden toelichten?”.
Intensieve versus extensieve concertbeleving
Intensieve belevers zijn zij die aangaven het met uitspraak 9e (Ik ging naar dit
concert om bepaalde muziekstukken te horen) geheel of gedeeltelijk eens te zijn
(score 1, 2 of 3) en met uitspraak 9k (Ik ging naar dit concert omdat ik graag uitga)
oneens (score 4 of 5).
Extensieve belevers zijn zij die aangaven het met uitspraak 9k geheel of
gedeeltelijk eens te zijn (score 1, 2 of 3) en met uitspraak 9e oneens (score 4 of
5). Op deze manier konden 41 respondenten worden ingedeeld.
Voor de overigen die het met beide uitspraken eens dan wel oneens waren,
werden de scores op andere onderdelen van vraag 9 bij de verdeling betrokken.
Intensieve belevers zijn dan de respondenten van wie de scores op vraag 9d
(Ik ging naar dit concert omdat ik van klassieke muziek houd) en 9f (Ik ging naar dit
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concert omdat ik bij het luisteren de uitvoerenden ook graag wil kunnen zien) opgeteld
lager waren dan de scores op 9i (Ik ging naar dit concert omdat ik er bekenden
zou ontmoeten) en 9j (Ik ging naar dit concert vanwege de speciale sfeer die er heerst)
opgeteld, die het met andere woorden meer met 9d en 9f eens waren dan met
9i en 9j.
Extensieve belevers zijn dan de respondenten van wie de scores op 9d en 9f
opgeteld hoger waren dan de scores op 9i en 9j opgeteld, die het met andere
woorden meer met 9i en 9j dan met 9d en 9f eens waren.
Op deze manier konden vrijwel alle respondenten worden ingedeeld op één
twijfelgeval na. Deze respondent had alleen vraag 9a beantwoord (Ik ging
naar dit concert om me te ontspannen) met een score 1 (helemaal mee eens). Deze
respondent is bij de extensieve belevers ingedeeld.
Essentiële versus additionele waarde van klassieke muziek in het leven
Essentieel waarderenden zijn zij die bij vraag 36: “Welke plaats neemt het luisteren
naar klassieke muziek in het algemeen in uw leven in?” 1 hebben gescoord (“dit is niet
weg te denken uit mijn leven”).
Additioneel waarderenden zijn zij die bij deze vraag 2 (“dit is belangrijk maar niet
onmisbaar voor mij”) of 3 (“dit is wel plezierig maar niet echt belangrijk voor mij”)
hebben gescoord.
Auditieve versus visuele beleving
Auditieve belevers zijn ten eerste zij die aangaven het met item 9f (“Ik ging naar
dit concert omdat ik bij het luisteren de uitvoerenden ook graag wil kunnen zien”) niet
eens te zijn. Visuele belevers zijn zij die het met deze uitspraak wel eens zijn.
Degenen die aangaven het met deze uitspraak gedeeltelijk wel en gedeeltelijk
niet eens te zijn, werden ingedeeld op grond van hun score op vraag 12 (“Hebt
U erop gelet hoe de uitvoerenden waren gekleed of hoe ze zich gedroegen tijdens dit concert?”) en vraag 13 (“Hoe hebt U het kijken naar de uitvoerenden tijdens het musiceren
ervaren?”, bevorderend voor of aﬂeidend van het luisteren). Werd de eerste vraag
met “nee” beantwoord en de tweede vraag met “aﬂeidend” of “geen verschil makend”, dan werden de respondenten bij de auditieve belevers ingedeeld. Werd
de eerste vraag met “ja” beantwoord en/of de tweede vraag met “bevorderend”
dan werden de respondenten bij de visuele belevers ingedeeld.
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DANKWOORD
Heel veel mensen hebben mij in de loop van de jaren waarin dit proefschrift
is ontstaan, moreel en daadwerkelijk ondersteund. Zonder hen zou het hele
project geen enkele kans van slagen hebben gehad en al deze mensen ben ik
dan ook bijzonder dankbaar.
Met name noem ik allereerst mijn promotoren prof. Dr. Leo van Snippenburg
en prof. Dr. Fred Wester. Zij hebben de voortgang van dit werk met veel
geduld, volharding en vertrouwen begeleid en zij hebben mede daardoor een
substantieel aandeel in het welslagen ervan gehad. In dit verband dank ik ook
prof. Dr. Karsten Renckstorf die aan de wieg van dit project heeft gestaan en
door zijn goedkeuring de aanzet voor de realisatie ervan heeft gegeven. Het
was zijn handtekening die mijn acties bij Het Concertgebouw, bij Robeco en
bij de respondenten authoriseerde.
Van alle medewerkers van de sectie Communicatiewetenschap die mij,
misschien zonder het te beseffen, telkens weer gesteund hebben door hun
nooit aﬂatende belangstelling, wil ik er enkelen noemen. Paul Hendriks
Vettehen is al vanaf mijn afstudeerperiode steeds bereid geweest mij met raad
en daad terzijde te staan als ik hem daarom vroeg. Liesbeth Hermans, wier
promotieproject en het mijne een tijdje enigszins gelijkop gingen en die mij
zelfs spontaan haar kamer aanbood toen ik min of meer op straat kwam te
staan. Tenslotte Ellen Hijmans die tijdens vluchtige ontmoetingen op de gang
mij met enkele nuchtere observaties vaak een hart onder de riem wist te steken.
Veel dank ben ik verschuldigd aan drs Frits de Haen, productieleider bij Het
Concertgebouw N.V., met wie ik verschillende uitvoerige gesprekken heb
mogen voeren en die mij alle medewerking heeft verleend bij de opzet van
het onderzoek. Ook aan de sponsor van het onderzochte concert, de Robeco
Groep in Rotterdam heb ik veel te danken. Met name noem ik drs Cor van
Rijn die mij bij Robeco introduceerde. Verder drs A. Polderman die veel tijd en
aandacht heeft besteed om mij wegwijs te maken in de ins and outs van Robeco’s
sponsoringbeleid.
Speciale dankbaarheid voel ik tegenover alle respondenten. In de eerste
plaats zijn dat de twaalf geïnterviewden van het vooronderzoek. Dankzij
hun medewerking kon het hoofdonderzoek van start gaan. Ook de 117
respondenten van het hoofdonderzoek dank ik van harte en in het bijzonder de
negentien geïnterviewden. In de periode van de analyse waarin ik de interviews
steeds weer bestudeerde en de interviewsituatie telkens weer helder voor ogen
had, bent U mijn vrienden geworden.
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Veel geduld en uithoudingsvermogen heb ik van het thuisfront gevraagd. Dat
kwam vooral omdat ik behalve promovenda ook echtgenote, moeder, omi, zus,
vriendin, vrijwilliger, huis-, tuin-, gast- en buurvrouw wilde zijn. In dit verband
dank ik in de allereerste plaats mijn echtgenoot Frans, die mij de kans heeft
gegeven dit werk te doen. Hij heeft niet alleen steeds meer huishoudelijke
taken op zich genomen maar ook mijn werk gelezen en becommentarieerd.
Bovenal heeft hij door de jaren heen veel geduld opgebracht. Dankzij dochter
Benien heeft dit proefschrift zijn concrete vorm gekregen. Schoonzus Barbara
van Schaik in Montrose, Colorado, Verenigde Staten heeft zich over het
Engels van de Summary ontfermd. Allemaal een dikke zoen.
Tot slot wil ik alle hier niet genoemde familieleden, vrienden en bekenden die
op grotere of kleinere afstand mijn werk hebben gevolgd, van harte danken
voor hun belangstelling.
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CURRICULUM VITAE
Anne Benine van Berkel - van Schaik werd op 7 januari 1935 geboren
in Arnhem. In 1953 behaalde zij het diploma gymnasium alpha aan het
Stedelijk Gymnasium te Arnhem. Na een jaar verschillende cursussen in
Parijs te hebben gevolgd, onder andere aan de Sorbonne, studeerde zij van
1954 tot 1959 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waar zij in 1958 het
kandidaatsexamen sociologie behaalde. Na een onderbreking waarin zij
zich wijdde aan haar gezin, vatte zij in 1985 de studie sociologie weer op en
voltooide deze in 1989 cum laude. Van 1989 tot 1990 werkte zij als secretaris van de Subcommissie Sociaal-economische status van de Programmacommissie
Sociaal-economische gezondheidsverschillen bij de vakgroep Geneeskunde buiten
het Ziekenhuis van de kun. Van 1990 tot 1992 was zij bij diezelfde vakgroep
werkzaam als onderzoeker in het project marmot, een onderzoek naar
mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling van thuisloosheid.
Daarna was zij als externe promovenda verbonden aan het Instituut voor
Massacommunicatie van de kun, later de sectie Communicatiewetenschap van
de Radboud Universiteit Nijmegen genoemd.
Benine van Berkel is getrouwd, zij heeft vier kinderen, vier schoonkinderen en
acht kleinkinderen.
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COLOFON
© 2005 A. B. van Berkel - van Schaik
Beekhuizenseweg 75
6881 AE Velp
omslagontwerp: Maureen Mooren en Daniël van der Velden
vormgeving: Erna Theys
druk: Graﬁsch Bedrijf Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam
productie: Benien van Berkel
Dit proefschrift is gezet in het lettertype DTL Elzevir en gedrukt op
90 grams houtvrij wit offset. Het omslag is gedrukt op 300 grams mat
machine coated. De oplage is 300 exemplaren.

isbn-10: 9090201726
isbn-13: 9789090201726

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie, in zijn geheel
of in gedeelten, in welke vorm dan ook.
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