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Hallo… 



 

 

 

http://www.evertsworldofmusic.blogspot.com/
http://www.hanze.nl/home/International/Research/Research+Group+in+Lifelong+Learning+in+Music+and+the+Arts/Hidden+Pages/Evert+Bisschop+Boele.htm


 

 

 

Het publiek van de musicus 
 
• Huidige kennis: marktonderzoek, muziekpsychologie 
• Abstracte generalisatie of individuen? 
 
• ’Toptalent’ 
• Anne Guus Teerhuis 
• Anita Hulshof 
• Grinding Halt 

http://www.youtube.com/watch?v=RijzIaoYRQQ
http://www.youtube.com/watch?v=RijzIaoYRQQ
http://www.youtube.com/watch?v=RijzIaoYRQQ
http://www.youtube.com/watch?v=RijzIaoYRQQ
http://www.youtube.com/watch?v=KghtLDy0dhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KghtLDy0dhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KghtLDy0dhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KghtLDy0dhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KghtLDy0dhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=plrR1VXRZ2I
http://www.youtube.com/watch?v=lW-bne4OEyE


De vraag stellen… 
 
• ‘Middle range theory’ <-> breder theoretisch kader 
 
• ‘De’ vraag – jouw motivatie 

• ‘?’ (Verhoeven – Inleiding tot de verwondering) 
• ‘Waarom is er iets en niet veeleer niets?’ (Heidegger) 
• ‘Wat kunnen we weten?’ (Kentheorie) 
• ‘Hoe zit materie in elkaar?’ 
• ‘Hoe werkt het heelal?’ 
• ‘Wat is dementie?’ 
• ‘What the hell is going on here?’ (Antropologie/ 
 Sociale wetenschappen – Clifford Geertz) 
 

 



Mijn initiële vraag 
 

Initiële vraag: schets een realistisch empirisch portret van de luisteraars in 
een multi-muzikale samenleving (publiek)… 
 
… als tegenwicht tegen de eenzijdigheid van de marketingtermen waarmee 
wij onze studenten nu opvoeden . 
 
Hypothese: luistergedrag is veel flexibeler dan wij denken. 
 
Ja - Dus?  -> 
 
Wat ‘doen’ mensen met muziek in Groningen AD 2011 (in de laat- moderne 
samenleving) -> 
 
Hoe praten mensen over wat zij doen met muziek? 



Het Concert… 
 
• … als betekenisvolle sociale situatie waar individuen met elk hun eigen 
muzikale ‘idio-culture’ (cf. Cavicchi 2009; Crafts et al 1993) elkaar ontmoeten. 
 
• ‘De’ vraag:  

• ‘What the hell is going on here?’ (Clifford Geertz(?)) 

• Waarom zitten die mensen daar? 
• Welke functie vervult muziek in het leven van  

alledag, hier en nu?  

 

• Etnografie van (aspecten van ) ‘musicking’ in  

Groningen AD 2010 

 

 



Muziek als sociale praktijk 

 

• Etnomusicologie: de wetenschap die muziek als sociaal verschijnsel 

bestudeert en een plausibele interpretatie levert. 

 

• ‘There is no such thing as Music. Music is not a thing at all but an activity, 

something that people do. The apparent thing “music” is a figment, an 

abstraction of the action, whose reality vanishes as soon as we examine it at 

all closely.’ (Small 1998)  

 



‘Musicking’ 

 

• ‘Interpretative writing and speaking are forms of action, but (…) in the wider 

world a whole range of other actions is afforded by music, and it is these that 

play the more central role in most people’s lives. Music affords dancing, 

singing (and singing along), playing (and playing   along), working, persuading, 

drinking and eating, doing aerobics, taking drugs, playing air guitar, travelling, 

protesting, seducing, waiting on the telephone, sleeping… the list is endless.’ 
(Clarke 2005) 

 



Theoretische achtergrond 

 

• Muziek als alledaags sociaal verschijnsel 

 

•  Andreas Reckwitz (2002): 

• homo economicus – doelgeoriënteerd handelen 

• homo sociologicus – normgeoriënteerd handelen 

• cultuurtheorie – handelen gebaseerd op collectieve symbolische 

betekenisstructuren 

• mentalisme: geest/brein 

• textualisme: discours 

• intersubjectivisme: interactie 

• praxeologie: ‘praktijk’, praxis 



Praxis onderzoeken 

 

• Praxis: ‘A routinized way in which bodies are moved, objects are handled, 

subjects are treated, things are described and the world is understood.’ 

(Reckwitz 2002; onderstreping EBB)  

 

• Etnografie als exploratief onderzoek: ‘… virtually any qualitative research 

project (…) where the intent is to provide a detailed, in-depth description of 

everyday life and practice.’ (Brian A. Hoey 2011; onderstreping EBB) 

 

• Etnografie (bv. in etnomusicologie): 

• participerende observatie 

• interviews 

• documentanalyse 

• Participerende observatie centraal; de onderzoeker  

als instrument 
 

 

 



`Ethnomusicology-at-home’ en kwalitatieve sociologie 

 

• Werkt dat als je in je eigen cultuur onderzoekt?  
• Blinde vlekken – ‘Homeblindedness’ (Eriksen 2001) 

 

• Kwalitatieve sociologie – sterke focus op methodologie: 
• reflectie op dataverzameling (bv. narratieve interviews, Conversation 
Analysis, theoretical sampling) 
• reflectie op data-analyse (intersubjectieve analyse, objectieve 
hermeneutiek) 

 

• `Die Befremdung der eigenen Kultur. Zur  
  ethnographischen Herausforderung  

  soziologischer Empirie.’ (Hirschauer/Amann (red), 1997) 

 

 

 



De wende naar de kwalitatieve sociologie 

Ethnomusicology-at-Home and Grounded Theory 

 

 

Etnomusicologie 

Kwalitatieve 
sociologie 

Kwantitatieve 
sociologie 

Musicologie Antropologie 

“Ethnomusicology-
at-home” 

“Anthropology-at-
home” 

Sociologie 



Grounded theory  als methodologische inspiratie 

 
Doel: ontwikkelen van een ‘middle range theory’ die stevig gegrondvest is in 

de empirie van muziek als ‘praxis’ 
 
Werkwijze: abductief – geen theorie vooraf, theorie ontvouwt zich terwijl 

empirische data worden verzameld en geanalyseerd, dataverzameling 
gestuurd door de zich ontwikkelende theorie (‘theoretical sampling’), 
nadruk op empirische data en hun kwaliteit 

 
‘Befremdung der eigenen Kultur’ door bijvoorbeeld: 
- vermijden van vooronderstellingen (geen begintheorie maar ‘sensitizing 

concepts’) 
- grondige analyse van data (‘coding’) 
- intensieve reflectie (‘memoing’) 
- intersubjectiviteit 



Context 
• Musicscape Groningen –Live! 

Muziek als praxis 

• Narratieve interviews 
• [Documentanalyses] 

• [Participerende observaties] 

• Luisteraarslogboeken 

Toepassing 

PCC 
• Student als luisteraar 

(enquête) 



Musicscape 



Musicscape Groningen – Live! 

Vraag: wie concurreren er om de oren van de luisteraar? 
 

 

 

 

 



De uitgangspunten 

1. Live – dus niet iPods, cd’s, YouTube, Muzak… 

2. Alle muziek (genre, niveau) 

3. Openbaar toegankelijk 

4. Niet alles kan, dus een selectie:  

- stad Groningen 

- gemeente Appingedam 

5. Twee “gewone” weken (12-25 april 2010) 

 

 

 

 



Hoe maak ik een database? 

1. Inventariseer mogelijke locaties (369+9) 
2. Check gespecialiseerde uit-agenda’s 
3. Check de huis-aan-huisbladen 
4. Check het Dagblad van het Noorden 
5. Check internet 
6. Verzamel flyers 
7. Ga op huisbezoek 
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Context: Musicscape Groningen – Live! 

“Over muziek gesproken…” 



 Foto-impressies 
(constructie 2e orde)   

Artikel 
(constructie 2e orde)  

Interactieve kaart 
(constructie 2e orde)  

?  

Boekje tekst 
(constructie 2e orde)  

Vormgeving boekje 
(constructie 2e orde)  

Presentatie met powerpoint 
(constructie 2e orde)  

Compositie  
(constructie 2e orde)  

Database 
(constructie 1e orde) 

Werkelijkheid 



Studentenenquête 
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Narratieve interviews 
 
• extreem open 
 
• ‘vertelstand’  

• inhoudelijke en formele zelfsturing 
• ‘Zugzwänge des Erzählens’ (Schütze 1976) 

 
• Vorm 

• Generatieve vraag -> vertelling 
• Navraag 1 + 2  

 
• Biografie 
• Muziekcollectie 

 

 



De theoretische steekproef 
 
• 32-35? 
• Een gevarieerde sample teneinde het hele domein te dekken 
• Gevarieerd in….? 

 
• M/V 
• 20-40; 40-60; 60+  
• Opleidingsniveau L/H 
• Stad/Ommeland 
• Culturele achtergrond 
• Typen ‘musicking’ 
• Intensiteit van ‘musicking’ 
• Stijlpreferenties in ‘musicking’ 
• Stijlbreedte in ‘musicking’ 

 



Analyse 
 

 



Conclusie 

 

‘…when you ask ordinary people (…) to talk about their musical lives, most of 

them initially respond with incredulity, protesting that they “don’t know 

anything about music”. Then they talk for two hours about all sorts of 

activities and feelings that apparently have no name.’ (Cavicchi 2009) 

 



Relevantie voor het PCC 

- Zicht op het publiek 
- Gevoel voor de veranderende muzikale wereld 
 

- Lifelong Learning in Music & the Arts 
- De professionele musicus van de 21e eeuw 
- Reflexief, responsief, adaptief, innovatief… 
- “New Audiences & Innovative Practice” 



De musicus van de 21e eeuw 

Frits van Oostrom: de onderzoekende professional 
 
- Wat is jouw vraag? 
- Hoe beantwoord je die vraag? -> methodologische 
veelvormigheid 
 

- Doorlopende leerlijnen bachelor – master onderzoek 
- Scholing van docenten 
 

- Lectoraatsbelang vs schoolbelang 



Mail: e.h.bisschop.boele@pl.hanze.nl 
Blog: www.evertsworldofmusic.com  

Site: www.lifelonglearninginmusic.org  

mailto:e.h.bisschop.boele@pl.hanze.nl
http://www.evertsworldofmusic.com/
http://www.lifelonlearningionmusic.org/

