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Samenvatting 

 

Het overheidsbeleid in Nederland, maar ook in andere landen, is onderhevig aan een 

toenemende druk om de effecten van het beleid aan te tonen. De overheid dient te bewijzen 

dat het beleid de beoogde effecten heeft in de samenleving. De heersende opvatting is dat 

wanneer effecten van beleid niet kunnen worden aangetoond het beter is het beleid te 

wijzigen danwel helemaal niet uit te voeren. Dit laatste vanuit de gedachte dat de overheid 

dan kennelijk niet bij machte is de gewenste effecten te bewerkstelligen. Deze beweging 

wordt evidence-based policy genoemd. Ook het cultuurbeleid is aan deze druk onderhevig. In 

zichzelf heeft evidence-based policy een schizofreen karakter. Het komt voort uit postmoderne 

twijfel aan de maakbaarheid van de samenleving terwijl het tegelijkertijd teruggrijpt op 

modernistische opvattingen over eenduidige oorzaak-en-gevolg relaties en de meetbaarheid 

van maatschappelijke fenomenen. Ondanks deze fundamentele kritiek op evidence-based 

policy wordt in dit proefschrift de vraag gesteld hoe Nederlandse gemeenten de evaluatie 

van hun cultuurbeleid, in het bijzonder het podiumkunstbeleid, kunnen verbeteren. 

 

Deel I: Het functioneren van de podiumkunsten in het Nederlandse cultuurbeleid 

In het eerste deel van dit proefschrift wordt onderzocht welke doelen de overheid met het 

(podium)kunstbeleid nastreeft. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke 

doelen – doelen die voortvloeien uit de (kunstzinnige) aard van de podiumkunsten – en 

extrinsieke doelen – doelen die worden beschouwd als positieve neveneffecten van de 

kunsten in de samenleving maar niet verbonden zijn aan hun specifieke aard. Ook wordt 

onderscheid gemaakt tussen doelen die op individueel en op maatschappelijk niveau liggen, 

bezien vanuit de podiumkunstmakers en vanuit het publiek, zowel de bezoekers van 

voorstellingen en concerten als de stedelijke bevolking in het algemeen. In dit deel worden 

de beleidsnota’s uit de periode 1992-2005 van de rijksoverheid (hoofdstuk 2) en acht 

Nederlandse gemeenten (hoofdstuk 3) onderzocht. Het blijkt dat de beleidsnota’s de 

(positieve) effecten van podiumkunstbeleving voorop stellen. Het beleid veronderstelt dat de 

omgang met (podium)kunst leidt tot een specifieke vorm van beleving en daaraan 

gekoppeld persoonlijke ontwikkeling die via de ontwikkeling van de identiteit van 

bezoekers een vertaling krijgt naar het maatschappelijke niveau. De doelen voor kunstenaars 

zelf (expressie, ontwikkeling van vormtalen en het verschaffen van een inkomen) zijn 

hieraan ondergeschikt. Extrinsieke effecten op het terrein van de economie en sociaal beleid 

worden in de nota’s wel aangeduid als doelstellingen van het cultuurbeleid maar op het 

niveau van neveneffecten, niet als de hoofddoelen van het beleid. Daarbij moeten drie 

kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats is het rijksbeleid sterker intrinsiek 

gelegitimeerd dan het beleid van de gemeenten. Dit is niet verwonderlijk aangezien het rijk 

een bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor de productie van de kunsten en de 
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gemeenten voor de afname ervan. In de tweede plaats geldt dat gemeenten in de vroegere 

fasen van de ontwikkeling van hun cultuurbeleid meer de neiging hebben om het beleid 

extrinsiek te legitimeren op basis van de veronderstelde bijdrage aan de economische en 

sociale ontwikkeling van de stad. Pas in latere fasen wordt het beleid intrinsiek 

gelegitimeerd. In de derde plaats verschillen met name de gemeenten van mening over de 

vraag in hoeverre beleidsdoelen in het sociale domein niet toch afhankelijk zijn van de 

intrinsieke werking van de kunsten.  

 

Deze constateringen maken een nader onderzoek noodzakelijk waarbij het de vraag is (a) of 

de genoemde legitimeringen op basis van kunstfilosofische en kunstsociologische inzichten 

hout snijden, met ander woorden: heeft de overheid reële verwachtingen in de richting van 

kunstenaars en kunstorganisaties, en (b) in welke mate de economische en sociale 

ontwikkeling van steden afhankelijk is van de intrinsieke werking van kunst in de 

samenleving, met andere woorden: is er een specifieke vorm van economische en sociale 

ontwikkeling van steden die niet bereikt kan worden met andere dan culturele activiteiten 

zoals bijvoorbeeld door het stimuleren van sportbeoefening? Tot slot stellen de 

beleidsdocumenten het probleem van de autonomie van de kunsten aan de orde. Een strikte 

opvatting van de autonome positie van de kunsten in de samenleving lijkt het functioneren 

van de kunsten op maatschappelijk niveau uit te sluiten omdat ervan uit wordt gegaan dat 

de kunsten alleen voor het domein van de kunsten gevolgen hebben. De groeiende 

beleidsaandacht voor cultuurbereik en – educatie in de onderzochte periode moet worden 

gezien als een poging van de overheid om de scherpe kantjes van de autonome positie van 

de kunsten af te halen. 

 

Deel II: Theoretische reflectie op het intrinsieke functioneren van de podiumkunsten in de samenleving 

In het tweede deel van het onderzoek worden deze vragen beschouwd vanuit de 

kunstfilosofie en de kunstsociologie. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de autonomie van de 

kunst. Vanuit zowel de institutionele benadering van kunst, die zijn oorsprong vindt bij 

Dickie, als vanuit de functionalistische benadering van kunst, die zijn oorsprong vindt bij 

Beardsley, wordt geanalyseerd welke beperkingen er zijn voor het functioneren van de kunst 

in de samenleving. De functionalistische benadering sluit het meest aan bij de visie op kunst 

uit de beleidsnota’s omdat deze benadering analyseert welke waarden de ervaring van kunst 

op kan leveren en welke betekenis dit kan hebben voor (mensen in) de samenleving. Die 

waarden worden echter alleen gerealiseerd wanneer de institutionele condities waarin kunst 

wordt aangeboden en de competenties van de kunstconsumenten van dien aard zijn dat zij 

een esthetisch functioneren, dat wil zeggen functioneren als kunst, mogelijk maken. Het is 

geenszins zo dat dergelijke omstandigheden beperkt zouden zijn tot het officiële, 

gesubsidieerde cultuurcircuit. Ook daarbuiten kan men spreken van esthetische ervaringen 

met kunstzinnige waarde. 

 

De esthetische ervaring wordt in hoofdstuk 6 uitgewerkt. Daarbij wordt de Kantiaanse notie 

van de belangeloze ervaring (die in zichzelf helemaal niet zonder maatschappelijk belang 
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blijkt te zijn) aangevuld met benaderingen gericht op het wisselen van verschillende 

perspectieven (Zeglin Brand) en absorptie (Van Stokkom en Shusterman). Met het 

onderscheid tussen comfortabele en uitdagende esthetische ervaringen als basis wordt een 

beschrijving van de esthetische ervaring gegeven (Van Maanen). De esthetische ervaring is 

een ervaring die niet losstaat van de dagelijkse realiteit, zoals het leerstuk van de autonome 

kunst doet vermoeden. Esthetische ervaringen zijn een belangrijke bouwsteen voor de 

levensstijl van mensen, zij drukken er hun identiteit mee uit, maar onderzoeken die daarin 

ook. Het plezier dat mensen aan esthetische ervaringen ontlenen is afhankelijk van de match 

tussen de kenmerken van het kunstwerk en hun culturele competentie. Zij kunnen verveeld 

of geboeid raken en ook uitgedaagd. Kunstgenot kan leiden tot de realisatie van vijf 

intrinsieke waarden waarvan er drie specifiek zijn voor de kunsten. Deze waarden kunnen 

leiden tot functies op persoonlijk niveau. De niet-kunstzinnig esthetische waarden zijn de 

opwinding door het waarnemen van niet bestaande werelden en het meeleven met 

verbeelde emoties. Deze leiden tot de functie van sublimatie van behoeften en de 

bevrediging van gesublimeerde behoeften. Als de kunstconsument uitgedaagd wordt om 

zijn of haar verbeeldingskracht in te schakelen komen er drie waarden bij: de kunstzinnig 

esthetische waarden. Alleen deze zijn specifiek voor de kunsten. Het gaat om het genot als 

gevolg van het gebruik van de verbeeldingskracht, het ervaren van nieuwe percepties en het 

testen van meningen en inzichten. Deze kunnen leiden tot de functie van verandering (of 

herbevestiging) van meningen en inzichten. 

 

Deze waarden en functies komen overeen met de intrinsieke doelen zoals die door de 

overheid worden geformuleerd (hoofdstuk 7). De beleidsnota’s blijken dus met een gedegen 

achtergrond over het functioneren van de kunsten in de samenleving te zijn geschreven. 

Zowel de niet-kunstzinnig esthetische als de kunstzinnig esthetische waarden en 

bijbehorende functies zijn voor het beleid van belang en moeten dus in de evaluatie ervan 

betrokken worden.  

 

Deel III: Extrinsieke functies 

In het derde deel van het onderzoek wordt de schijnwerper gericht op de (veronderstelde) 

extrinsieke functies van podiumkunst in de samenleving en de vraag hoe deze geëvalueerd 

zouden kunnen worden. Voor het economische domein (hoofdstuk 8) wordt geconstateerd 

dat het functioneren van kunst in de samenleving voornamelijk afhankelijk is van het 

bestaan van kunstinstellingen die zich als economische eenheden gedragen en van de 

aanvullende bestedingen van kunstconsumenten. Deze effecten zijn via impactonderzoek 

inzichtelijk te maken. Tot nu toe is dat voor de cultuursector in Nederland echter nog niet 

volgens een juiste methodologie gebeurd. Voorts wordt de betekenis van de creatieve-

klassetheorie, zoals geïntroduceerd door Florida en met graagte opgepakt door 

beleidsmakers bij het rijk en gemeenten, gerelativeerd omdat de richting van het oorzakelijk 

verband in deze theorie niet duidelijk is: komen kenniswerkers af op steden met een 

bloeiende en diverse kunstsector of is het zo dat kunstenaars zich daar groeperen waar 

kenniswerkers een gewillig publiek voor hun vormexperimenten vormen? Wel is het 
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mogelijk via gentrificationonderzoek (Marlet) de invloed van culturele voorzieningen op 

stadsdelen te onderzoeken. Impact- en gentrificationonderzoek vergen specialistische kennis 

en kunnen niet zomaar door kunstinstellingen worden uitgevoerd. 

 

In het sociale domein (hoofdstuk 9) zijn de zaken ingewikkelder omdat de persoonlijke 

ontwikkeling die het gevolg kan zijn van esthetische ervaringen het zelfbeeld en 

zelfvertrouwen van deelnemers kan veranderen waardoor zij een betere aansluiting vinden 

bij de samenleving. De literatuur over community arts wordt hier nadrukkelijk besproken 

omdat deze ingaat op de ontwikkeling van vaardigheden van deelnemers aan culturele 

projecten. In 2004 koppelden McCarthy e.a. de sociaal-kapitaaltheorie van Putnam aan deze 

discussie over de legitimatie van het kunstbeleid. In deze theorie staan de relaties van 

individuen en de sociale hulpmiddelen waar deze relaties toegang toe geven centraal. De 

zelfredzaamheid wordt bevorderd door zogenaamde strong ties – verbanden met buren, 

vrienden en familie. Maar met name de weak ties – verbanden met mensen in andere sociale 

omstandigheden – helpen om toegang te krijgen tot hulpmiddelen die men niet makkelijk 

zelf voor handen heeft, bijvoorbeeld contacten om een nieuwe baan te zoeken. Ervaring met 

de kunsten kan, als oefening in de verbeeldingskracht, bijdragen aan de vaardigheden van 

individuen om weak ties aan te gaan. Doordat veranderingen in sociaal kapitaal via 

longitudinaal onderzoek gemeten kunnen worden, is het in theorie mogelijk de invloed van 

culturele interventies bij specifieke groepen op hun sociaal kapitaal vast te stellen. Echter, de 

causaliteit is hierbij een probleem omdat deze veranderingen ook van veel andere factoren 

afhankelijk kunnen zijn. 

 

In hoofdstuk 10 worden de resultaten van deel II en III samengebracht door een schema te 

presenteren voor het beschrijven van het functioneren van de podiumkunsten in de 

samenleving (figuur 10.1). Het schema gaat uit van de esthetische waarden van 

podiumvoorstellingen en concerten en de (extrinsieke) waarden van de organisatorische 

setting waarin deze worden aangeboden. Op basis van deze waarden van het product 

kunnen bezoekers in de ervaring van podiumkunst intrinsieke en extrinsieke waarden 

realiseren. Deze waarden kunnen functies op het persoonlijke niveau dienen. Deze functies 

op het persoonlijk niveau kunnen weer gezien worden als waarden op het maatschappelijke 

niveau. In deze trits van waardecreatie en realisatie van functies neemt de causaliteit af 

naarmate het maatschappelijke niveau wordt genaderd.  

 

Deel IV: Beleidsevaluatie 

Het laatste deel van het proefschrift richt de schijnwerper weer op de gemeenten. De wijze 

waarop de acht gemeenten hun cultuurbeleid van de periode 2005-2008 evalueren wordt 

geschetst (hoofdstuk 11). Ook worden bestaande theoretische modellen voor de evaluatie 

van beleid en het presteren van culturele instellingen uitgewerkt om te bezien welke 

prestatie-indicatoren voor het functioneren van podiumkunstinstellingen bruikbaar zijn voor 

beleidsevaluatie. Het gaat dan met name om de benadering volgens de Balanced Scorecard 
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(Kaplan & Norton) en Public Value (Moore). Deze blijken ook in de praktijk van het 

cultuurbeleid te zijn toegepast.  

 

Gebaseerd op het schema voor het beschrijven van het functioneren van de podiumkunsten 

in de stedelijke samenleving en de gevonden indicatoren wordt in hoofdstuk 12 een model 

voor het evalueren van gemeentelijk cultuurbeleid geschetst (figuur 12.1). Het model omvat 

evaluatie binnen drie primaire velden en één secundair veld. 

1. Esthetische waarde: dit veld betreft de evaluatie van de esthetische waarden van het 

werk van de podiumkunstenaars. Deze wordt doorgaans beoordeeld door 

onafhankelijke adviescommissies van experts. De positie van het werk binnen het 

professionele veld maakt onderdeel uit van deze evaluatie. Momenteel is deze vorm 

van evaluatie de kern van de toewijzing van subsidies binnen het kunstbeleid. 

2. Persoonlijke waarde: dit veld betreft de evaluatie van de waarden die optreden op 

persoonlijk niveau door de ervaring van het werk. Culturele instellingen dienen 

hiervoor publieksonderzoek uit te voeren waarbij niet alleen zicht wordt verkregen 

op de socio-demografische achtergrond van de bezoekers (nu ook al vaak bekend) 

maar ook op de waarden die zij tijdens de consumptie realiseren. Hiervoor zijn 

diepte-interviews met bezoekers noodzakelijk. Ook kan – op basis van nieuw 

beschikbare enquêtes – via kwantitatieve methoden zicht verkregen worden op deze 

kwalitatieve gegevens. Het is moeilijk om zicht te krijgen op de daadwerkelijke 

realisatie van functies op persoonlijk niveau omdat niet te beredeneren is wanneer 

deze zullen zijn opgetreden dus wanneer zou moeten worden gemeten. 

3. Maatschappelijke waarde: dit veld betreft de betekenis van de esthetische ervaringen op 

maatschappelijk niveau oftewel de doorwerking van de functies op persoonlijk 

niveau in de maatschappij. Longitudinaal publieksonderzoek is hierbij van belang 

zodat via diepte-interviews zicht kan worden verkregen op de betekenis van 

cultuurbeleving in de veranderingen in het persoonlijk leven van deelnemers. 

Daarnaast is het door de koppeling met sociaal-kapitaaltheorie mogelijk om 

kwantitatieve metingen uit te voeren naar veranderingen in het sociaal kapitaal van 

vooraf gedefinieerde groepen. Om zicht te krijgen op het functioneren in het 

economische domein dient impact- en gentrificationonderzoek te worden uitgevoerd. 

Omdat dit veld van evaluatie langdurig onderzoek vergt alsmede onderzoek op 

geaggregeerd niveau (met name voor het economische domein) is het logisch dat de 

gemeenten dit onderzoek zelf (laten) uitvoeren en dit niet van individuele 

kunstinstellingen verlangen. 

4. Secundaire evaluatie: hierbij richt de evaluatie zich op de mate waarin 

kunstinstellingen in staat zijn op lange termijn de primaire waardecreatie en  

-disseminatie naar het maatschappelijke niveau te ondersteunen. Het gaat hier 

bijvoorbeeld om de financiële gezondheid van de organisatie maar ook om de inzet 

van marketingvaardigheden en samenwerking met andere instellingen. De 

jaarverslagen van de instellingen dienen hierover informatie te bevatten.  
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Het antwoord op de hoofdvraag van het onderzoek, hoe gemeenten de evaluatie van hun 

podiumkunstbeleid kunnen verbeteren, luidt dat meer systematisch onderzoek naar het 

functioneren van de podiumkunsten op het persoonlijke niveau en het maatschappelijke 

niveau tot verbetering van de huidige evaluatiepraktijken zal leiden. Voor het in kaart 

brengen van de waarden van kunstbeleving op persoonlijk niveau en het meten van 

veranderingen in sociaal kapitaal blijken er mogelijkheden te bestaan het functioneren van 

de podiumkunsten in de samenleving beter te meten dan nu het geval is. Daarbij gaat het 

niet om het vaststellen van absolute niveaus van functioneren maar om veranderingen 

daarin. Het meetinstrumentarium betreft dus eerder een barometer dan een thermometer. De 

huidige trend waarbij gemeenten steeds genuanceerdere methoden ontwikkelen om het 

functioneren van door hen gesubsidieerde culturele instellingen te volgen, moet op basis van 

dit onderzoek als een secundaire vorm van evaluatie worden aangemerkt waarbij niet meer 

zicht wordt verkregen op het functioneren van de (podium)kunsten in de samenleving, 

terwijl juist dit de kern is waar het beleid om draait.  

 

Dit positieve antwoord dient echter van een kanttekening te worden voorzien. Dat het 

mogelijk is het functioneren van de podiumkunsten in de samenleving in kaart te brengen, 

wil nog niet zeggen dat dit ook altijd en overal moet gebeuren. Dit vergt namelijk 

aanzienlijke inspanningen van zowel gemeentelijke diensten als de staf van culturele 

instellingen. Waar het de realisatie van intrinsieke waarden voor het publiek betreft, is er een 

verantwoordelijkheid voor instellingen om dit te onderzoeken. Naar het functioneren van de 

kunsten op het maatschappelijke niveau dienen gemeenten zelf onderzoek uit te (laten) 

voeren. Het evalueren van cultuurbeleid behelst voor een gemeente dus meer dan het goed 

volgen van het presteren van gesubsidieerde instellingen. In dit proefschrift worden 

voorstellen gedaan voor verbetering waarbij verschillende niveaus van beleidsevaluatie 

worden gedefinieerd. Gemeenten kunnen keuzes maken op welk niveau zijn hun 

beleidsevaluatie willen inrichten. 

 

Tot slot zij opgemerkt dat dit proefschrift slechts ten dele ingaat op de meer fundamentele 

vraag of het kunstbeleid geëvalueerd mag worden op basis van inzicht in het 

maatschappelijke functioneren van de kunsten. Kunstenaars die beweren dat hun prestaties 

niet beoordeeld mogen worden op criteria die buiten de kunst zelf liggen, hebben slechts 

gedeeltelijk gelijk. Het is niet onmogelijk – en naar mijn mening ook niet onwenselijk – om 

de kunsten te beoordelen op hun bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling als dit maar 

gebeurt op een wijze die de bijdrage van kunst en cultuur als kunst en cultuur centraal stelt, 

i.e. uitgaande van de intrinsieke betekenis van de kunsten in de samenleving. Dat betekent 

dat de evaluatie van het cultuurbeleid niet alleen kennis van professionals over ontwikkeling 

van kunst en cultuur zelf vereist – kennis die in het beleidsproces in de regel via 

onafhankelijke adviescommissies wordt georganiseerd – maar ook professionele kennis over 

hoe kunst en cultuur op maatschappelijk niveau betekenis krijgen. Deze kennis dient in het 

ambtelijk apparaat aanwezig te zijn. 

 




