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Voorwoord

De bezuinigingen op cultuur in Nederland waren voor de Vlaamse oud-minister van Cul-
tuur Bert Anciaux (1999-2002, 2004-2009) aanleiding om in juli 2011 met het voorstel te 
komen om Nederlandse kunstenaars asiel aan te bieden en te pleiten voor het uittrekken 
van een miljoen euro voor samenwerking met Nederlandse kunstenaars:

Misschien moet Vlaanderen op dit historische moment, waar de duisternis valt over artistiek Nederland 
en we hier nog van zon, licht en warmte mogen genieten, de armen wijd open spreiden voor de 
Nederlandse kunstenaars. Nog meer dan vroeger. Daarom deze oproep aan de Vlaamse regering om 
de zonsverduistering in tulpenbollenland te beschouwen als de val van Amsterdam & Den Haag, het 
einde van een periode waar ontwikkeling en beschaving centraal stonden. Zet daarom de poorten van 
Vlaanderen weids open, schrap de schraperigheid voor cultuur en kunsten. Bied gastvrij Vlaams asiel 
aan de vele slachtoffers van een verwilderst regime!

Oud-minister Anciaux schetst een beeld van Vlaanderen als een cultureel paradijs. Is het 
bij de zuiderburen in cultureel opzicht inderdaad zoveel beter dan in Nederland?
Een Europese vergelijking uit 2000 liet zien dat de deelname aan musea en podium-
kunsten in Vlaanderen een stuk hoger lag dan in Nederland. Met name het verschil 
in participatie van Vlaamse en Nederlandse jongeren was opvallend. Dit gegeven was 
voor het scp reden om een vergelijking te maken van het cultuurbestel in Nederland 
en Vlaanderen, in 2005 resulterend in De grens als spiegel van Quirine van der Hoeven. Uit 
het onderzoek kwamen interessante en aanmerkelijke verschillen in de inrichting van 
het cultuurbeleid naar voren. Het onderzoek leidde niet zozeer tot een verklaring van 
de hogere deelnamecijfers – bij die getallen werden door de Vlamingen zelf ook kant-
tekeningen geplaatst – maar wel tot het inzicht dat het zinvol is om door middel van 
kwalitatief onderzoek de bestaande cijfers in een bredere context te plaatsen. De grens als 
spiegel vormde de aanleiding voor het promotieonderzoek, waaruit de nu voorliggende 
publicatie als proefschrift is  voortgekomen.
In de afgelopen vijftien jaar heeft het vergroten van de cultuurparticipatie steeds meer 
belangstelling gekregen van zowel de Nederlandse als de Vlaamse overheid. Het Vlaamse 
Participatiedecreet (2008) en het Nederlandse Tienpuntenplan voor cultuur participatie 
(2007) zijn daar recente uitingen van. Ook het onderzoek naar participatie heeft in de 
voorbije jaren een hoge vlucht genomen. Toch is het op basis van dit onderzoek niet 
zonder meer mogelijk conclusies te trekken over de resultaten van het beleid aan beide 
zijden van de grens. Dit komt niet alleen door verschillen in de inrichting van het cul-
tuurbestel, zoals al kort geschetst in De grens als spiegel. Het hangt ook samen met de 
nadruk op passieve kunstenparticipatie in het onderzoek, terwijl het cultuurbeleid 
vooral in Vlaanderen veel breder is georiënteerd.
Dit onderzoek vergelijkt het beleid ter bevordering van cultuurparticipatie van de Vlaam-
se Gemeenschap en de Nederlandse rijksoverheid en bekijkt welke resultaten  hiermee 
werden geboekt. Heeft de verschillende aanpak in Nederland en Vlaanderen ook tot 
andere opbrengsten geleid?



10

van anciaux tot zi jl str a

Het onderzoek vertrekt vanuit het recente beleid van de beide overheden in de periode 
1999-2009. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen moeten we verder terug 
in de tijd. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de eerste stappen in de rich-
ting van een Vlaams cultuurbeleid gezet; cultuur was bij de staatshervorming van 1970 
de eerste bevoegdheid die werd overgedragen van de Belgische staat naar de Vlaamse 
Gemeenschap. Cultuur heeft ook vandaag de dag nog de taak om de Vlaamse identiteit 
te versterken en de inwoners van de Gemeenschap te emanciperen. Het is vanuit Neder-
lands gezichtspunt gezien meer dan alleen interessant te weten welke ontwikkeling zich 
in Vlaanderen heeft voltrokken. Uit de vergelijking is ook veel lering te trekken over de 
verschillende keuzes die zelfs met dezelfde beleidsdoelstellingen voor ogen gemaakt 
kunnen worden. Nederland is bezig met nieuwe en andere keuzes in het cultuurbeleid. 
Tegen die achtergrond kunnen de plagerige woorden ‘van Anciaux tot Zijlstra’ gezien 
worden als het begin van een nieuw hoofdstuk in de culturele beleidsverhouding tussen 
Nederland en de Vlaamse Gemeenschap. Deze studie sluit af voor het nieuwe hoofdstuk 
wordt geopend.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 De Belgen doen het beter?

1.1 Van gidsland tot staat in verwarring

Van de jaren zestig tot de jaren negentig van de twintigste eeuw stond Nederland bekend 
als gidsland vanwege het tolerante en progressieve beleid op het gebied van onder 
andere abortus, integratie en softdrugs. Door de zuiderburen werd vaak met bewonde-
ring gekeken naar de Nederlandse aanpak. Dit beeld is in de afgelopen twee decennia 
gekanteld. Verschillende gebeurtenissen droegen bij aan deze omslag, zoals de rol 
van Nederlandse militairen bij de Val van Srebrenica (1995), de bouwfraude (2000), de 
opkomst van en moord op Pim Fortuyn (2002) en de moord op Theo van Gogh (2004). 
Nederland was niet langer het zelfverzekerde, stabiele land van weleer, maar een natie in 
verwarring en conflict, vooral met zichzelf (Kennedy 2011).
Anno 2011 neemt de Nederlandse regering expliciet afstand van de multiculturele 
samenleving, met opvattingen en maatregelen die in de jaren negentig met extreem 
rechts werden verbonden (Klis 2011). De Vlaamse kranten staan vol met verbaasde en 
verontwaardigde reacties op de omvangrijke bezuinigingen die het kabinet1-Rutte op de 
beeldende kunsten en podiumkunsten doorvoert (o.a. Raes 2011; Anciaux 2011).2 De rege-
ringspartijen v v d en cda3 komen met deze ingrepen openlijk tegemoet aan gevoelens 
van een deel van de bevolking, die al langer aanwezig waren. Gedoogpartner p v v zou 
het liefst nog een stap verder gaan en ‘linkse hobby’s’ als kunstsubsidies, ondersteuning 
van multiculturele initiatieven en ontwikkelingssamenwerking helemaal stopzetten 
(Witteman 2011).

Van ‘onderafnemer’ tot inspiratiebron
Bij de zuiderburen werd dankbaar gebruikgemaakt van de vele onderzoeken en adviezen 
die gidsland Nederland uitbracht. België was de ‘onderafnemer van de Nederlandse rap-
portenindustrie’ (Eppink 2003: 200). Andersom was die belangstelling er veel minder, 
maar niet toevallig kreeg Nederland rond de eeuwwisseling meer oog voor de ontwik-
kelingen in Vlaanderen. De initiatiefgroep ‘Belgen doen het beter’ vergeleek in 2003 het 
overheidshandelen van Nederland en Vlaanderen op een aantal terreinen, waaronder 
de sociale zekerheid en de voedselveiligheid (Docters van Leeuwen et al. 2003).4 Het 

1 Het begrip ‘kabinet’ is in Nederland synoniem voor ‘regering’. In Vlaanderen staat het voor de 
groep politieke en inhoudelijke persoonlijke medewerkers die een minister ondersteunt.

2 Op de discussiefora van de digitale kranten zijn daarentegen, net als in Nederland, veel voor-
standers van de bezuinigingen te vinden. 

3 In bijlage A staat een overzicht van politieke partijen in Nederland en Vlaanderen.
4 In 2003 verscheen het rapport Een kwestie van uitvoering van de zelfbenoemde ‘staats commissie’ 

Belgen doen het beter. Het is een pleidooi voor de herwaardering van de uitvoeringspraktijk ten-
einde het functioneren van de overheid te verbeteren. Meer informatie op:  
www.belgendoenhetbeter.nl. Onder anderen Arthur Docters van Leeuwen, Roel in ’t Veld en Wim 
Deetman waren betrokken bij dit initiatief. 
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motto van de groep, ‘Belgen doen het beter’, maakt van het resultaat geen geheim. 
 Tegelijkertijd rijst de vraag welke inzichten een dergelijke vergelijking op andere beleids-
terreinen oplevert.
Een vergelijking van het cultuurbeleid ligt om diverse redenen voor de hand. Inzicht in 
de overeenkomsten en verschillen biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor het verbete-
ren van de culturele uitwisseling en internationale samenwerking met in het bijzonder 
Vlaanderen. Toch is er tot het begin van de eenentwintigste eeuw opmerkelijk weinig 
geschreven over het cultuurbeleid van de zuiderburen in relatie tot dat van Nederland. 
De publicaties die over dit onderwerp zijn verschenen gaan met name over de samen-
werking op cultureel terrein of benadrukken de overeenkomsten tussen Nederland en 
Vlaanderen.5 Opmerkelijk is dat laatste niet. We hebben immers te maken met twee 
kleine, dichtbevolkte, welvarende en hoogopgeleide landen in West-Europa, die aan 
dezelfde mondiale ontwikkelingen op het gebied van migratie, individualisering en 
digitalisering blootstaan en waar bovendien dezelfde taal wordt gesproken.

Terwijl het met Nederland in de jaren negentig in sociaal-maatschappelijk opzicht niet 
meer voor de wind ging,6 nam het Vlaamse zelfvertrouwen toe. Vlaanderen ontwikkelde 
zich in de tweede helft van de twintigste eeuw tot een van de welvarendste regio’s van 
Europa. In cultureel opzicht maakte Vlaanderen naam, bijvoorbeeld met dans en pop-
muziek. En in 2006 verklaarde Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur (1999-2002, 
2004-2009), dat de Vlaamse aanpak om de participatie te vergroten op onderdelen ‘on-
miskenbaar aan de wereldtop’ staat: ‘Wellicht nergens ter wereld vindt men een regio 
met zo’n fijnmazig netwerk aan cultuur- en gemeenschapscentra, aan bibliotheken, aan 
grote en kleine musea en theaterhuizen’ (Anciaux 2006a: 2).

5 Dit geldt bijvoorbeeld voor het werk van Schramme over internationaal cultuurbeleid (1999) en 
voor de publicaties van Kuypers (2000) en Roels (1992).

6 Nederland verloor weliswaar zijn (zelfbenoemde) positie als gidsland, maar in economisch opzicht 
ging het in de periode 1995-2005 nog voorspoedig (Bijl et al. 2009). 
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Kader 1.1 De federale staat België

Federale staat
België is sinds 1830 onafhankelijk en heeft zich via vijf staatshervormingen in de periode 1970-
1993 ontwikkeld tot een federale staat die bestaat uit drie gewesten en drie gemeenschap-
pen. Deze overheden hebben bevoegdheden van de landelijke overheid overgenomen op het 
gebied van buitenlandse zaken, defensie, sociale zekerheid en op grote delen van volksge-
zondheid en binnenlandse zaken. Het land is verder onderverdeeld in tien provincies en 589 
gemeenten. België kende in 2008 10,7 miljoen inwoners, waarvan 1 miljoen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 6,2 miljoen in het Vlaams Gewest, 3,4 miljoen in het Waals Gewest en 
70.000 in de Duitstalige Gemeenschap.

Gemeenschappen
Het begrip gemeenschap verwijst naar de personen die deel uitmaken van een groep met een 
gedeelde taal en cultuur. Het land kent drie officiële talen – Nederlands, Frans en Duits – met 
daaraan verbonden gemeenschappen: de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap 
en de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaams Gemeenschap is verantwoordelijk voor persoons-
gebonden zaken als onderwijs, welzijn, volksgezondheid en cultuur.

Gewesten
Er zijn eveneens drie gewesten: het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. De gewesten zijn ontstaan vanuit een streven naar meer economische au-
tonomie en zijn verantwoordelijk voor grondgebonden zaken als werkgelegenheid, economie 
en landbouw. De gewesten hebben, net als de gemeenschappen, hun eigen parlement en 
regering.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit 19 gemeenten. Het parlement, de Brussels 
Hoofdstedelijke Raad, telt 89 leden die worden ingedeeld in een Franse en een Nederlandse 
taalgroep. De 17 leden uit de Nederlandse taalgroep vormen samen de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie, de overige leden vormen de Franse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse 
ministers en staatssecretarissen uit de Brusselse regering vormen het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, ook wel de Vlaams Brusselse Regering genoemd. De Vlaamse 
 Gemeenschapscommissie behartigt de belangen van de ‘gemeenschapsmateries’ van alle 
Nederlandstalige instellingen in Brussel (cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid).

Vlaanderen
Vlaanderen heeft er voor gekozen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaams Gewest te bundelen: er is één parlement en één regering voor zowel de gewestelijke als 
de gemeenschapszaken. Vlaanderen kent 5 provincies en 308 gemeenten. Brussel is de hoofd-
stad van Vlaanderen. 

Bron: www.belgium.be, www.vgc.be (beide geraadpleegd op 15 juni 2011)
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1.2 Minister Anciaux in de verdediging

In de zomer van 2007 presenteerde de Vlaamse overheid de jaarlijkse statistieken, de 
Vlaamse Regionale Indicatoren (Vrind) (s v r 2007a).7 Ondanks het feit dat cultuurpartici-
patie hoog op de politieke agenda stond en er sinds het aantreden van minister Anciaux8 
veel was geïnvesteerd om meer publiek bij het culturele leven te betrekken, stagneerde 
de cultuurparticipatie. Het Vrind-rapport spreekt van een ‘min of meer status quo’ van 
de cultuurparticipatie sinds de eerste meting in 2000. Hoofdredacteur Karl van den 
Broeck van het weekblad Knack trekt een andere conclusie uit de gepresenteerde cijfers: 
het Vlaamse cultuurbeleid is mislukt (Van den Broeck 2007).
Anciaux reageert twee weken later op de volgens hem onjuiste aantijgingen van Van den 
Broeck. Hij stelt dat de cijfers na een dip in 2004 een stijgende lijn laten zien en dat er 
zelfs sprake is van een grote stijging als het bioscoopbezoek wordt meegerekend.9 Ook 
geeft hij aan dat cultuurparticipatie veel meer betekent,

dan theaterbezoek en dergelijke meer, maar [het] strekt zich uit tot in de kleinste geledingen 
van ons verenigingsleven en vrijwilligerswerk […] Naast de professionele kunsten verwijs ik 
daarbij naar de succesvolle amateurkunsten, een groeiend festivalbezoek en kunsttoerisme, 
het koppige succes van de vele bibliotheken, ons wereldrecord jeugdwerk en alsmaar uitdijende 
recreatiesporten. (Anciaux 2007a)

Anciaux besluit zijn verdediging door te zeggen dat de maatschappelijke effecten van zijn 
beleid niet kunnen en mogen worden afgerekend ‘op enkele jaren en in futiele percen-
ten’ (Anciaux 2007a).
Niet alleen in de pers, maar ook vanuit de eigen gelederen is er scherpe kritiek op het 
participatiebeleid van minister Anciaux. Een dag voordat de Vlaamse regering goed-
keuring verleent aan het Participatiedecreet,10 lekt het rapport van de Inspectie van 
Financiën hierover uit. Het is zeer kritisch en de Inspectie doet stevige uitspraken die 
haar expertise te buiten lijken te gaan:

Iedereen die om de een of andere reden als kansarm beschouwd kan worden, zou dus voort-
aan een toelage kunnen krijgen voor een vrijetijdsactiviteit, een sportclub, een voetbalmatch, 
een uitstap met de kinderen naar Kabouter Plop et cetera. De if  weet niet of dat nu echt de 
manier is om cultuurparticipatie te bevorderen. Eerder wordt de indruk gewekt dat het tekort 

7 In bijlage B staat een overzicht van de afkortingen in dit onderzoek.
8 In bijlage C staat een overzicht van de bewindspersonen voor Cultuur in Nederland en Vlaanderen 

in de periode 1966-2011.
9 Saillant detail is dat de participatiecijfers een jaar later een daling laten zien, zowel met als zonder 

bioscoopbezoek (sc v-surveys 2000-2007 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, te vinden 
op www.vlaanderen.be/svr, geraadpleegd op 1 juni 2009).

10 Een decreet is een wet op het niveau van de Vlaamse overheid. Het Participatiedecreet is flanke-
rend beleid; het bundelt een aantal bestaande maatregelen en nieuwe instrumenten om de parti-
cipatie te bevorderen. Nadere uitleg van het Participatiedecreet is te vinden in hoofdstuk 2, § 2.2. 
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aan beleidsvisie wordt weggestoken achter ‘het gulle handgebaar’ van de Speelgoedzaaier.11 
(Inspectie van Financiën 2008, geciteerd in Peeters 2007)12

In de discussie in de politiek en de media rond het Vlaamse Participatiedecreet komen 
veel van de thema’s aan bod die al decennialang het debat over cultuurparticipatie bepa-
len, waaronder de definitie van cultuurparticipatie, de gebruikte beleidsinstrumenten 
om de cultuurdeelname te vergroten, de rol en verantwoordelijkheid van de verschillen-
de overheden en de resultaten en de effectiviteit van het beleid. In deze studie worden 
die thema’s onder de loep genomen vanuit een internationaal vergelijkend perspectief.

Cultuurparticipatie in soorten en maten
Minister Anciaux geeft aan een breed cultuurparticipatiebeleid te voeren voor iedere 
Vlaming. Vertrekkend vanuit een antropologisch cultuurbegrip zegt minister Anciaux in 
de inleiding van zijn beleidsnota 2000-2004:

Zulk cultuurbeleid kan dus ingrijpen op alle domeinen van het maatschappelijk leven, en 
zal zich dus niet strikt beperken tot de kunsten en het sociaal-culturele, waar het meestal tot 
gereduceerd wordt. (Anciaux 1999: 5)

In het grootschalige onderzoek naar cultuurdeelname dat op initiatief van minister 
Anciaux in 2003 en 2004 door het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen is uitgevoerd, ligt de 
nadruk op kunstenparticipatie, alhoewel het onderzoek zeer breed van opzet is en ook 
reizen en eten als cultuurvormen zijn onderzocht. De onderzoekers onderbouwen hun 
keuze voor een focus op de kunsten door te verwijzen naar de overheid: ‘omdat kunsten-
participatie een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid, zoomen we hier sterk 
op in’ (Lievens et al. 2006: 18).
Ook de langetermijndoelen van de Vlaamse regering, die op 22 november 2001 werden 
vastgelegd in het Pact van Vilvoorde, gaan uit van een specifiekere definitie van cultuur 
dan minister Anciaux hanteert. De doelstelling op het gebied van cultuurparticipatie 
luidt dat de stijging van de kwaliteit van leven er in 2010 toe moet leiden dat de helft van 
de Vlamingen zich een ‘regelmatige cultuurparticipant’ voelt (s v r 2007b).13 Een regel-
matige cultuurparticipant wordt gedefinieerd als iemand die meerdere keren per jaar 
deelneemt aan diverse cultuurevenementen. Naast de klassieke podiumkunsten gaat het 
ook om het bijwonen van rock- en jazzconcerten en museum- en bibliotheekbezoek.
De doelstellingen uit het Pact van Vilvoorde werden gemonitord in de Vlaamse Regio-
nale Indicatoren. De cultuurparticipatie bereikte met 33,4% een dieptepunt in 2004 

11 De Speelgoedzaaier is een stripverhaal van Willy Vandersteen uit de serie Suske en Wiske (z.j., nr. 91; 
eerste uitgave 1954, nr. 22). 

12 Het rapport van de Inspectie van Financiën is niet actief openbaar gemaakt.
13 De doelstellingen op het gebied van cultuurparticipatie zijn ontleend aan het onderzoeksrapport 

Het Vlaams cultureel regiem (2002a) dat Laermans in opdracht van de Vlaamse overheid heeft uit-
gevoerd. Rudi Laermans is een Vlaamse cultuursocioloog. Hij is als hoogleraar verbonden aan de 
faculteit Sociologie van de Universiteit van Leuven en heeft meerdere malen in opdracht van de 
Vlaamse Gemeenschap onderzoek uitgevoerd naar cultuurbeleid.
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en schommelde in de jaren daarna rond de 35% (s v r 2007b: 75; s v r 2008). Met het 
 aantreden van een nieuwe Vlaamse regering in 2009 lijken de doelstellingen van het Pact 
van Vilvoorde uit het zicht verdwenen. Er is een nieuw pact gesloten met doelstellingen 
voor het jaar 2020, echter zonder specifieke doelstelling op het gebied van cultuur-
participatie (v e soc 2009).
Er circuleren verschillende opvattingen over en definities van cultuur en participatie. Of 
het participatiebeleid in Vlaanderen nu aan de wereldtop staat, zoals minister Anciaux 
stelt, of dat het mislukt is, zoals Van den Broeck beweert, is mede daarom niet zo een-
voudig vast te stellen. In het vervolg van dit hoofdstuk ga ik allereerst in op de aanleiding 
van dit onderzoek (§ 1.3) en de verschillen tussen het cultuurbeleid van Nederland en 
Vlaanderen zoals ik die in De grens als spiegel (2005) heb beschreven (§ 1.4). Vervolgens werk 
ik de vraagstelling van het onderzoek uit (§ 1.5) evenals het theoretisch kader (§ 1.6) en de 
aanpak (§ 1.7). Tot slot licht ik de opzet van het boek toe (§ 1.8).

1.3 (Op) de hoogte van cultuurparticipatie

Op welke manieren kan de overheid de cultuurparticipatie het beste bevorderen? 
Welke maatregelen worden genomen om de cultuurdeelname te stimuleren? Wat zijn 
de resultaten van al die inspanningen? In welke mate kunnen de veranderingen in cul-
tuurparticipatie toegeschreven worden aan het beleid van de overheid? Om deze vragen 
te kunnen beantwoorden, wordt in Nederland en Vlaanderen onderzoek verricht door 
vele instellingen, waaronder universiteiten, planbureaus en particuliere onderzoeks- en 
adviesbureaus.
De Vlaamse overheid heeft een zogenoemde Studiedienst die onderzoek uitvoert naar 
demografische, sociaal-maatschappelijke en macro-economische thema’s. De Studie-
dienst van de Vlaamse Regering heeft onder andere als taak om het regeringsbeleid te 
monitoren en indicatoren te ontwikkelen.14 Sinds 1994 brengt de Studiedienst een over-
zicht van beleids- en omgevingsindicatoren uit in Vrind (www.vlaanderen.be/svr).
In 2001 werd het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen opgericht, een organisatie voor 
beleidsgericht onderzoek die werd gevormd door een consortium van onderzoeks-
groepen van universiteiten. De eerste taak van het Steunpunt was het opzetten van het 
hierboven genoemde onderzoek naar cultuurparticipatie. Met ingang van januari 2007 
is het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen opgegaan in het Steunpunt voor beleidsrelevant 
onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport, dat op basis van een beheersovereenkomst wordt 
ondersteund door de Vlaamse overheid voor de periode 2007-2011 (www.steunpuntcjs.
be). Anders dan in Nederland zijn er in Vlaanderen heel weinig commerciële, niet aan uni-
versiteiten gelieerde instellingen op het gebied van beleidsonderzoek (Hoesel et al. 2005).
Nederland kent al langer dan Vlaanderen een traditie in het volgen en verklaren van 
de ontwikkelingen in de participatie aan de kunsten, het cultureel erfgoed en de 
media. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) is de belangrijkste partner van de 

14 Tot april 2006 was de Administratie Planning en Statistiek (aps) actief. Dit was de voorloper van de 
Studiedienst van de Vlaamse Regering.
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 Nederlandse rijksoverheid op dit gebied. Sinds 1973 onderzoekt het scp trends in de par-
ticipatie op sociaal en cultureel terrein. Dit gebeurt op basis van gegevens uit  algemeen 
 bevolkingsonderzoek, waarvan het Periodiek onderzoek leefsituatie (pol s), het vijfjaar-
lijkse Tijdsbestedingsonderzoek (t bo, sinds 1975) en het Aanvullend voorzieningengebruik 
onderzoek (avo, sinds 1979) voor cultuur de belangrijkste zijn. Sinds 1994 onderzoekt het 
scp in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oc w) de cul-
tuurdeelname onder de noemer ‘Het culturele draagvlak’. In dit onderzoek worden op basis 
van gegevens van 1975 tot op heden trends in de participatie aan de kunsten, het erfgoed en 
de oude en nieuwe media in kaart gebracht (Van den Broek et al. 2009).
Om de resultaten van het cultuurbeleid op Europees niveau te kunnen vergelijken wordt 
binnen de Europese Unie aan de harmonisering van cultuurstatistieken gewerkt onder de 
vlag van Eurostat15 (Bina 1999). In 2000 produceerde de Leading Expert Group (l eg)16 het 
rapport Cultural statistics in the eu waarin bevolkingsonderzoek naar cultuurparticipatie van 
een aantal eu-landen in het midden van de jaren negentig werd gepresenteerd en vergele-
ken (ec 2000).
Enerzijds blijkt uit dit onderzoek en de nadere analyse die het scp hiervan maakte, dat in 
alle onder zochte landen een correspondentie tussen onderwijsniveau en cultuurpartici-
patie bestaat en daarmee een ongelijkheid in culturele belangstelling tussen verschillende 
groepen in de samenleving (scp 2000: 543). Anderzijds komt uit het onderzoek naar voren 
dat in Nederland de belangstelling van jongeren voor meer traditionele vormen van cultuur 
in vergelijking met andere landen veel sterker afneemt. In het bijzonder tussen Nederland 
en Vlaanderen kwamen zeer opmerkelijke verschillen in de cultuur participatie van jonge-
ren naar voren (tabel 1.1).

Tabel 1.1

Cultuurparticipatie museum of podiumkunsten in de voorgaande twaalf maanden, bevolking  15-75 jaar 

en jongeren 15-24 jaar, 1995 (nl) en 1998 (vl) (in procenten)

klassiek concert museumbezoek theatervoorstelling

allen jongeren allen jongeren allen jongeren

Nederland 16 8 31 26 27 25
Vlaanderen 31 46 48 50 49 50

Bron: ec (2000)

Deze cijfers waren voor het scp aanleiding om het cultuurbeleid in Vlaanderen nader te 
onderzoeken en zo tot een verklaring van de verschillen te komen. Het resultaat daarvan 
is de publicatie De grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen 
(Van der Hoeven 2005).

15 Eurostat is het bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschap. Het is de taak van Eurostat 
om de Europese Unie van statistieken op Europees niveau te voorzien 

 (www.epp.eurostat.ec.europa.eu).
16 De leg is opgevolgd door de Working Group on Cultural Statistics. 
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1.4 De grens als spiegel

Het onderzoek dat leidde tot De grens als spiegel maakte duidelijk dat er vier kenmerkende 
verschillen zijn tussen het Vlaamse en Nederlandse cultuurbeleid. Inmiddels kan een 
verschil in de verdeling van financiële middelen hieraan worden toegevoegd. Het eerste 
verschil staat los van het cultuurbeleid en is voor de hand liggend en veelbetekenend: 
Vlaanderen is geen land, maar een onderdeel van de federale staat België (zie kader 1.1). 
De naoorlogse ontwikkelingen in West-Europa deden zich in Vlaanderen voor in een spe-
cifieke politiek-bestuurlijke context, die ook voor het cultuurbeleid consequenties had. 
Als gevolg van een aantal grondwetswijzigingen in de tweede helft van de twintigste 
eeuw hebben de gemeenschappen steeds meer autonomie ten opzichte van de federale 
overheid gekregen. Cultuur was in 1970 het eerste terrein waarover de gemeenschappen 
bevoegdheid verwierven. Daarvoor was er van een Vlaams cultuurbeleid strikt genomen 
geen sprake, al was er in de jaren dertig van de twintigste eeuw wel een Vlaamse Cultuur-
raad die adviseerde over culturele aangelegenheden (Van der Hoeven 2005).17

De ontwikkeling van Vlaanderen als steeds meer autonome gemeenschap ging hand in 
hand met de evolutie van het Vlaamse cultuurbeleid. Cultuur werd ingezet als middel 
om de verbondenheid in de Vlaamse Gemeenschap te versterken. Cultuurparticipatie in 
Vlaanderen betekent dan ook deelnemen aan de Vlaamse cultuur.
De Belgische staat is een constructie van gemeenschappen en gewesten waarbinnen 
verschillende talen worden gesproken en bovendien verschillende religieuze en niet- 
religieuze groepen samenleven. In de naoorlogse verzuilde samenleving was de positie 
van minderheidsgroepen een belangrijk aspect van het Vlaamse beleid. De bescher-
ming van minderheden werd wettelijk vastgelegd in het Cultuurpact dat in 1973 op 
 federaal niveau werd gesloten en het ideologische evenwicht in het cultuurbeleid moest 
be waren.18 Dit betekende voor de praktijk van het cultuurbeleid onder andere dat bestu-
ren van culturele instellingen evenredig moesten worden samengesteld. Vertegenwoor-
digers van zuilen en politieke organisaties werden ook betrokken bij inspraakorganen 
als de gemeentelijke cultuurraden (Van der Hoeven 2005).
De verzuiling, en daarmee ook de politisering binnen het cultuurbeleid, hield lang 
stand. Kwantiteit was tot in de laatste decennia van de twintigste eeuw het leidende 
criterium bij de beoordeling en toekenning van subsidies voor kunst en cultuur. Orga-
nisaties ontvingen subsidie op basis van het aantal leden of lokale afdelingen. Hierdoor 
waren vooral de grote verzuilde verenigingen verzekerd van ondersteuning door de 
 overheid. Nieuwe, niet-verzuilde initiatieven op het gebied van kunst en cultuur kregen 
in eerste instantie nauwelijks toegang tot subsidie (Van der Hoeven 2005).
Dit is een markant verschil met de basis van het Nederlandse naoorlogse cultuur-
beleid. Hierin werden juist meer algemene instellingen ‘sterk bevoordeeld en 

17 Niet te verwarren met de Vlaamse Cultuurraad, de voorloper van het Vlaams Parlement. In hoofd-
stuk 4 wordt uitgebreider ingegaan op de politiek-bestuurlijke ontwikkeling van Vlaanderen vanaf 
de jaren zeventig van de twintigste eeuw. 

18 Het Cultuurpact had betrekking op alle zogeheten ‘culturele aangelegenheden’, waaronder cul-
tuur, media, sport, jeugd en taal (bs 21 juli 1971).



de belgen d oen he t be ter?

21  

 subsidie verzoeken van in de zuilen gewortelde organisaties categorisch geweigerd’ 
(Pots 2006: 252). Ook al kwam na een jaar alweer een einde aan zijn bewind, minister 
Van der Leeuw (1945-1946) legde wel het fundament voor een levensbeschouwelijk 
 neutraal cultuur beleid (OCenW 2002).19

Het tweede verschil ligt op het gebied van de culturele infrastructuur. Op initiatief van 
de centrale overheid is in Vlaanderen vanaf de jaren zeventig een breed netwerk van 
cultuurcentra opgezet dat voortkwam uit sociaal-cultureel werk en nauw verbonden 
was met het plaatselijke verzuilde verenigingsleven. De programmering van de cultuur-
centra richt zich sterk op het brede publiek en op kinderen en jongeren. De Nederlandse 
rijksoverheid beschikt niet over een dergelijke laagdrempelige, over het land gespreide 
culturele infrastructuur. Sterker nog, de landelijke overheid speelt vrijwel geen rol in 
de infrastructuur voor podiumkunsten en sociaal-cultureel werk. Voor wat betreft de 
podium kunsten geldt dat het rijk zich richt op het grootschalige en landelijke aanbod 
en de gemeenten op de  accommodaties en het lokale culturele aanbod (Van der Hoeven 
2005).

Het derde kenmerkende verschil zit in de rol van kunsten en musea in het cultuurbeleid. 
In vergelijking met Nederland was die rol in Vlaanderen tot het ontstaan van het ‘alter-
natieve’ kunstencircuit in de jaren tachtig van de twintigste eeuw vrij beperkt, mede 
onder invloed van het Cultuurpact. Een aantal grote instellingen, vaak door de over-
heid opgericht, was verzekerd van ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap. Deze 
instellingen, waaronder het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en 
het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, werden tot het begin van de eenentwintigste eeuw 
buiten de decreten om gesubsidieerd en werden niet onderworpen aan een kwaliteits-
oordeel; ze stonden los en op naam (ad nominatim) op de cultuurbegroting. Voor andere 
instellingen waren de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid 
zeer beperkt. De veranderingen in de kunsten voltrokken zich in Vlaanderen bovendien 
niet zo radicaal als in Nederland; er bestaat geen Vlaams equivalent van de ‘Aktie Tomaat’ 
of de ‘Aktie Notenkraker’ in 1969, waarbij  respectievelijk theatermakers en muzikanten 
in opstand kwamen tegen de gevestigde orde (Van der Hoeven 2005).
 In Nederland raakte het alternatieve circuit na de acties eind jaren zestig vrij snel in 
gesprek met de overheid over vernieuwing van het bestaande gesubsidieerde aanbod. 
Dat streven viel bij het ministerie en de Raad voor de Kunsten op vruchtbare bodem. Ver-
nieuwing werd naast kwaliteit een van de fundamenten onder het cultuurbeleid van de 
rijksoverheid. In Vlaanderen ontstond het nieuwe circuit in aanvulling op het bestaande, 
traditionele en brede ( sociaal-)culturele aanbod. De kunstencentra in Vlaanderen kwa-
men pas in 1993 in  aanmerking voor overheidssubsidie (Van der Hoeven 2005).

19 Dit in tegenstelling tot het mediabeleid waar veel publieke omroepverenigingen nog te herleiden 
zijn tot de zuilen waaruit ze zijn voortgekomen. 
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Het vierde verschil dat in De grens als spiegel wordt beschreven is de taakopvatting en 
organisatie van het beleid. Het cultuurbeleid in Vlaanderen richt zich op een breder 
maatschappelijk domein dan het Nederlandse cultuurbeleid. Het Vlaamse cultuur-
beleid, dat zowel sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen als de kunsten en 
het erfgoed omvat, is te typeren als een tweesporenbeleid. De twee sporen hebben zich 
tot voor kort in organisatorisch en inhoudelijk opzicht vrijwel onafhankelijk van elkaar 
ontwikkeld. Het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen is in de eerste plaats 
een participatiebeleid, terwijl het kunstbeleid zich primair richt op het stimuleren van 
een kwalitatief hoogstaand aanbod. Deze twee sporen zien we ook terug in de culturele 
infrastructuur: de culturele centra zijn onderdeel van sociaal-cultureel werk, terwijl 
de kunstencentra (en later ook de centra voor beeldende kunsten) voortkomen uit het 
kunstbeleid. Wellicht kunnen we vandaag de dag zelfs spreken van een driesporenbeleid, 
nu er een Erfgoeddecreet20 is bijgekomen met een eigen infrastructuur van ‘erfgoed-
cellen’ (www.erfgoedcellen.be).21

In Nederland vindt de afweging tussen het stimuleren van het aanbod en de vraag 
binnen hetzelfde domein plaats. Mede door de invloed die kunstenaars en hun 
belangen verenigingen hadden op het beleid en de advisering, sloeg de balans tussen 
vernieuwing, autonomie en kwaliteit aan de ene kant en toegankelijkheid, participatie 
en diversiteit aan de andere kant nogal eens door naar het eerste. In Vlaanderen bleef 
door het tweesporenbeleid de aandacht voor het brede publiek en voor actieve participa-
tie gewaarborgd (Van der Hoeven 2005).

Financiële middelen voor cultuur
Het vijfde verschil, dat overigens in De grens als spiegel niet als afzonderlijk aspect aan bod 
kwam, betreft de financiële middelen voor kunsten en musea. Een concrete en gedetail-
leerde vergelijking van middelen voor cultuur in Nederland en Vlaanderen wordt door 
een aantal factoren bemoeilijkt. In de eerste plaats zijn dat de verschillende definities 
van cultuurbeleid. Zo valt in Vlaanderen het monumentenbeleid niet onder het cultuur-
beleid, terwijl in Nederland het sociaal-cultureel werk niet tot het cultuurbeleid wordt 
gerekend22. In de tweede plaats moet rekening worden gehouden met de inspanningen 
van andere overheden op het gebied van cultuur. In Nederland zijn dat de gemeenten en 
provincies en in Vlaanderen is dat ook nog de federale overheid, de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie kader 1.2).

20 Decreet van 15 juli 2005 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid 
(bs 9 september 2005).

21 Erfgoedcellen zijn organisaties die samen met de erfgoedsector en het lokale bestuur werken 
aan een duurzaam erfgoedbeleid. In 2011 zijn er twintig erfgoedcellen verspreid over Vlaanderen 
(www.erfgoedcellen.be).

22 Het onroerend erfgoed, zoals monumenten, valt in Vlaanderen onder het departement Ruimtelijke 
Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Het sociaal-cultureel werk is in Nederland onderge-
bracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (v ws). 
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Kader 1.2  Ondersteuning van cultuur in België door de federale staat, gemeenschappen, 
gewesten en gemeenschapscommissies, 2007 (in euro’s)

Budgetten voor cultuur in België23

federale staat: 100.879.000
Franse Gemeenschap: 233.068.000
Vlaamse Gemeenschap: 489.509.000
Duitstalige Gemeenschap: 655.400
Waals Gewest: 7.691.000
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 8.986.000
Franse Gemeenschapscommissie: 8.018.000
Vlaamse Gemeenschapscommissie: 18.977.000

Federale ondersteuning van cultuur
De Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunde in 2009 drie culturele instellingen:
 Koninklijke Muntschouwburg: 34.225.000
 Nationaal Orkest van België: 7.461.000
 Paleis voor Schone Kunsten: 14.453.000

In het kader van het wetenschapsbeleid ondersteunt de federale overheid:
 Koninklijke Bibliotheek Albert I: 7.390.000
 Algemeen Rijksarchief: 5.640.000
 Koninlijk Museum voor Midden-Afrika: 3.541.000
 Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis: 5.262.000
 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België: 4.350.000
 Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium: 1.434.000
 Koninklijke Filmarchief: 2.783.000
 vzw24 Kunstberg: 109.000

Onder de noemer ‘Onderwijs en cultuur’ worden in het kader van het wetenschapsbeleid nog 
diverse projecten en instellingen incidenteel of structureel ondersteund voor in totaal 1,1 miljoen 
euro, waaronder de bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel, de toelage 
van de muziekkapel Elisabeth en van het Secretariaat Internationale Federatie der Verenigingen 
Jeugd en Muziek. In het kader van ‘externe communicatie’ kent de federale overheid (incidentele) 
toelagen toe aan onder andere Festival du cinéma Belge en vzw Museum van Europa.

Bron: bk v (2010/2011a); bk v (2010/2011b); Torfs en Houdarts (2010)

23 Deze cijfers hebben betrekking op een brede definitie van cultuur, waarbij jeugd en een deel van 
de budgetten voor sport zijn meegenomen. Budgetten voor media, kunstonderwijs en monumen-
ten en landschappen vallen hier niet onder. In het overzicht zijn niet alleen de middelen van het 
cultuurbeleid opgenomen, maar ook middelen uit andere beleidsdomeinen die ten goede komen 
aan cultuur, zoals de Administratie Kanselarij en Voorlichting die in het kader van ‘Brusselse 
aangelegenheden’ een kunstenfestival en een cultuurcentrum ondersteund. Het budget van de 
Vlaamse Gemeenschap ligt dan ook hoger dan het cultuurbudget in tabel 1.4 (451,3 mln. euro). 

24 Vzw staat voor ‘vereniging zonder winstoogmerk’. Een vzw is in grote lijnen te vergelijken met een 
stichting. 
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Voor Nederland is becijferd dat 59% van de overheidsondersteuning voor  rekening 
van de gemeenten komt, 30% van het rijk en 8% van de provincies.25 De totale 
 overheidsondersteuning in het kader van het cultuurbeleid26 bedraagt 3,2 miljard euro 
(zie tabel 1.2) (Vinkenburg 2010). In Vlaanderen zijn de gemeentelijke en provinciale mid-
delen voor cultuur over de periode 1998-2008 in kaart gebracht. Bij deze cijfers wordt een 
zeer brede definitie van cultuur gebruikt, aangezien ook sport, parken en plantsoenen, 
en media hieronder vallen. Wanneer we de posten die op het centrale Vlaamse niveau 
niet tot cultuurbeleid worden gerekend eruit filteren, blijkt dat de verhouding tussen 
centrale overheid, provincies en gemeenten in Nederland en Vlaanderen niet ver uit 
 elkaar liggen. In het Vlaamse cultuurbeleid heeft de Vlaamse Gemeenschap een wat gro-
ter financieel aandeel. Let wel, in de cijfers over Vlaanderen is het onroerend cultureel 
erfgoed niet meegenomen.
Gezien de verschillende definities van cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen biedt 
tabel 1.2 niet zozeer een vergelijking van de middelen voor cultuur in Nederland en 
Vlaanderen als wel een indicatie van de verhoudingen tussen de financiële inspanningen 
voor cultuur van respectievelijk de centrale overheid, provincies en gemeenten in Neder-
land en Vlaanderen.

Tabel 1.2

Ondersteuning van cultuur door Vlaamse en Nederlandse overheden, 2008 

Nederland % Vlaanderen %

rijk / Vlaamse Gemeenschap 950.000.000
(2010) 30

451.300.000
(2009) 39

provincies 261.000.000 8 99.580.95727 9
gemeenten 1.894.000.000 59 604.035.52928 52
gemeenschappelijke regelingen 75.000.000 3
totaal 3.200.000.000 100 1.154.826.486 100

Bron: Vinkenburg (2010); svr (2010a); svr (2010b)

25 De bijdragen van gemeenten en provincies zijn gebaseerd op cbs-gegevens uit 2008, de bijdrage 
van het rijk is gebaseerd op de begroting 2010. Daarnaast werd in 2008 nog 2,4% van de middelen 
verdeeld via gemeenschappelijke regelingen van de verschillende overheden (Vinkenburg 2010). 

26 Ook maatregelen van andere departementen komen ten goede aan cultuur, bijvoorbeeld fiscale 
maatregelen van het ministerie van Financiën of de Wet werk en inkomen kunstenaars (w wik) van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze maatregelen zijn niet meegenomen in 
het totaalbedrag en dat geldt ook voor de middelen voor media. 

27 Dit bedrag bestaat uit de posten provinciale recreatiecentra, jeugdvorming, cultuur, ontspanning 
en plechtigheden, openbare bibliotheken, kunsten oudheidkunde en monumenten. Omdat kun-
sten, oudheidkunde en monumenten onder één noemer vallen, kunnen de middelen voor kunsten 
niet worden gespecificeerd (svr 2010a).

28 Dit is het totaalbedrag dat door gemeenten aan cultuur wordt besteed, minus sport en lichamelij-
ke opvoeding, openluchtrecreatie, parken en plantsoenen, natuurbescherming en radio, televisie 
en pers. Ook beschermde gebouwen, geschiedenis en archeologie zijn niet meegenomen, omdat 
dit op Vlaamse niveau niet tot het cultuurbeleid wordt gerekend (svr 2010b).
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De nationale begroting van Nederland is naar verhouding omvangrijker dan die van 
Vlaanderen, waar een aantal grote dossiers, zoals justitie en gezondheidszorg, een fe-
derale bevoegdheid zijn. Een andere factor waarmee we rekening moeten houden, is 
dat veel project- en instellingssubsidies op het gebied van cultuur in Nederland onder-
gebracht zijn bij fondsen, terwijl die in Vlaanderen rechtstreeks onder het ministerie 
vallen. Ten slotte moeten we het verschil in schaalgrootte in de gaten houden, Nederland 
heeft ruim tweeënhalf keer zoveel inwoners als Vlaanderen (tabel 1.3).

Tabel 1.3

Kerngegevens Nederland en Vlaanderen, 2009

Nederland Vlaanderen 

oppervlakte (km²) 41.52829 13.52230

aantal inwoners (mln.) 16,5 6,2
Bruto Binnenlands Product (bbp) (mld.) 571 196
bbp (per inwoner) 34.606 31.451

Bron: svr; cbs (websites geraadpleegd op 15 juni 2011)

Budget voor Nederlands en Vlaams cultuurbeleid
De aandacht binnen het cultuurbeleid van Vlaanderen ging in eerste instantie, ook in 
financiële zin, sterk uit naar sociaal-cultureel werk, inclusief bibliotheken, culturele 
centra en amateurkunst. Vandaag de dag gaan het sociaal-cultureel werk en de kunsten 
redelijk gelijk op qua budget (zie tabel 1.4). Musea blijven daarbij in financiële zin sterk 
achter, al heeft cultureel erfgoed in de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt: onder 
minister Anciaux is het budget voor cultureel erfgoed gegroeid van 10,5 miljoen euro in 
1999 tot bijna 39 miljoen euro in 2009 (Laermans 2002a; Van der Hoeven 2005; Vlaamse 
overheid 2009).
In 1999, het begin van de periode Anciaux, omvatte de cultuurbegroting in Vlaanderen 
(zonder jeugdwerkbeleid en media) 219,4 miljoen euro. Naar wat toen volksontwikkeling 
en bibliotheekwerk heette ging 46% van de begroting,31 35% ging naar muziek, letteren 
en podiumkunsten, 5% naar beeldende kunsten en musea, en de rest naar  algemeen 
cultuurbeleid (Laermans 2002a). In 2009 was de omvang van de cultuur begroting meer 
dan verdubbeld, tot 451,3 miljoen euro. Van dit bedrag ging 180,5  miljoen euro naar de 
kunsten (40%), 172 miljoen euro naar sociaal-cultureel werk (38%) en 38,7 miljoen euro 

29 Inclusief water (circa 20% van het oppervlakte).
30 Exclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (161 km²).
31 Tegenwoordig spreekt men van sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen. 
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naar cultureel erfgoed (9%).32 Voor de musea was binnen deze laatste categorie voor 2009 
15,2 miljoen euro begroot (exclusief huisvestingslasten).33

De rijkscultuurbegroting in Nederland bedroeg in 2009 916,8 miljoen euro. Naar de kun-
sten ging in dat jaar 409 miljoen euro (inclusief de fondsen, cultuureducatie en amateur-
kunst), naar de musea 171,1 miljoen euro (inclusief huisvestingslasten34). Naar cultureel 
erfgoed ging in totaal 334 miljoen euro (dit is inclusief monumenten, archeologie en de 
huisvestingslasten voor musea, zaken die in Vlaanderen niet onder de cultuurbegroting 
vallen).
De middelen voor musea die door de centrale overheid worden verstrekt, liggen in 
Nederland beduidend hoger dan in Vlaanderen. Hoe groot het verschil in subsidies voor 
musea is, blijkt alleen al uit het feit dat het Rijksmuseum in Amsterdam 26,8 miljoen per 
jaar ontvangt voor de periode 2009-2012,35 bijna twee keer zo veel als het hele budget 
voor musea in Vlaanderen. De Vlaamse subsidiëring van musea is in veel gevallen com-
plementair aan de ondersteuning van gemeenten en provincies.36 Daarnaast neemt de 
federale overheid de ondersteuning van een aantal landelijke musea op zich (kader 1.2). 
De subsidies voor podiumkunsten lijken elkaar niet veel te ontlopen wanneer rekening 
wordt gehouden met schaalverschillen. Er zijn wel grote verschillen tussen de sectoren. 
In Vlaanderen worden muziek en letteren naar verhouding meer ondersteund, in Neder-
land architectuur, vormgeving en beeldende kunsten. In Nederland zijn in 2009 bijna 
tien keer zo veel financiële middelen vrijgemaakt voor ondersteuning van beeldende 
kunsten.

32 De bedragen en procentuele verdelingen in 1999 en 2009 zijn niet een-op-een te vergelijken om-
dat in 2006 de indeling van de verschillende onderdelen van het cultuurbeleid zijn gewijzigd in het 
kader van de reorganisatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’. Beeldende kunsten is met muziek, letteren 
en podiumkunsten onderdeel geworden van het kunstenbeleid en de musea vallen met onder 
andere archieven, roerend erfgoed en volkscultuur onder de afdeling Erfgoed. 

33 Het gaat hier om subsidies die in het kader van het Erfgoeddecreet worden verdeeld onder musea 
(7,8 miljoen euro), plus de subsidies aan twee instellingen van de Vlaamse Gemeenschap die bui-
ten het decreet om worden toegekend. Dit betreft het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 
Antwerpen (kmsk a) en het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen (MuHKA), die in 2009 
respectievelijk 4,5 en 2,9 miljoen euro ontvingen (prognose 2009 op basis van de beleidsbrief 
2008-2009).

34 De huisvestingslasten beslaan grofweg 1/3 deel van het totaalbedrag, de exploitatielasten 
2/3 deel. 

35 Dit is inclusief huisvestingslasten.
36 Zie hoofdstuk 8.
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Tabel 1.4

Begroot budget voor het cultuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid en de Vlaamse 

 Gemeenschap, 2009 (in miljoenen euro’s)

Vlaanderen Nederland

totaal 451,3 totaal cultuur 916,8

sociaal-cultureel werk 172,0
lokaal cultuurbeleid37 101,0
sociaal-cultureel volwassenenwerk 63,2
amateurkunsten 7,8

kunsten 180,5 kunsten 409,0
organisaties 85,8 instellingssubsidies 222,3
instellingen Vlaamse Gemeenschap 42,1 fondsen 110,9
steunpunten 3,1 overig niet-producerend 29,9
projecten 6,5 cultuureducatie, amateurkunst 45,5
buiten Kunstendecreet (o.a. film, letteren) 42,9 internationaal cultuurbeleid 0,3

verdeling per sector38 verdeling per sector39

muziek 32,2 muziek 37,6
theater 24,8 toneel 62,2
dans 10,9 dans 44,7
muziektheater 20,7 opera 35,9
beeldende kunsten 5,6 beeldende kunsten 55,0
audiovisueel 1,2 nieuwe media 5,1
architectuur en vormgeving 0,3 architectuur 15,0
sociaal-artistiek werk 2,1 vormgeving 8,9
film (incl. fonds 16,6) 17,0 film 50,8
kunsteducatie 3,0 amateurkunst en kunsteducatie 75,5
kunstencentra en werkplaatsen 25,0 letteren 10,4
festivals 8,0
letteren (incl. fonds 3,9) 11,5

37 Dit gaat onder andere om de ondersteuning van culturele centra en bibliotheken.
38 De middelen voor de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap zijn in de middelen per sector 

verwerkt (in totaal 42,1 miljoen euro). Het betreft deFilharmonie (muziek, 7 miljoen), het Vlaams 
Radio Orkest en het Vlaams RadioKoor (muziek, 8,1 miljoen), deSingel (kunstencentrum, 4,1 mil-
joen), het Koninklijk Ballet van Vlaanderen (dans, 5,7 miljoen) en de Vlaamse Opera (muziek-
theater, 17,1 miljoen) (Anciaux 2008a).

39 Het totaalbedrag (401,1 mln. euro) ligt iets lager dan het totale budget voor de kunsten (409 
mln. euro) omdat ook bovensectorale instellingen worden ondersteund, zoals De Balie, de 
Boekmanstichting en een aantal instellingen op het gebied van culturele diversiteit.
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Tabel 1.4 (vervolg)

Vlaanderen Nederland

cultureel erfgoed 38,7 cultureel erfgoed 334,1
musea 7,8 musea (subsidieplan) 149.7
instellingen Vlaamse Gemeenschap40 8,4 musea (overig) 22,3
privaatrechtelijke archieven 6,3 archieven 24,2
volkscultuur 3,0 beelden voor de toekomst 22,0
cultureel erfgoed-convenants 6,9 huisvesting 25,9
projecten cultureel erfgoed 2,1 behoud en beheer (overig) 4,8
steunpunt cultureel erfgoed 1,8 monumenten 83,2

archeologie, Verdrag Malta 1,9

overig41 60,1 overig 173,8
o.a.: o.a.:

Participatiedecreet 18,8 bibliotheken 35,1
internationaal cultuurbeleid 13,4 Nationaal Archief 19,4
circus 1,8 programmakosten (w.o. loon- en 

prijsbijstelling)
97,6

Cultuurinvest 1,5
Fonds culturele infrastructuur 12,542

Bron: tk (2008/2009b); Anciaux (2008a); oc w (2009d); oc w (2010a)

Naar aanleiding van het verschijnen van De grens als spiegel heeft het Vlaamse departement 
een vergelijking gemaakt van de middelen van de centrale overheden voor cultuur per 
hoofd van de bevolking. Met de middelen voor media inbegrepen kwam men uit op 
100 euro per hoofd van de bevolking in Nederland en 95 euro in Vlaanderen. In de be-
rekening zonder media, dus cultuur in de betekenis van kunsten en cultureel erfgoed, 
kwam men uit op 46 euro per inwoner in Nederland en 49 euro in Vlaanderen (dcjsm 
2005). Gezien de veel lagere middelen van de Vlaamse overheid voor cultureel erfgoed 

40 Dit zijn het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen en het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten in Antwerpen, het Kasteel van Gaasbeek en Landcommanderij Alden Biesen (Anciaux 
2008a: 97 e.v.).

41 Verschillende onderdelen zijn breder dan het cultuurbeleid en omvatten bijvoorbeeld ook on-
dersteuning van initiatieven op het gebied van sport en jeugd (Fonds Culturele Infrastructuur, 
Participatiedecreet). Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk te herleiden welk 
bedrag binnen het cultuurbeleid wordt besteed. 

42 Dit is een prognose (Anciaux 2008a: 40).
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moet dit betekenen dat zij aan podiumkunsten beduidend meer per hoofd van de bevol-
king besteedt dan de Nederlandse rijksoverheid.43

Spiegelpaleis versus cultuurhuis
De beschrijving van de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen in De grens als spiegel 
mondde uit in een typering van het Nederlands cultuurbeleid als een ‘spiegelpaleis’ en 
het Vlaamse cultuurbeleid als een ‘cultuurhuis’. In het spiegelpaleis wordt het cultuur-
beleid strak geregisseerd en gereguleerd, maar door de toegenomen bureaucratie is het 
voor een buitenstaander moeilijk om de weg te vinden. Het oordeel van deskundigen is 
doorslaggevend en daarbij is artistieke kwaliteit het belangrijkste criterium. In het spie-
gelpaleis huist het gesubsidieerde cultuurwereldje van adviseurs, culturele instellingen 
en politici. De kunst in het paleis is van hoog niveau, maar de binding met het publiek 
laat soms te wensen over. Buiten de paleismuren doen zich belangrijke ontwikkelingen 
voor, maar door de spiegels zien de bewoners vooral zichzelf (Van der Hoeven 2005).
Het Vlaamse cultuurhuis is minder statig en formeel dan het Nederlandse spiegelpaleis. 
De drempels zijn er lager en de ramen staan wijder open. Het Vlaamse cultuurbeleid is 
minder naar binnen gekeerd, staat meer in contact met de samenleving. Verschillende 
cultuuruitingen in het cultuurhuis zouden in het Nederlandse spiegelpaleis geen plaats 
krijgen, maar het is in het cultuurhuis wel een levendig geheel. In het cultuurhuis is in 
het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw druk verbouwd, wat heeft geresul-
teerd in een aantal nieuwe kaderdecreten voor cultuur, onder andere het Kunstendecreet 
en Erfgoeddecreet (Van der Hoeven 2005).

1.5 Vlaams en Nederlands cultuurbeleid onder de loep

De vraag is hoe ik het onderzoek naar de verschillen in het cultuurbeleid in De grens 
als spiegel achteraf kan typeren. Heb ik het Vlaamse cultuurbeleid onder een te sterke 
loep gelegd, waardoor de verschillen te sterk zijn uitvergroot en de context onscherp 
is geworden? Of zien we hierdoor verschillen die met het blote oog niet zichtbaar zijn, 
maar juist wel als ze van heel dichtbij worden bekeken?
De beschreven verschillen in cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen zouden, in 
combinatie met het hogere participatieniveau in Vlaanderen dat blijkt uit het Eurostat-
onderzoek in 2000, eenvoudig tot de conclusie kunnen leiden dat Vlaanderen er beter 
voorstaat. Er zijn minstens twee redenen waarom die conclusie niet getrokken kan 
worden. In de ruim vijftien jaar die sinds het meetjaar 1995 uit het Eurostat-onderzoek 
zijn verstreken is beleidsmatig het een en ander veranderd. Ten eerste is in de periode 
1995 tot 2009 het accent in het Nederlandse cultuurbeleid meer op het bevorderen van 
cultuurdeelname komen te liggen, onder andere met het Actieplan Cultuurbereik en 

43 In de vergelijking van begrotingen wordt er door het Vlaams departement op gewezen dat 
Nederland door een hogere mate van decentralisatie vermoedelijk een hoger bedrag aan cultuur 
per hoofd van de bevolking zou besteden als ook de andere overheden in het onderzoek betrok-
ken waren. Over de bestedingen van steden, gemeenten en provincies ontbrak het de onder-
zoekers destijds echter aan betrouwbare gegevens. (dc jsm 2005). 
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het project Cultuur en School. Er zijn aanwijzingen dat deze inspanningen niet zonder 
resultaat zijn gebleven (Van den Broek et al. 2005). Ook in Vlaanderen is in de afgelopen 
vijftien jaar veel veranderd. Sectorale decreten, zoals het Museumdecreet (1996) en het 
Decreet op de volkscultuur (1998) zijn vervangen door bovensectorale kaderdecreten 
zoals het Cultureel-erfgoeddecreet (2005). Daarnaast hebben eenjarige beleidsplannen 
die vooral gestoeld waren op kwantitatieve principes plaatsgemaakt voor meerjarige 
beleidsplannen die op basis van kwaliteitscriteria worden beoordeeld.
Ten tweede hebben de zuiderburen het positieve beeld van cultuurparticipatie in Vlaan-
deren uit het Eurostat-onderzoek van 2000 zelf bijgesteld. In 2001 startte het Steunpunt 
Re-Creatief Vlaanderen met het opzetten van het eerdergenoemde onderzoek op het 
gebied van cultuurparticipatie. Alhoewel in dat onderzoek is gekozen voor een andere 
opzet dan in het onderzoek van Eurostat44 is in het stramien van het Europese onderzoek 
wel een vraag opgenomen die een vergelijking mogelijk maakt, namelijk hoeveel keer 
in de afgelopen twaalf maanden iemand heeft deelgenomen aan elk van de genoemde 
culturele activiteiten.45

Het Steunpunt heeft een bewerking uitgevoerd op de gegevens van Eurostat, zodat een 
indeling van cultuurparticipanten in non-, incidentele en frequente participanten ont-
staat.46 Non-participanten hebben in de twaalf maanden voorafgaand aan de bevraging 
aan geen van de culturele activiteiten deelgenomen, incidentele participanten hebben 
aan één tot drie activiteiten deelgenomen in de twaalf maanden en frequente partici-
panten namen deel aan vier of meer culturele activiteiten (Lievens en Waege 2005).
In december 2005 kwam het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen in Cultuurkijker. Cultuurpar-
ticipatie in breedbeeld met de eerste analyses van het survey Cultuurparticipatie in Vlaande-
ren 2003-2004 (Lievens en Waege 2005). Een internationale vergelijking van de resultaten 
in deze publicatie laat een ander beeld zien dan het Europese onderzoek uit 2000. Vol-
gens deze cijfers is Vlaanderen wat cultuurparticipatie betreft een sterke middenmoter, 
terwijl Nederland bij de kopgroep behoort. Het percentage frequente cultuurpartici-
panten voor alle culturele activiteiten samen ligt in Nederland op 44,8% en in Vlaande-
ren op 37,4%. Het aantal incidentele participanten verschilt niet significant: 42% voor 

44 Het Eurostat-onderzoek en het nieuwe onderzoek in Vlaanderen verschillen in onderzoeks-
populatie: het Steunpunt benaderde respondenten tussen 14 en 85 jaar, het Eurostatonderzoek 
respondenten tussen 15 en 75 jaar. Ook de meetperiode varieert: bij Eurostat is gedurende twee 
maanden ondervraagd, met name in augustus en september 2001, terwijl het Steunpunt de 
 interviews spreidde over een periode van elf maanden in de periode oktober 2003 tot en met 
september 2004 (Lievens en Waege 2005). 

45 Dit betreft het bijwonen van een ballet- of dansvoorstelling, het bezoeken van een bioscoop, 
het bijwonen van een toneelvoorstelling, het bijwonen van een concert, het bezoeken van een 
openbare bibliotheek, het bezoeken van een historisch monument zoals een paleis, kasteel, kerk 
of tuin, het bezoeken van een museum of galerie in België of het buitenland, en het bezoeken van 
een archeologische site. De vraag over het bijwonen van sportevenementen is wel opgenomen in 
het Eurostat-onderzoek, maar niet in het onderzoek van het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen 
(Lievens en Waege 2005). 

46 Deze indeling heeft het Steunpunt ontleend aan een classificatie van Laermans (2002a).
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 Nederland tegen 41,4% voor Vlaanderen. Voor de negen afzonderlijk  ondervraagde 
vormen van cultuurparticipatie is door het Steunpunt ook een indeling gemaakt in non-
incidentele en frequente participatie (tabel 1.5).
Uit het onderzoek van het Steunpunt blijkt dat het frequente bezoek aan bibliotheken in 
Nederlander hoger ligt, evenals het incidentele bezoek aan musea in het buitenland. Het 
aandeel non-participanten voor openbare bibliotheken, toneel en historische monu-
menten ligt in Nederland significant lager dan in Vlaanderen. Op de andere gemeten 
vormen van cultuurparticipatie zijn de verschillen te verwaarlozen (Lievens en Waege 
2005: 254).
Het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen is terughoudend in het trekken van conclusies uit 
de resultaten en geeft aan dat de gemeten verschillen in participatie tussen Nederland 
en Vlaanderen ‘niet noodzakelijk overeenstemmen met reële verschillen in participatie’ 
(Lievens en Waege 2005: 254). Ze kunnen volgens hen bijvoorbeeld te maken hebben met 
het feit dat toneelbezoek voor een Nederlandse respondent iets anders inhoudt dan voor 
een Vlaming. Voor de eerste valt daar ook cabaret onder, terwijl de tweede dit als een 
andere categorie beschouwt. De verschillen kunnen tevens te maken hebben met ‘ander-
soortig cultureel aanbod’ (Lievens en Waege 2005: 254). Verder valt op dat de nationale 
data behoorlijk afwijken van de Europese gegevens. Zo ligt in Nederland het bezoek aan 
toneel volgens het avo beduidend lager dan volgens de Europese  vergelijking.47

Ondanks deze nuanceringen bood de analyse volgens het Steunpunt voldoende aan-
leiding voor de Vlaamse overheid om zich voor wat betreft haar participatiebeleid te 
laten inspireren door Nederlandse ontwikkelingen (Lievens en Waege 2005: 262).

Tabel 1.5

Aandeel participanten van specifieke culturele activiteiten, 2005 (in procenten)
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Nederland 
(2001) niet 82,5 46,5 79 52 64,3 63,4 71,5 49,1 61,4

incidenteel 15,4 28,2 16,7 14 26,8 26 20,3 30,8 29
frequent 2,1 25,3 4,3 34 8,9 10,6 8,2 20 9,6

Vlaanderen 
(2004) niet 83,3 48,2 79,1 60,1 65,7 68,7 68,9 53,8 67,9

incidenteel 13,3 26,2 15,3 13,4 22,7 20 21,1 25,3 24,9
frequent 3,4 25,6 5,6 26,6 11,6 11,3 10 21 7,2

Bron: Lievens en Waege (2005)

47 In 2003 wordt 22% van de bevolking tot de incidentele bezoekers gerekend (minder dan één keer 
per kwartaal) en 4% tot de frequente bezoekers (één keer per kwartaal of vaker) (Van den Broek et 
al. 2005: 42). 
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Om meer definitief uitsluitsel te krijgen over de vraag of de gevonden verschillen over-
eenstemmen met reële verschillen, moet het culturele aanbod evenals de opvattingen 
van bezoekers en respondenten over de verschillende vormen van cultuurparticipatie in 
Nederland en Vlaanderen nader bekeken worden, aldus de Vlaamse onderzoekers.

Vergeten participatie
De vergeleken cijfers hebben betrekking op een bepaalde definitie van cultuurparticipa-
tie. Zoals hierboven al werd geconstateerd, zijn sommige activiteiten die in het Vlaamse 
cultuurbeleid wel als cultuurparticipatie worden aangemerkt (bv. deelname aan het 
verenigingsleven) niet opgenomen in de internationale vergelijking. Het Steunpunt 
Re-Creatief Vlaanderen constateerde zelf ook dat ‘de indicator van Eurostat in wezen een 
maat is voor kunstenparticipatie’ (Lievens en Waege 2005: 240). En dat terwijl uit het 
onderzoek in De grens als spiegel juist is gebleken dat die brede benadering het Vlaamse 
cultuurbeleid zijn eigen karakter geeft en er op dit punt wellicht ook andere resultaten 
worden geboekt dan in Nederland. De internationale vergelijkingen van Eurostat, het 
scp en de Steunpunt Re-Creatief helpen ons op dit punt dus nauwelijks verder.
In Nederland gaat in zowel het cultuurbeleid van de rijksoverheid als in het beleids-
onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw de aandacht sterk uit naar passieve 
kunstenparticipatie. Met de publicatie De vergeten participant vroeg Wim Knulst48 in 1992 
aandacht voor een andere benadering van cultuurparticipatie, namelijk een benadering 
waarin de verbinding tussen passieve participatie en het zelf beoefenen van kunst wordt 
hersteld. Het zicht op de kunstliefhebber en de amateur is kwijtgeraakt, zowel in het 
beleid en de praktijk als in het onderzoek, aldus Knulst. Zo heeft het begrip cultuurparti-
cipatie in de sociologie betrekking op ‘de absorptie van gerespecteerde cultuuruitingen 
en dus op een passieve rol van mensen als afnemers van kunst’ (Knulst 1992: 19). Deze 
houding ziet hij terug in politiek Den Haag. Hij stelt dat ‘het denkmodel over ongelijk-
heid in cultuurparticipatie veel te eenzijdig door receptief gedrag wordt bepaald’ (Knulst 
1992: 20).
Ook aan het begin van de eenentwintigste eeuw geldt dat daar waar de term cultuur-
participatie valt, het nogal eens betrekking heeft op passieve participatie aan de gesub-
sidieerde kunsten. Dit heeft meerdere oorzaken. Een groot deel van laagdrempelige 
cultuurvormen als amateurkunst en volkscultuur is in Nederland particulier georga-
niseerd of speelt zich op gemeentelijk niveau af, waardoor het zich aan het zicht van 
de rijksoverheid onttrekt, al moet gezegd worden dat amateurkunst en volkscultuur 
zowel beleids- als onderzoeksmatig steeds meer aandacht krijgen. In de nota Kunst van 
leven (2007) van minister Plasterk werd het zelf beoefenen en ervaren de basis van het 
culturele leven benoemd. Om deze basis te ondersteunen werd het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie opgericht (oc w 2007a: 14).49 Het scp heeft in opdracht van oc w de 

48 Wim Knulst is emeritus hoogleraar Vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hij 
was als onderzoeker verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en in de periode 1995-
2000 bijzonder hoogleraar Kunsteducatie en cultuurparticipatie aan de Universiteit Utrecht.

49 Staatssecretaris Zijlstra heeft aangekondigd dat het Fonds voor Cultuurparticipatie zal samengaan 
met het Fonds Podiumkunsten (oc w 2011a). 
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 kunst beoefening in de vrije tijd uitvoerig in kaart gebracht en een verkenning gedaan 
naar de te  verwachten veranderingen in omvang, vormgeving en organisatie van 
amateur kunstbeoefening in de toekomst (Van den Broek 2010a, 2010b, 2010c).
Het cultuurbeleid in Vlaanderen omvat onderwerpen die geen deel uit maken van het 
cultuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid, zoals sociaal-cultureel werk voor jeugd 
en volwassenen en sociaal-artistiek werk. Wat opvalt is dat het daarbij gaat om domeinen 
waar de kloof tussen aanbod en publiek kleiner is dan in de kunsten en waar de actieve 
betrokkenheid van groepen in de samenleving groter is. Maatschappelijke activering is 
dan ook een kerndoelstelling van sociaal-cultureel werk. De activiteiten van de cultuur-
centra die onder het sociaal-cultureel werk vallen, hebben in vergelijking met de kun-
stencentra een ‘democratischer karakter’ (Laermans 2007: 205).
Een verklaring voor de kleinere kloof tussen aanbod en publiek in de amateurkunst 
ziet Knulst in de invloed die deelnemers hebben op het repertoire, de organisatie en 
het bestuur. Sociaal-cultureel werk is bij uitstek een sector waar representativiteit en 
inspraak belangrijke aspecten zijn, veel meer dan het principe van distinctie dat in de 
kunsten een grote rol speelt (Knulst 1992). Sterker nog, het principe van representati-
viteit heeft door de verzuiling en het wettelijk verankerde Cultuurpact een cruciale rol 
gespeeld in de ontwikkeling van het cultuurbeleid in Vlaanderen (Van der Hoeven 2005).

Vraagstelling van het onderzoek
Dit onderzoek is voortgekomen uit de wens van de onderzoekers van de onder-
zoeksgroep Tijd, Media en Cultuur van het scp om een verklaring te vinden voor de 
opmerkelijke verschillen in cultuurparticipatie tussen met name jongeren in Nederland 
en Vlaanderen. Om de cijfers op de juiste manier te kunnen interpreteren, moesten eerst 
de verschillen en overeenkomsten tussen het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen 
beter in kaart worden gebracht. Dit leidde niet zozeer tot een verklaring van de hogere 
deelnamecijfers – bij die getallen werden immers door de Vlamingen zelf ook kantte-
keningen geplaatst – maar wel tot het inzicht dat het een zinvolle exercitie is om door 
middel van kwalitatief onderzoek de bestaande cijfers in hun historische, bestuurlijke 
en beleidsmatige context te plaatsen. Het resultaat was De grens als spiegel, het onderzoek 
dat in 2005 door het scp werd uitgebracht en dat als basis voor dit proefschrift dient. Aan 
de hand van een specifiek onderwerp, te weten het beleid om de cultuurparticipatie te 
verhogen, diep ik het onderzoek naar cultuurbeleid verder uit.
In de afgelopen vijftien jaar heeft het vergroten van cultuurparticipatie steeds meer 
belangstelling gekregen van zowel de Nederlandse als de Vlaamse overheid. Het Vlaamse 
Participatiedecreet (bs 2008a) en het Nederlandse Tienpuntenplan voor cultuurpartici-
patie (oc w 2007a) zijn daar recente uitingen van. Ook het onderzoek naar participatie 
is in de afgelopen jaren toegenomen. Toch blijkt uit het voorgaande dat een vergelijking 
van de onderzoeksresultaten nog geen scherp beeld geeft van de cultuurparticipatie in 
Nederland en Vlaanderen, en daarmee van de resultaten van het beleid aan beide zijden 
van de grens. Dit komt niet alleen door verschillen in de inrichting van het cultuurbestel, 
zoals geschetst in De grens als spiegel, maar ook door de nadruk op kunstenparticipatie in 
Nederlands en Vlaams onderzoek, terwijl het cultuurbeleid vooral in Vlaanderen een veel 
bredere oriëntatie heeft.
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Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:
1 Wat is in de periode 1999-2009 het beleid geweest van de Nederlandse rijksoverheid 

en van de Vlaamse Gemeenschap om de cultuurparticipatie te verhogen en in welke 
opzichten verschilt dat beleid van elkaar?

2 Tot welke resultaten hebben de maatregelen ter verhoging van de cultuurdeelname 
in Vlaanderen geleid en in hoeverre verschillen die van de resultaten die in Nederland 
werden geboekt met het specifieke cultuurbeleid van de rijksoverheid?

In dit onderzoek staat het beleid op het gebied van cultuurparticipatie van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Nederlandse rijksoverheid centraal. Het onderzoek gaat niet 
in op het cultuurbeleid van de Frans- en Duitstalige Gemeenschap of het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Ook de ondersteuning van cultuur door de Belgische overheid en 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek (zie 
kader 1.2). Waar nodig wordt wel het beleid van andere overheden in de beschouwingen 
betrokken, in de praktijk zijn dit vooral de gemeenten en provincies.
Het onderzoek vertrekt vanuit het recente beleid van de beide overheden, dat wil zeggen 
de periode 1999-2009. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen ga ik terug tot 
de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de eerste stappen in de richting van een Vlaams 
cultuurbeleid werden gezet. Om de verschillen in aanpak te kunnen begrijpen is het 
noodzakelijk om in te gaan op ontwikkelingen in politiek, beleid en samenleving in de 
tweede helft van de twintigste eeuw in Nederland en met name Vlaanderen. Dit bleek 
ook al uit de vergelijking van het cultuurbeleid die in het kader van De grens als spiegel is 
gemaakt.
De huidige regeringen in Nederland en Vlaanderen hebben in 2009 en 2010 aangekon-
digd te gaan bezuinigingen op cultuur. Met name in Nederland wordt fors gekort op het 
budget (200 mln. op een budget van ruim 900 mln. euro). Staatssecretaris Zijlstra heeft 
scherpe keuzes gemaakt, waarbij topinstellingen zo veel mogelijk worden ontzien (oc w 
2011a). In Vlaanderen wordt daarbij vergeleken vooralsnog mild bezuinigd (finb 2010). 
Waar de bezuinigingen consequenties hebben voor specifieke instrumenten op het 
gebied van cultuurparticipatie, zoals de Cultuurkaart, geef ik dit in voetnoten aan.
Ik heb gekozen voor cultuurparticipatie als centraal thema, niet alleen omdat dit onder-
werp de afgelopen tien jaar steeds hoog op de agenda heeft gestaan, maar ook omdat uit 
De grens als spiegel bleek dat rond dit thema de verschillen in aanpak tussen Nederland en 
Vlaanderen expliciet tot uitdrukking komen. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat 
in dit onderzoek naar het Vlaamse cultuurbeleid in brede zin wordt gekeken, dus inclu-
sief sociaal-cultureel werk. Het onderzoek gaat in op zowel de doelstellingen en beleids-
instrumenten om cultuurdeelname te vergroten, als de uitwerking en effecten van het 
beleid in Nederland en Vlaanderen voor het cultuurlandschap en het publieksbereik.
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1.6 Theoretisch kader

Dit boek is het resultaat van een internationaal vergelijkende, kwalitatieve analyse van 
beleid, waarbij gebruik wordt gemaakt van visies op cultuurbeleid uit de geschiedweten-
schap en de sociologie. Deze verschillende aspecten worden hier toegelicht.

Onderzoek naar beleid: beleidswetenschap
Deze studie is het resultaat van onderzoek naar overheidsbeleid. Al eeuwen wordt 
nagedacht over beleid, maar de ontwikkeling van beleidswetenschap als zelfstandige 
academische discipline dateert in Nederland van na de Tweede Wereldoorlog.50 Deze 
ontwikkeling kan in verband worden gebracht met het toenemende geloof in maakbaar-
heid en beheersbaarheid, dat de naoorlogse samenleving kenmerkte. De overheid nam 
steeds meer taken op zich en ontwikkelde zich van een nachtwakersstaat in de negen-
tiende eeuw tot een verzorgingsstaat in de twintigste eeuw (w r r 2006a, De Swaan 2004, 
 Hoogerwerf 2003). In de politieke arena introduceerde minister Cals in 1963 voor de 
kunsten het begrip beleid. Het is vermoedelijk door kunstenaars geïntroduceerd. In 1968 
verscheen het 'kunstbeleid' voor het eerst in een Memorie van Toe lichting (MvT) bij de 
begroting (Oosterbaan Martinius51 1990: 57).
De beleidswetenschap bestudeert de inhoud, processen en effecten van beleid, en houdt 
daarbij rekening met zowel de politieke als de maatschappelijke context (Hoogerwerf en 
Herweijer 2003). Door de complexiteit van de huidige beleidsproblemen is een monodis-
ciplinaire benadering meestal niet voldoende. De verschillende disciplines die de onder-
zoeker betrekt in zijn analyse (bv. sociologie, politicologie, economie, bestuurskunde, 
geschiedenis en recht) hoeft hij echter niet allemaal zelf te beheersen; de beleidsweten-
schapper is eerder een bemiddelaar tussen de verschillende wetenschappen (Abma en In 
’t Veld 2001; Hoogerwerf en Herweijer 2003).
Beleid wordt vanuit diverse disciplines bestudeerd. Zo heeft Pots een historische studie 
van de relatie tussen overheid en cultuurbeleid gemaakt in Cultuur, koningen en democraten 
(2006, eerste druk 2000) en Van Klink een economische studie in Kunsteconomie in nieuw 
perspectief (2005). Een volgende stap in de wetenschappelijke bestudering van beleid 
vormde het ontstaan van afzonderlijke vakken en opleidingen voor specifieke onder-
werpen, waaronder kunst en cultuur. In de afgelopen decennia is in Nederland en Vlaan-
deren een heel aantal opleidingen op het gebied van cultuurbeleid en –management 
opgericht, bijvoorbeeld de opleiding ‘Kunst en Kunstbeleid’ aan de Rijksuniversiteit 
Groningen52 , de master ‘Cultuur: beleid, behoud en beheer’ aan de Universiteit Maas-
tricht en de Master Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.53

50 Bestuurskunde en politicologie worden hier beschouwd als onderdelen van de beleidswetenschap 
(Hoogerwerf en Herweijer 2003).

51 Hierna: Oosterbaan.
52 De opleiding heet anno 2009 ‘Kunsten, cultuur en media’ en kent een specialisatie ‘Kunst, beleid 

en management’ (www.rug.nl).
53 De Boekmanstichting heeft in 2007 alle opleidingen cultuurmanagement, -beleid en -bestuur in 

Nederland en Vlaanderen in kaart gebracht (Twaalfhoven 2007a). 
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In de loop der tijd zijn vele definities van het begrip beleid in omloop gekomen. Na 
bestudering hiervan kwam Hoogerwerf in zijn standaardwerk over het overheidsbeleid 
met de definitie: ‘Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met 
bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes’ (Hoogerwerf 2003: 20). In deze definitie 
heeft beleid betrekking op zowel plannen als handelingen van actoren. Een beleid omvat 
doelen en middelen, wat niet betekent dat het altijd rationeel is: ‘het is juist belangrijk te 
onderzoeken in hoeverre een bepaald beleid feitelijk rationeel is en hoe dit te verklaren 
valt’ (Hoogerwerf 2003: 21).
Het aspect tijd komt niet in alle definities tot uitdrukking, maar is in de beleidspraktijk 
een bepalend aspect. Het cultuurbeleid van de rijksoverheid in Nederland wordt sterk 
gedreven door de vierjarige subsidiecyclus. Dit systeem zorgt voor vierjaarlijks wisse-
lende prioriteiten of voor de suggestie daarvan. Dit kan op gespannen voet staan met het 
realiseren van doelstellingen die een veel langere adem vergen, bijvoorbeeld die op het 
gebied van cultuurparticipatie.
Beleidswetenschap is een praktijkgerichte wetenschap, ook wel te typeren als een 
‘kunde’. Dit betekent dat niet alleen wordt gestreefd naar het beschrijven en verklaren 
van beleidsverschijnselen. Onderzoek kan eveneens gericht zijn op het verbeteren van 
beleid, door het toepassen van kennis en het formuleren van aanbevelingen (Abma en In 
’t Veld 2001). Dit maakt beleidswetenschappelijk onderzoek tot een van de meest politiek 
geladen vormen van wetenschap. In tegenstelling tot veel andere wetenschappen wordt 
onderzoek naar beleid niet alleen aan de universiteit uitgevoerd, maar ook door parti-
culiere onderzoeks- en adviesbureaus. Dit zijn in het geval van cultuurbeleid meestal 
kleine organisaties, die in opdracht van overheden of veldorganisaties onderzoek naar 
beleid uitvoeren en adviezen uitbrengen.54

Abma en In ’t Veld constateren dat in de beleidswetenschap een aantal veranderingen 
heeft plaatsgevonden: de aandacht voor het proces van beleidsvorming en de vele (f )
actoren die daarop invloed uitoefenen, is toegenomen. Daarnaast is een verschuiving 
waarneembaar van een kwantitatieve naar een meer kwalitatieve benadering (tabel 1.6).

54 Organisaties die zich richten op onderzoek en advies over het cultuurbeleid zijn bijvoorbeeld iva 
Beleidsonderzoek en Advies, dsp-groep en bureau art. Het ministerie van oc w sluit periodiek 
een raamovereenkomst met partijen die in aanmerking komen voor opdrachten.
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Tabel 1.6

Verschuivingen in het gedachtegoed van de beleidswetenschap

object van studie van beleidsinhoud (theorie en instrumenten) naar beleidsproces;
meer aandacht voor ‘talige’ en narratieve kant van beleid;
meer aandacht voor normatieve aspecten van beleid;
onderwerpen: internationalisering, informatisering, relaties tussen overheden, 
markten en andere actoren.

methoden van 
 onderzoek

van grootschalig kwantitatief naar enkel- of meervoudige gevalstudies, met 
v erzameling van kwalitatieve data;
grotere diversiteit in analysemethoden;
opkomst vergelijkende en longitudinale studies;
meer aandacht voor kritische beschouwing van de positie van de onderzoeker.

type verklaringen van feitelijke beschrijvingen naar interpretatie en duiding, met oog voor context 
en vele (f)actoren;
grotere erkenning van plaats- en tijdgebondenheid van inzichten;
erkenning dat verschillende verklaringen elkaar kunnen aanvullen.

theorieontwikkeling grotere verscheidenheid aan theorieën en perspectieven;
meer theoretische debatten;
gevaar van een kloof tussen beleids- en onderzoekspraktijk.

handelings-
voorschriften

van inhoudelijke, centrale sturing naar voorschriften op het vlak van proces-, 
 netwerk-, en configuratiemanagement;
van overheid als centrale sturende actor naar voorwaardenscheppende partij.

Bron: QvdH, op basis van Abma en In ’t Veld (2001: 20-21)

Beleidstheorie
Een belangrijk concept in het onderzoek naar beleid is de beleidstheorie.55 Het beleid 
dat door bewindspersonen wordt uitgedragen in beleidsnota’s, speeches, interviews en 
debatten gaat uit van bepaalde expliciete en impliciete veronderstellingen, bijvoorbeeld 
over de oorzaken van het (beleids)probleem en de gewenste oplossingsrichtingen. Een 
beleidstheorie is in de definitie van Hoogerwerf, die het begrip eind jaren zeventig in 
Nederland introduceerde: ‘het geheel van veronderstellingen waarop een beleid berust’ 
(Hoogerwerf 2003: 22; Lips 2001).
In dit onderzoek wordt de beleidstheorie op het gebied van cultuurparticipatie van twee 
actoren, de Nederlandse rijksoverheid en de Vlaamse Gemeenschap, geëxpliciteerd 
en in een historisch perspectief geplaatst. Het concept ‘beleidstheorie’ en onderlig-
gende begrippen als ‘beleidsvisie’ en ‘beleidsideologie’ worden in dit onderzoek vooral 

55 Van Heffen geeft aan dat het begrip beleidstheorie waarschijnlijk voor het eerst werd gebruikt 
door de socioloog Van Doorn in 1955. Pas halverwege de jaren tachtig komt de theorievorming en 
het empirisch onderzoek goed op gang (Van Heffen 2003: 225).
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gebruikt in het concluderende hoofdstuk om greep te krijgen om de verschillen in 
 aanpak in Nederland en Vlaanderen.56

De veronderstellingen van een beleid kunnen we verder ontleden in argumentaties en 
kennis of, zoals het in de beleidswetenschappelijke terminologie heet, ‘een handelings-
theorie van een beleidsactor’ (Van Heffen 2003: 226). De veronderstellingen waarop 
een beleid berust kunnen betrekking hebben op drie soorten relaties: de relaties tussen 
doelen en middelen (finale relaties), tussen oorzaken en gevolgen (causale relaties) en 
tussen beginselen of waarden en normen (normatieve relaties) (Van Heffen 2003).
De veronderstellingen die aan een beleid ten grondslag liggen, zijn het meest zichtbaar 
in de vorm van argumenten die in de beleidsnota worden gehanteerd. Hierin komt voor-
al de beleidsvisie tot uitdrukking, de middelen die een bewindspersoon wil inzetten om 
zijn of haar doelen te bereiken. Naast de beleidsnota’s en -brieven zijn er meestal andere 
officiële schriftelijke bronnen die ons inzicht kunnen verschaffen in de argumenten 
en kennis die aan het beleid ten grondslag liggen, zoals de Handelingen van de Tweede 
Kamer, Memories van Toelichting bij de begroting en bij wet- en regelgeving. Ook meer 
informele bronnen zoals speeches, artikelen in kranten en tijdschriften en televisie-
interviews kunnen een beeld geven van de beleidstheorie.
Een beleidstheorie is dus geen wetenschappelijke theorie, maar een theorie van de 
beleidspraktijk, die idealiter op wetenschappelijke kennis berust. Wetenschappelijk 
onderzoek kan bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van een beleidstheorie. 
Beleidstheorieën zijn in twee opzichten dynamisch: in de eerste plaats ontwikkelen 
ze zich in de tijd en ten tweede kunnen ze per actor verschillen (Lips 2001). De beleids-
theorie van het Fonds voor Cultuurparticipatie zal verschillen van die van onderzoekers 
van het scp of van een belangenorganisatie op het gebied van amateurkunst.
Ook het begrip beleidstheorie zelf is onderwerp van academisch debat. Twee spelers in 
dit debat zijn Hoogerwerf en Van Twist (Lips 2001). Hoogerwerf concentreert zich in zijn 
onderzoek op de dominante beleidstheorie, oftewel het staande beleid, en geeft daarin 
het beleidsdocument een centrale positie. Van Twists belangstelling gaat uit naar de 
‘theorie’ van de verschillende betrokken actoren en concentreert zich daarbij niet zozeer 
op het eindproduct als wel op het beleidsproces (Lips 2001: 275). Actoren nemen in zijn 
optiek feiten vooral waar als ze binnen hun theorie vallen. Of feiten worden zodanig 
aangepast dat ze aansluiten bij hun denkbeelden. De zogeheten zelfreferentialiteit van 
beleidstheorieën kan verklaren waarom ze vaak immuun zijn voor veranderingen (Lips 
2001: 276).
Van Twist benadrukt het belang van taal als construerend en sturend aspect. De rol van 
de beleidswetenschapper ziet Van Twist niet zozeer in het verklaren en verbeteren van 
een beleidstheorie, maar meer in het confronteren van beleid met alternatieve theo-
rieën om zo de blinde vlekken zichtbaar te maken en de fixatie op een bepaalde theorie 
te doorbreken (Lips 2001). Deze studie is een internationale vergelijking van beleid en 

56 Het doel van dit onderzoek is niet om een systematische reconstructie van de beleidstheorieën te 
maken. Dit zou wel een interessant vervolgonderzoek kunnen zijn. 
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heeft als bijzonder kenmerk dat twee ‘dominante’ theorieën naast elkaar worden gelegd 
en vergeleken.
De kwaliteit van een beleidstheorie is op verschillende manieren te evalueren en te waar-
deren, afhankelijk van het soort veronderstelling waarop de onderzoeker zich richt. Bij 
normatieve veronderstellingen gaat het om de consistentie van de aannames, die aan de 
hand van logische spelregels kunnen worden onderzocht. Empirische veronderstellin-
gen die ten grondslag liggen aan de beleidsvisie, kunnen aan de hand van verschillende 
criteria beoordeeld worden: wetenschapstheoretische, implementaire en strategische 
criteria (tabel 1.7) (Van Heffen 2003).

Tabel 1.7

Criteria om empirische veronderstellingen te beoordelen 

wetenschapstheoretisch begripsprecisie
informatiegehalte
consistentie
empirisch gehalte 

implementair Kunnen richtlijnen worden afgeleid die toepasbaar zijn in de concrete 
 uitvoering?
Wordt onderscheid gemaakt tussen variabelen die wel en niet kunnen 
 worden gemanipuleerd? 

strategisch Welke mate van congruentie is er tussen maatschappelijke 
 randvoorwaarden en feitelijk voorwaarden?
Houdt de beleidstheorie voldoende rekening met de tijd die nodig is voor de 
invoering van beleidsmaatregelen? 

Bron: QvdH, op basis van Van Heffen (2003)

Rijksbeleidstheorie
Niet alleen bij afzonderlijke beleidsterreinen, maar ook op het niveau van de regering 
zouden we kunnen spreken van een beleidstheorie. Deze ‘rijksbeleidstheorie’, vast-
gelegd in het regeerakkoord en in de jaarlijkse begrotingen, bepaalt het kader en de 
speelruimte waarbinnen het cultuurbeleid kan worden ingericht. Dit geldt bijvoor-
beeld voor het beschikbare budget, afspraken over de inrichting van het toezicht en de 
handhaving, en de rol van de adviesraden. De beleidstheorie van de overheid is aan ver-
andering onderhevig door ontwikkelingen in politiek, maatschappij en wetenschap.
In de loop van de twintigste eeuw heeft de rijksoverheid steeds meer taken opgepakt, 
die voorheen aan het particulier initiatief of de burger zelf werden overgelaten. Dit geldt 
zeker ook voor kunst en cultuur. In het laatste kwart van de twintigste eeuw worden ech-
ter mede onder invloed van het slechte economische tij steeds meer vraagtekens gezet 
bij de houdbaarheid van de ‘beleidstheorie van de verzorgingsstaat’ (Klamer et al. 2005).
De overheid laat zich inspireren door het zogenoemde New Public Management, dat 
als hoofddoel heeft het openbaar bestuur doelmatiger te maken en daarvoor inspiratie 
zoekt in het bedrijfsleven (Bovens et al. 2001). Voor het verhogen van de productiviteit 
wordt op verschillende terreinen marktwerking geïntroduceerd en worden delen van 
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de overheid verzelfstandigd of geprivatiseerd. Daarnaast wordt steeds meer gewerkt op 
basis van contractmanagement en wordt ‘output-financiering’ geïntroduceerd. Dit moet 
bijdragen aan de afslanking van de overheid. De kansen voor het vergroten van de effec-
tiviteit van de overheid worden onder andere gezocht in publiek-private samenwerking, 
interactieve beleidsvorming en samenwerking met het maatschappelijk middenveld 
(Herweijer 2003).
Deze nieuwe beleidstheorie heeft grote invloed gehad op de werkwijze van de rijks-
overheid. In 1999 werd door het ministerie van Financiën het project ‘Van beleids-
begroting tot beleidsverantwoording’ (v bt b) opgestart om de rechtmatigheid en 
doelmatigheid van overheidsuitgaven beter te kunnen controleren. In 2006 werd de 
Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie (r pe) ingevoerd, die inzicht 
in de resultaten en de effectiviteit van het beleid moet vergroten (fin 2008).57 Hierdoor 
is meer nadruk komen te liggen op het formuleren van meetbare en ‘evidence based’ 
beleidsdoelen (Herweijer 2003). Een andere ontwikkeling is dat tegenwoordig minder 
nadruk ligt op de inhoudelijke deskundigheid van een beleidsambtenaar en meer op zijn 
flexibele inzetbaarheid. Onder invloed van het marktdenken zijn leidinggevende ambte-
naren overheidsmanagers geworden.
Deze stroming heeft ook enorme gevolgen gehad voor het cultuurbeleid. Zo is er een 
scherpere scheiding tussen beleid en uitvoering gekomen (beleidsdirecties versus -dien-
sten), zijn belangrijke verzelfstandigingen doorgevoerd (voormalige rijksmusea), is het 
toezicht hervormd (Erfgoedinspectie) en is er een verzakelijking opgetreden in de sub-
sidiëring van culturele instellingen en de verantwoording van de subsidies (Handboek 
verantwoording cultuursubsidies). Ook de nadruk op deregulering of administratieve 
lastenvermindering is terug te voeren op het New Public Management.
De eerste barsten in deze rijksbeleidstheorie zijn inmiddels zichtbaar. Uit onderzoek 
naar verzelfstandigingen is gebleken dat de reorganisaties ingrijpend zijn en hoge 
kosten met zich meebrengen, terwijl ze soms maar weinig besparingen opleveren (Her-
weijer 2003). Daarnaast is er kritiek op de doorgeslagen marktwerking in bijvoorbeeld de 
gezondheidszorg en op de schaalvergroting in het onderwijs. Ook is er de laatste jaren 
kritiek op de onderwaardering van kennis, onder andere door Tjeenk Willink58 in het 
jaarverslag van de Raad van State uit 2005:

Wie heeft wel eens de inhoudelijke achtergronden vergeleken van ambtenaren van een 
beleidsdirectie (bijvoorbeeld de directie Kunsten van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap of de directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) 25 jaar geleden en nu? De overheid is naar veler oordeel op verschillende 
beleidsterreinen geen inhoudelijke gesprekspartner meer. Wie als inhoudelijk deskundig 

57 De Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006 is met ingang van 2008 
geïntegreerd in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2011 (fin 2011).

58 Mr. Herman Tjeenk Willink is sinds 1997 vice-voorzitter van de Raad van State. Het staatshoofd is 
formeel de voorzitter van de raad.
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ambtenaar verder wil komen, ook financieel, moet manager worden, zichzelf privatiseren of 
vervroegd uittreden. (RvS 2005: 26)59

Onderzoek naar cultuurbeleid
Binnen de beleids- en bestuurswetenschap in Nederland speelt het onderzoek naar cul-
tuur geen grote rol, getuige de geringe aandacht voor het onderwerp in de handboeken 
over beleidswetenschap. Dit heeft wellicht te maken met de aard en omvang van het 
onderwerp. Er zijn uiteraard nooit levens in het geding en cultuurbeleid is slechts een 
klein onderdeel van het overheidsbeleid, zowel in financiële zin, als wat betreft de aan-
dacht in politiek en media. Het onderzoek naar cultuurbeleid of aspecten daarvan wordt 
voornamelijk buiten de beleidswetenschap bedreven.
Pots wijt de geringe aandacht voor het thema ‘overheid en cultuur’ in de academische 
wereld in het algemeen en de witte vlek op dit punt in de geschiedwetenschap in het 
bijzonder aan het Thorbeckeprincipe.60 Kunst wordt net als wetenschap gezien als een 
autonoom domein. De overheid behoort daarin geen inhoudelijk sturende, maar een 
voorwaarden scheppende en stimulerende rol te spelen. Volgens Pots is dit standpunt 
vandaag de dag niet meer houdbaar: cultuur en overheid zijn sterk op elkaar betrokken 
geraakt en geen gescheiden domeinen meer. Pots maakt met zijn historisch onderzoek 
naar cultuurbeleid duidelijk, hoezeer de relatie tussen overheid en cultuur is beïnvloed 
door het verleden, in het bijzonder door de ontwikkeling van Nederland als moderne 
Westerse democratie (Pots 2006).
In de eerste druk van Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland van Roel 
Pots uit 2000 (een proefschrift dat inmiddels als een standaardwerk wordt beschouwd 
over cultuurbeleid in Nederland) is in de bijlage een bibliografisch commentaar toe-
gevoegd. Hierin schetst Pots het wetenschappelijk onderzoek naar cultuurbeleid in 
Nederland sinds 1945. In het begin werd dit onderzoek vooral uitgevoerd door en rond 
politieke partijen, vanaf eind jaren veertig gingen ook particuliere organisaties zich 
richten op onderzoek naar de relatie tussen cultuur en overheid. Het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds was een van de belangrijkste spelers, de in 1963 opgerichte Boekmanstichting 
kan in dit opzicht als opvolger van dit fonds worden gezien (Pots 2000).
Begin jaren zeventig kwam het onderzoek naar cultuurbeleid aan de universiteiten 
tot ontwikkeling. Evenals bij de particuliere organisaties kwam de belangstelling met 
name uit de kwantitatieve sociaalwetenschappelijke hoek, mede doordat hier vanuit 
de overheid sterke behoefte aan was. De oprichting van het scp in 1973 kan ook in dit 
licht worden gezien. Vanaf eind jaren zeventig nam de belangstelling voor cultuurbeleid 

59 Tjeenk Willink constateert verder dat het ambtelijk apparaat steeds meer behandeld wordt als 
een bedrijf met managers, producten en klanten. Dit heeft volgens hem zeer negatieve gevolgen: 
‘[...] “Vraagsturing” kwam voor “aanbodsturing” in de plaats. De vaak verzelfstandigde of gepri-
vatiseerde publieke dienstverlening moest voldoen aan productieafspraken. Aldus ontstond een 
bureaucratisch-bedrijfsmatige logica die de kern is gaan vormen van het systeem van beheersing 
en ordening van de publieke sector’ (RvS 2005: 21). 

60 Voor een uitgebreidere toelichting op het Thorbeckeprincipe verwijs ik naar hoofdstuk 4 van Pots: 
‘1840-1872: Thorbecke en de grens tussen overheid en cultuur’ (Pots 2006: 81-116). 
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bij andere wetenschappelijke disciplines toe. Midden jaren tachtig kwamen nieuwe 
studierichtingen in opmars, die meestal onderdeel waren van de faculteiten letteren of 
geesteswetenschappen, zoals Culturele studies aan de Universiteit van Amsterdam (Pots 
2000).
Pots ziet een tweedeling in het onderzoek naar cultuur en beleid. In de eerste plaats is 
er het onderzoek dat zich op aspecten van de cultuur richt, zoals letteren of podium-
kunsten, en vanuit dit perspectief de relatie met de overheid bekijkt. Een tweede groep 
richt zich direct op het overheidsbeleid of onderdelen daarvan, voorbeelden zijn het 
werk van de econoom Hans Abbing, de politicoloog Hans Blokland, de socioloog Warna 
Oosterbaan Martinius en de jurist Frans Hoefnagel (Pots 2000).
De bestuurskunde heeft in de laatste decennia van de twintigste eeuw eveneens een 
snelle ontwikkeling doorgemaakt, maar Pots constateert dat daar weinig aandacht is 
voor cultuurbeleid. Pots noemt als uitzonderingen het boek De overheid en de cultuur van 
Hermen Molendijk (1971) en de dissertatie Overheid in spagaat. Theorie en praktijk van het 
Nederlands kunstbeleid van Aletta Winsemius (1999), waarin een analyse wordt gemaakt van 
(de totstandkoming van) het Kunstenplan 1993-1996 (Pots 2000: 437).
Tot slot noemt Pots de onderzoeken van het scp, de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (w r r) en de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (opgeheven in 1989), die 
in tegenstelling tot het meeste andere onderzoek een kader bieden om de relatie tussen 
overheid en beleid in een breder maatschappelijk en historisch perspectief te bezien. 
Concrete voorbeelden zijn het Advies cultuurwetgeving van het scp (1986) en Cultuurpolitiek: 
het mogen en het moeten (1992) van Hoefnagel en Hendrikx (w r r) (Pots 2000).
Steeds meer onderzoek naar cultuurbeleid wordt in opdracht van het ministerie uitge-
voerd of in opdracht van instellingen die door het ministerie (mede) worden gefinan-
cierd. In 2007 hebben i va Beleidsonderzoek en advies en Cultuurnetwerk Nederland op 
verzoek van het ministerie van oc w het in de periode 2000-2005 uitgevoerde beleidson-
derzoek in kaart gebracht en geanalyseerd. Uit deze inventarisatie kwam naar voren, dat 
er redelijk veel beschouwende analyses bestaan van de legitimatie van cultuur beleid en 
het onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen (bv. mondialisering, commerciali-
sering en digitalisering) die de context van het cultuurbeleid vormen. In de onderzochte 
periode is heel weinig onderzoek gedaan naar sturings- en organisatievraagstukken en 
naar de maatschappelijke effecten van cultuur en media. Dit geldt ook voor onderzoek 
naar de verantwoording en evaluatie van cultuur- en mediabeleid en naar het gebruik en 
de doorwerking van evaluatieonderzoek. Er is geen overzicht van alle beleidsmaatrege-
len die in het kader van het cultuurbeleid worden genomen. De algemene lijn is dat er 
veel wordt vooruitgekeken en weinig wordt teruggeblikt (IJdens en Hagenaars 2008: 11).

Historische benadering van cultuurbeleid
Tot halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw ging er weinig aandacht uit 
naar de historische aspecten van cultuurbeleid. Dit veranderde toen het proefschrift van 
Emanuel Boekman, Overheid en Kunst in Nederland (1939), opnieuw werd uitgegeven. Pots 
beschouwt het onderzoek van Boekman als de eerste chronologische historische studie 
naar cultuurbeleid. De heruitgave schiep een gunstig klimaat voor meer ‘kwalitatief, 
interpreterend en historisch onderzoek’, wat leidde tot bijvoorbeeld de reeks ‘Kunst en 
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beleid in Nederland’ van de Boekmanstichting, het boek De hulpbehoevende mecenas: par-
ticulier initiatief, overheid en cultuur (Vermeulen en Groen 1990) en proefschriften met een 
historische invalshoek, waaronder die van Jan Vaessen (1986), Wim Knulst (1989), Erik 
Hitters (1996) en Bram Kempers (1987) (Pots 2000: 433).
Volgens Pots blijft in sociaalwetenschappelijke studies de historische dimensie 
vaak beperkt tot een thema’s als legitimering, participatie, mecenaat, spreiding en 
 institutionalisering (Pots 2000: 433). Bovendien gaat de aandacht, zoals hierboven al is 
 geconstateerd, meestal uit naar kunstbeleid. Het onderzoek is niet gericht op inzichten 
vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Dit was anders in de negentiende en aan 
het begin van de twintigste eeuw toen er veel belangstelling was voor historisch onder-
zoek naar de Nederlandse cultuur en identiteit, met Huizinga als bekendste voorbeeld.61 
Deze onderzoekslijn werd pas halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw weer 
opgepakt door onder anderen Willem Frijhoff, Wijnand Mijnhardt en Klaas van Berkel. 
In 1995 werd een onderzoeksschool voor Cultuurgeschiedenis opgericht (Huizinga Insti-
tuut) en ook bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (n wo) 
kwamen specifieke programma’s op dit gebied, zoals ‘De Nederlandse cultuur in een 
Europese context’ en ‘Culturele dynamiek’ (Pots 2000; www.nwo.nl).62

Pots heeft in zijn boek een uitvoerige historisch analyse gemaakt van de relatie tussen 
cultuur en overheid, en dit gekoppeld aan het proces van staats- en natievorming.63 Het 
beeld dat het cultuurbeleid pas na de Tweede Wereldoorlog serieus tot ontwikkeling 
kwam, is door hem overtuigend gecorrigeerd. Pots hanteert een ‘klassieke’ diachro-
nische benadering, waarbij feiten en gebeurtenissen aan de hand van de beschikbare 
informatie in een ontwikkelingsperspectief worden geplaatst (Pots 2000).
In deze studie wordt het cultuurparticipatiebeleid van de afgelopen tien jaar in een bre-
der historisch kader geplaatst, waarbij voor Vlaanderen de relatie met staatsvorming aan 
de orde komt. De achterliggende gedachte is dat het beleid in Nederland en Vlaanderen 
beter begrepen en verklaard kan worden door de verschillen in historische, maatschap-
pelijke en politieke context in de analyse te betrekken. Een andere parallel met de aan-
pak van Pots is dat dit onderzoek niet alleen probeert een beschrijving van het beleid 
te geven, maar ook de uitwerking van dat beleid in de praktijk. Ten slotte wordt in deze 
studie wat Pots ‘moderne maatschappijgeschiedenis’ noemt bedreven, oftewel een ver-
band gelegd tussen actuele ontwikkelingen en het verleden.

61 Herfsttij der Middeleeuwen (2004[1919]), Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw (1998[1941]) en De 
Nederlandse natie (1960) behoren tot zijn werken.

62 Het programma ‘Culturele dynamiek’ (2007-2013) van nwo richt zich op ‘erfgoedvorming als dyna-
misch, maatschappelijk proces dat cruciaal is voor de (her)definiëring van individuen, groepen en 
naties’ (www.nwo.nl)

63 De vraagstelling van Pots luidt: ‘Op grond waarvan ontwikkelde de relatie tussen de overheden en 
het culturele leven zich in Nederland sinds de invoering van de centraal georganiseerde staat, en 
tot welke resultaten leidde dit in de loop van de tijd?’ (Pots 2000).
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Sociologie van het cultuurbeleid
Kempers64 concludeert in 1985 dat voor kunstsociologie niet meer dan een plaatsje in 
de marge van de sociologie is weggelegd. Oosterbaan memoreert in zijn proefschrift 
over kunstbeleid dat Bevers65 vijf jaar later tot een meer optimistische conclusie komt. 
De toegenomen interesse wordt in verband gebracht met een groeiende belangstelling 
‘voor alles wat met cultuur te maken heeft’ (Oosterbaan 1990: 13). Dit kan volgens Oos-
terbaan verklaard worden door het gestegen onderwijspeil en de belangstelling voor de 
 geschiedenis van culturele instellingen. Ten slotte heeft ook het werk van Bourdieu een 
niet te onderschatten rol gespeeld.66 De afgelopen twintig jaar is de belangstelling voor 
kunst- en cultuursociologie verder toegenomen, zowel in Nederland als in Vlaanderen.
In zijn proefschrift Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945 (1990) 
benadert Oosterbaan het kunstbeleid vanuit een sociologisch perspectief. Evenals Pots 
ziet hij in Boekman een belangrijke voorganger. Hij kijkt in navolging van het ‘eerste 
kunstsociologische onderzoek’ naar de ontwikkeling van feiten en denkbeelden over het 
kunstbeleid. Een belangrijk verschil tussen beide dissertaties is dat waar Boekman een 
pleidooi houdt voor het toekomstige kunstbeleid, Oosterbaan een analyse maakt van het 
voorbije kunstbeleid in de periode 1945-1989 (Oosterbaan 1990). In zijn onderzoek geeft 
de auteur geen definitie van kunst; juist de verschillen tussen de definities zijn volgens 
hem het bestuderen waard.
Oosterbaan gaat niet expliciet in op het beleidswetenschappelijke instrumentarium, 
maar we kunnen zijn onderzoek wel beschouwen als een analyse van de beleidstheorie 
van het naoorlogse kunstbeleid. Hiervan getuigt ook de uitspraak dat het kunstbeleid 
is gegroeid zonder dat er een plan aan ten grondslag heeft gelegen en dat het moeilijk 
blijft ‘achteraf zo’n plan te construeren’ (Oosterbaan 1990: 61). De auteur haalt Van Baarle 
aan,67 die wijst op een gebrek aan aandacht voor de algemene beleidslijn en het ont-
breken van een theoretisch kader om over kunst en samenleving na te denken. Ooster-
baan denkt dat de mogelijkheden om vanuit een theoretisch kader kunstbeleid te maken 
heel beperkt zijn. Dit heeft volgens hem tot gevolg dat het kunstbeleid een compromis 
is, waarin verschillende belangen en visies tegen elkaar afgewogen worden.
Evenals Pots benadrukt Oosterbaan de continuïteit van het beleid; de doelstellingen van 
het kunstbeleid ontwikkelen zich redelijk onafhankelijk van politieke veranderingen. Er 
is een brede consensus over de noodzaak van kunstbeleid. Het kunstbeleid in Nederland 
is daardoor gedepolitiseerd en gebureaucratiseerd; de inhoud van dat beleid wordt niet 

64 Bram Kempers is hoogleraar Sociologie van kunst aan de Universiteit van Amsterdam.
65 Ton Bevers is hoogleraar Cultuursociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
66 Zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 voor een toelichting op het werk van Bourdieu.
67 Yvonne van Baarle is voormalig secretaris van (toen nog) de Raad voor de Kunst en auteur van 

onder andere De kunst van het socialisme: beschouwingen over kunst- en kultuurbeleid (1982). 
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zozeer door politici, als wel door ambtenaren en vertegenwoordigers uit het veld bepaald 
(Oosterbaan 1990: 79).68

Oosterbaan constateert dat er een discrepantie is tussen enerzijds een beleid dat steeds 
meer gericht is op objectivering en verantwoording en anderzijds een steeds complexere 
maatschappij. Die spanning komt in de kunsten, die volgens Oosterbaan een steeds grote-
re autonomie hebben gekregen, extreem tot uitdrukking. De beschrijvingen die de auteur 
in de literatuur van beleid tegenkomt, gaan wat hem betreft meer over idealen dan over 
de beleidspraktijk. Hij vindt bescheidenheid in de ambities om met beleid iets te bereiken 
dan ook gepast. Mogelijkheden voor verbetering ziet hij in de democratisering en in het 
betrekken van burgers en belangengroepen bij de totstandkoming van het beleid.

Gebruik van schriftelijke bronnen
Oosterbaan baseert zijn analyse van kunstbeleid in belangrijke mate op de Memories van 
Toelichting (MvT) bij de rijksbegroting. Daarnaast heeft hij gesproken met ambtenaren 
en adviseurs en heeft hij commissievergaderingen van de Raad voor Cultuur bijgewoond. 
De personen met wie hij gesproken heeft blijven anoniem. Hij verdedigt het gebruik van 
voornamelijk schriftelijke bronnen door aan te geven dat het discours in deze bronnen bij 
uitstek van belang is bij de legitimerings- en toewijzingsproblematiek die hij tot onder-
werp van zijn dissertatie heeft gemaakt.
Oosterbaan probeert de kritiek op het gebruik van de MvT als belangrijkste bron voor 
te zijn door mogelijke tegenargumenten zelf alvast te pareren. Een eerste punt van kri-
tiek zou kunnen zijn dat de MvT ‘gelegenheidsstukjes’ zijn ‘die in een achternamiddag in 
elkaar worden gezet’ (Oosterbaan 1990: 63). In reactie hierop geeft Oosterbaan aan dat 
zelfs als dit het geval zou zijn, het niet betekent dat hetgeen hierin is opgeschreven niet 
klopt. Wellicht kan het juist zo snel opgeschreven worden omdat het gedeelde kennis is, 
zo is de redenering. Hij typeert de teksten in de MvT als ‘in de ambtelijke wereld betrek-
kelijk “levensecht” materiaal’ (Oosterbaan 1990: 63).
Er is sprake van een hoge mate van continuïteit in de verschillende MvT. Wijzigingen 
gaan heel geleidelijk, wat er volgens hem niet op wijst dat op het departement geen 
belang wordt gehecht aan deze teksten. Dit wil uiteraard niet zeggen dat deze teksten 
een goede weergave geven van het beleid en de ontwikkeling daarvan. Voor recente 
begrotingen geldt binnen de rijksoverheid de afspraak dat de gehanteerde indeling en de 
gebruikte begrippen omwille van de continuïteit gedurende een aantal jaren ongewij-
zigd blijven, ook als zich in de tussentijd wijzigingen in het beleid voordoen.
Een ander argument ter ondersteuning van het gebruik van de toelichtingen op de 
begrotingen is dat hierover vragen kunnen worden gesteld door kamerleden, wat 
de auteurs van deze stukken al bij voorbaat dwingt tot nauwkeurigheid. Overigens 
onderbouwt Oosterbaan dit tegenargument niet met gegevens over bijvoorbeeld het 
aantal vragen dat wordt gesteld. Een derde te verwachten kritiekpunt richt zich op 

68 De brede consensus is anno 2011 niet meer vanzelfsprekend: het politieke draagvlak voor de 
ondersteuning van kunst is flink geslonken. Door het afwijken van het advies van de Raad voor 
Cultuur op een flink aantal punten speelt staatssecretaris Zijlstra (v vd) bovendien een richting-
gevende rol (oc w 2011a). 
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het fase verschil tussen beleid en legitimering. Oosterbaan stelt dat de legitimeringen 
achter lopen op het beleid, omdat aan het beleid in zijn optiek geen overkoepelend en 
doordacht plan ten grondslag ligt. Desalniettemin blijken die legitimaties achteraf 
 bepalend te zijn voor de samenhang en richting van het cultuurbeleid, aldus de auteur. 
Oosterbaans reconstructie van het naoorlogse kunstenbeleid toont drie legitimaties 
die het beleid achtereenvolgens hebben bepaald: schoonheid, welzijn en kwaliteit 
( Oosterbaan 1990).

Internationaal vergelijkend onderzoek
Het laatste kenmerk van mijn onderzoek is de internationale dimensie. Als het gaat om 
internationale vergelijkingen van cultuurbeleid wordt met name op kwantitatief niveau 
samengewerkt, bijvoorbeeld in het kader van Eurostat en Egmus.69 Daarnaast worden 
kennis en ervaringen uitgewisseld, bijvoorbeeld via het ‘Compendium Cultural Policy 
and Trends in Europe’ waarin beschrijvingen van cultuurbeleid en de instrumenten 
daarvoor van meer dan 40 landen te vinden zijn (www.culturalpolicies.net).
Op deelonderwerpen wordt met enige regelmaat door de rijksoverheid of door anderen 
partijen gekeken naar andere landen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om gratis toegang 
tot musea of de monumentenzorg. Het Verenigd Koninkrijk en Noordrijn-Westfalen zijn 
doorgaans belangrijke inspiratiebronnen. In de aanloop naar het aan treden van minis-
ter Plasterk in 2007 heeft de Boekmanstichting op verzoek van de directie Kunsten van 
het ministerie van oc w de hoofdlijnen van het kunstenbeleid in omringende landen in 
kaart gebracht. Naast de reeds genoemde landen kwamen in dit rapport Zweden, Dene-
marken, Finland, Frankrijk en Vlaanderen aan bod (Smithuijsen 2007).
Internationale vergelijkingen stellen onderzoekers voor wetenschappelijke en metho-
dologische uitdagingen. Madden (2004) wijst op een aantal problemen bij het vergelij-
ken van landelijke cultuurstatistieken, zoals verschillen in definiëring en classificatie en 
in de interpretatie van de vragen door respondenten. Ook methodologische verschillen 
belemmeren de analyse. Een vergelijking van kwantitatieve gegevens over de cultuur-
deelname in Nederland en Vlaanderen is niet zonder meer mogelijk en vraagt om de 
nodige kunstgrepen en nuancering. De strategieën die Madden noemt om een interna-
tionale vergelijking zo accuraat mogelijk te maken, worden in dit onderzoek dan ook ter 
harte genomen: vergelijk niet te veel landen in één keer, maak een vergelijking tussen 
voor de onderzoeker vertrouwde landen, geef de beperkingen van een vergelijking aan, 
wees sceptisch en betrek de context van de te vergelijken cijfers in de analyse (Madden 
2004).
Ook het vergelijken van kwalitatief materiaal vereist de nodige zorgvuldigheid. Alhoewel 
in Nederland en Vlaanderen officieel dezelfde taal gesproken wordt, kunnen we toch 
spreken van een taalbarrière die moet worden overbrugd. Dezelfde termen, bijvoorbeeld 
het ‘primaat van de politiek’ of ‘cultureel centrum’ kunnen verschillende betekenissen 
hebben. Niet voor niets wordt door mensen die in zowel Nederland als Vlaanderen thuis 
zijn, gewezen op het ‘taalprobleem’. ‘Het grootste misverstand tussen Vlamingen en 

69 Egmus staat voor ‘European Group on Museum Statistics’ (www.egmus.eu).
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Nederlanders is dat ze dezelfde taal spreken’, aldus de filosoof Paul Wouters in zijn boek 
België-Nederland. Verschil moet er zijn (Wouters 2005: 15).70

1.7 Aanpak

Dit onderzoek is het resultaat van een internationaal vergelijkende kwalitatieve ana-
lyse van het beleid in Nederland en Vlaanderen op het gebied van cultuurparticipatie, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van inzichten uit de (cultuur)sociologie, geschiedenis en 
beleidswetenschappen. Het is voor het eerst dat een dergelijke brede vergelijking van het 
cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen wordt gemaakt.
In de eerste plaats probeer ik met dit onderzoek de veronderstellingen die aan het cul-
tuurparticipatiebeleid in Nederland en Vlaanderen ten grondslag liggen bloot te leg-
gen. Daarmee wil ik een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis op dit gebied 
in zowel de onderzoeks- en beleidswereld als het culturele veld. In de tweede plaats 
probeer ik met dit onderzoek inzicht te verkrijgen in de resultaten van het beleid; niet 
zozeer om een eindoordeel te vellen over de kwaliteit of het succes van het cultuurbeleid 
in Nederland en Vlaanderen, als wel om de kracht en zwakte van het beleid aan beide 
zijden van de grens zichtbaar te maken.
Omwille van deze doelstellingen heb ik ervoor gekozen om het onderzoek verkennend 
te beginnen en de vraagstelling gedurende het onderzoek verder aan te scherpen. De 
onderzoeksaanpak sluit nauw aan bij de gefundeerde theoriebenadering, een door 
Glaser en Strauss in de jaren zeventig ontwikkelde inductieve onderzoeksvorm, die veel 
wordt toegepast bij kwalitatief evaluatieonderzoek. De methode is eerder gericht op 
het ontwikkelen van concepten en theorieën dan op toepassing of toetsing ervan. Een 
 theorie wordt gezien als een proces dat zich steeds blijft ontwikkelen, niet als een ‘af’ 
product. Relevante begrippen en hypothesen die in de loop van het onderzoeksproces 
naar voren komen, worden niet over het hoofd gezien en kunnen in het verdere onder-
zoek worden betrokken (Francke en Richardson 1994; Glaser en Strauss 1976).
Deze aanpak is in het bijzonder geschikt voor het maken van vergelijkende analyses, 
omdat juist daar het gevaar dreigt dat de onderzoeker de uit de eigen situatie vertrouwde 
variabelen als maatstaf beschouwt. Om een concreet voorbeeld te geven: als ik in 
deze vergelijking was uitgegaan van de Nederlandse opvatting van cultuurbeleid was 
een substantieel deel van het beleid in Vlaanderen -het sociaal-cultureel werk- buiten 
beschouwing gebleven. Ik heb geprobeerd om met een zo open mogelijk vizier het 
beleid in Vlaanderen en Nederland te onderzoeken en niet bij voorbaat zaken uit te 
sluiten die vanuit Nederlands perspectief wellicht niet, maar voor Vlaanderen juist wel 

70 In 1648. De Vrede van Munster. Breuklijn tussen Vlamingen en Nederlanders uit de reeks Vlaams-
Nederlandse dialogen wordt erop gewezen dat er weliswaar sprake is van één taalgemeenschap, 
maar dat cultuurverschillen juist worden toegedekt door de gemeenschappelijke taal (Middelhof 
1998: 46). Ook Derk-Jan Eppink wijst in Vreemde buren. Over de politiek in Nederland en België op dit 
verschijnsel: ‘Deze zelfde taal kan gemakkelijk leiden tot optisch bedrog, want de politieke cultuur, 
de omgangsvormen en het gewicht van de instellingen zijn vaak vrijwel het omgekeerde, dikwijls 
zelfs het spiegelbeeld van die in Den Haag’ (Eppink 2003: 10).
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 relevant zijn in het cultuurbeleid. Op die manier kan datgene wat vertrouwd is met ande-
re ogen worden bekeken en worden vragen opgeroepen die voorheen niet of niet meer 
werden gesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vraag naar de beperktere reikwijdte van 
het cultuurbeleid in Nederland, naar het waarom van de scheiding tussen welzijns- en 
cultuurbeleid in de jaren tachtig en naar de gevolgen daarvan voor het cultuurparticipa-
tiebeleid. Het Nederlandse cultuurbeleid kan als het ware door een Vlaamse bril worden 
bekeken, oftewel geconfronteerd worden met een alternatieve beleidstheorie.
Ik heb gekozen voor een flexibele strategie waarbij uiteenlopende bronnen met elkaar 
worden geconfronteerd. Dit wordt in de onderzoeksliteratuur ‘triangulatie’ genoemd 
(Hutjes en Van Buuren 1992: 20). In combinatie met de hierboven geschetste aanpak 
dreigt dan wel het gevaar van ongerichtheid. Dit risico wordt ingeperkt doordat de 
basisbronnen voor het onderzoek, de voor het thema cultuurparticipatie relevante 
beleidsdocumenten op het gebied van cultuur in Nederland en Vlaanderen uit de periode 
1999-2009 een overzichtelijk en publiek toegankelijk bestand vormen.
Het onderzoek is in de eerste plaats uitgevoerd aan de hand van schriftelijke pri-
maire bronnen en secundaire literatuur. Bij de primaire bronnen gaat het om wet- en 
 regel geving, beleidsnota’s, Handelingen van de Tweede Kamer en van het Vlaams Par-
lement, begrotingen, jaarverslagen en speeches. De ontwikkelingen op het gebied van 
digitalisering hebben ervoor gezorgd dat een groot deel van dit materiaal via internet 
beschikbaar is, wat de toegankelijkheid van het materiaal sterk heeft vergroot en het 
gebruik ervan heeft vereenvoudigd.71

Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de bibliotheken van het ministerie van oc w, het 
agentschap Kunsten en Erfgoed van het departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport, het 
scp, de Boekmanstichting, Cultuurnetwerk Nederland, het Vlaams Theater Instituut, en 
van de Koninklijke Bibliotheek, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek in Brussel en 
de Openbare Bibliotheek in Den Haag.
Om foute interpretaties te vermijden zijn de teksten van zowel De grens als spiegel als van 
dit onderzoek door inhoudelijk experts getoetst op compleetheid en feitelijke juistheid. 
In bijlage E is een overzicht van de meelezers opgenomen. Dit waren onderzoekers van 
onderzoeksinstituten en universiteiten als het scp, Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen, 
het Vlaams centrum voor Cultuursociologie van de Universiteit Leuven en de onder-
zoeksgroep tor van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast hebben beleidsmedewer-
kers van zowel het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als 
het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, het agentschap Kunsten en 
Erfgoed en het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen mee-
gelezen.72

71 Bijvoorbeeld op het punt van doorzoekbaarheid; vroeger was het niet mogelijk met een simpele 
opdracht de literatuur op specifieke termen te doorzoeken. 

72 Ten tijde van het onderzoek voor De grens als spiegel was Cultuur ondergebracht bij het departe-
ment Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de bestuurlijke hervorming van 2006 werd een 
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media opgericht (zie organogram in bijlage D).
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Dubbelrol beleidsmedewerker / onderzoeker
In de periode dat dit onderzoek tot stand kwam was ik al werkzaam als beleids-
medewerker op het ministerie van oc w.73 Hierdoor kon ik de primaire en secundaire 
literatuur als het ware van binnenuit toetsen en was ik doorlopend in de gelegenheid 
om informeel over cultuurbeleid te spreken met beleidsmakers en onderzoekers. Ik had 
eenvoudig toegang tot voor mijn onderzoek relevante personen en informatie, vaak al in 
een vroeg stadium van de beleidsontwikkeling.
Het combineren van beleidswerk en onderzoek levert naast grote voordelen ook nadelen 
en risico’s op. Een deel van de kennis en ervaringen waarover ik als beleidsmedewerker 
beschik, zijn voor de buitenwereld niet controleerbaar omdat ze niet zijn vastgelegd in 
openbare schriftelijke bronnen. Daardoor is dergelijke informatie niet bruikbaar voor 
dit onderzoek.74 Bovendien word ik als rijksambtenaar geacht vertrouwelijk om te gaan 
met informatie die nog niet met de buitenwereld is gedeeld. Wanneer je zo dicht op je 
onderzoeksobject zit, kan dat leiden tot vertekening; de voor een wetenschappelijke 
analyse benodigde distantie lijkt lastig te verenigen met een dubbelrol als onderzoeker/
beleidsmaker.
Ik heb geprobeerd deze nadelen te ondervangen. Het beleid waaraan ik heb meegewerkt, 
bijvoorbeeld op het gebied van culturele diversiteit en digitalisering van cultureel erf-
goed, moet direct of indirect bijdragen aan het stimuleren van cultuurdeelname. Ik heb 
echter bewust geen directe betrokkenheid gehad bij het beleid op het gebied van cul-
tuurparticipatie, zoals dat in de onderzochte periode door de afdeling Cultuurbereik van 
de directie Kunsten van het ministerie van oc w werd ontwikkeld.75

Daarnaast is dit proefschrift in eerste instantie gericht op het beschrijven van beleid en 
het verklaren van overeenkomsten en verschillen in aanpak tussen Nederland en Vlaan-
deren. Het is niet de bedoeling tot een eindoordeel van het beleid te komen, wel wil ik 
achterhalen of er bruikbare noties, aspecten en instrumenten kunnen worden geïden-
tificeerd. Tot slot is dit onderzoek, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het proefschrift van 
Oosterbaan (1990), niet in opdracht van het ministerie geschreven. Het ministerie van 
oc w heeft geen zeggenschap gehad in het bepalen van de opzet, de gekozen onder-
werpen of de conclusies van het onderzoek. Desalniettemin is mijn dubbelrol mede 

73 Het grootste deel van de tijd werkte ik als beleidsmedewerker bij de directie Cultureel Erfgoed 
(2005-2009). Van 2002 tot de opheffing in 2005 was ik werkzaam bij de directie Algemeen 
Cultuurbeleid. In het kader van het rijkstraineeprogramma ben ik in 2004 vijf maanden gedeta-
cheerd geweest bij het scp. Hier is de basis gelegd voor De grens als spiegel en dit onderzoek. In 
2008 heb ik zes maanden voor de projectorganisatie van het Nationaal Historisch Museum ge-
werkt. Sinds medio april 2009 ben ik werkzaam bij de directie Kunsten. 

74 Het zou overigens wel interessant zijn om een meer antropologisch getint onderzoek uit te voeren 
dat een kijkje geeft achter de schermen van beleidsontwikkeling. Onderzoek met dit doel zou 
kennis ‘van binnenuit’ uiteraard wel achterhalen, bijvoorbeeld door middel van participerende 
observatie en het analyseren van beleidsdossiers. 

75 Er is inmiddels geen aparte afdeling Cultuurbereik meer. Beleidsmedewerkers die zich bezig-
houden met beleid op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie maken onderdeel uit 
van de afdeling Beleid en Bestuur van de directie Kunsten. 
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bepalend voor de in dit onderzoek gehanteerde perspectieven op beleid en is het dus 
noodzakelijk die dubbelrol toe te lichten.

Perspectieven op beleid
De verwachtingen ten aanzien van de mogelijkheid om met wetenschappelijke kennis 
rationele, weloverwogen keuzes te maken die bijdragen aan het oplossen van maat-
schappelijke problemen zijn in de loop van de twintigste eeuw getemperd, maar ook 
vandaag de dag hooggespannen. Die verwachtingen zijn overigens bij burgers, journalis-
ten en politici doorgaans hoger dan bij ambtenaren en onderzoekers (Abma en In ’t Veld 
2001).
Sinds de jaren vijftig zijn verscheidene stromingen met perspectieven op beleid ont-
staan. In sommige beleidswetenschappelijke literatuur wordt expliciet aangegeven 
vanuit welke invalshoek men te werk gaat. Zo wordt in het standaardwerk Overheidsbeleid. 
Een inleiding in de beleidswetenschap een empirisch-analytische benadering gebruikt met 
als doel ‘systematisch inzicht in de werkelijkheid van het beleid te krijgen’ (Hooger-
werf 2003: 19). Daarnaast wordt in dit handboek gebruikgemaakt van inzichten uit de 
zogeheten normatieve en historische benadering. Deze verschillende benaderingen 
hoeven elkaar niet uit te sluiten. Integendeel, zij kunnen elkaar volgens Hoogerwerf en 
 Herweijer goed aanvullen (Hoogerwerf en Herweijer 2003).
Andere boeken hebben de verschillende benaderingswijzen bij het analyseren van 
beleid zelf tot onderwerp gemaakt, zoals het Handboek beleidswetenschap (Abma en In 
t́ Veld 2001). Gezien de soms kleine afstand tussen het onderzoekswerk en het politiek-

bestuurlijke veld moet een beleidswetenschapper zich scherp bewust zijn van de rol 
en de verantwoordelijkheid, die hij wil en kan uitoefenen (Abma en In ’t Veld 2001: 19). 
Wanneer beleidsmakers en onderzoekers hun eigen en andermans visie op beleid en de 
veronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen expliciteren, worden betere voor-
waarden voor uitwisseling en samenwerking geschapen, aldus de auteurs (Abma en In 
’t Veld 2001).
In het Handboek beleidswetenschap worden vijf perspectieven geïdentificeerd: het 
ratio nalistisch perspectief, het netwerkenperspectief, het institutioneel perspectief, het 
normatief perspectief en het constructivistisch perspectief. In tabel 1.8 heb ik de per-
spectieven op beleid schematisch samengevat (Abma en In ’t Veld: 37).
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Tabel 1.8

Verschillende perspectieven op beleid

perspectief belangrijkste uitgangspunten en kenmerken

rationalistisch beleid is een middel om doelen te realiseren;
beleidsvorming is primair een rationeel en cognitief proces;
actoren: centrale beleidsactor, belangen van andere actoren worden bekend 
 verondersteld;
proces: fasegewijs (probleemformulering, implementatie en evaluatie);
doel: verklaren en voorspellen van beleid;
oorzaken falen beleid/type verklaringen: informatietekort, planning en controle, 
ontoereikende beleidstheorie, tegenwerking;
taak: toetsen en verbeteren van beleidsontwerpen en theorieën op basis van 
 empirisch gefundeerde sociaalwetenschappelijke theorieën

netwerken beleid is het product van onderhandeling van afhankelijke partijen;
beleidsvorming is vooral een sociaal en politiek proces;
actoren: meerdere belanghebbenden, doelzoekend gedrag;
proces: verloopt in ronden, grillig karakter;
doel is het (met name) beschrijven en verklaren van beleidsprocessen;
centrale vraag: hoe komt gemeenschappelijke actie rond een issue tot stand?;
oorzaken falen beleid/type verklaringen: onvermogen tot samenwerking, niet 
onderkennen van wederzijdse afhankelijkheden en belangen;
taak: beter managen van het onderhandelingsproces en afstemming van beleid 
op ‘handelingstheorieën’ van ‘doelgroepen’ of inzetten van ‘strategische’ beleids-
instrumenten;
beleid beoordelen aan de hand van de realisatie van win-winsituaties, mate waarin 
voldaan is aan procescriteria van openheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid;
verhouding tot rationalistisch perspectief: relatie overheid en samenleving is verder 
uitgewerkt 

institutioneel beleid is een traditie, neergelegd in een set van geïnstitutionaliseerde regels, normen 
en waarden;
beleidsvorming is een sociaal verschijnsel in een historisch gegroeide context;
doel is het beschrijven en verklaren van beleid;
type verklaringen: sociaal-culturele, politieke en staatkundige context als 
 belangrijkste verklarende variabelen;
centrale vraag: hoe vormen, bemiddelen en kanaliseren instituties de keuzen en het 
gedrag van sociale actoren en in hoeverre beïnvloeden zij het strategisch handelen?;
ook informele regels en normen kunnen gedrag van actoren structureren;
uitkomst van beleid komt voort uit logica en regels van de institutie waar actoren 
deel van uitmaken;
type verklaringen: maatregelen, al dan niet ondersteund door cultuur en structuur
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Tabel 1.8 (vervolg)
perspectief belangrijkste uitgangspunten en kenmerken

institutioneel beleid is een traditie, neergelegd in een set van geïnstitutionaliseerde regels, normen 
en waarden;
beleidsvorming is een sociaal verschijnsel in een historisch gegroeide context;
doel is het beschrijven en verklaren van beleid;
type verklaringen: sociaal-culturele, politieke en staatkundige context als 
 belangrijkste verklarende variabelen;
centrale vraag: hoe vormen, bemiddelen en kanaliseren instituties de keuzen en het 
gedrag van sociale actoren en in hoeverre beïnvloeden zij het strategisch handelen?;
ook informele regels en normen kunnen gedrag van actoren structureren;
uitkomst van beleid komt voort uit logica en regels van de institutie waar actoren 
deel van uitmaken;
type verklaringen: maatregelen, al dan niet ondersteund door cultuur en structuur

normatief beleid is een instrument ter legitimering van bestuurlijk handelen, de uitkomst van 
een redelijk debat;
uitgangspunt is dat het mogelijk en wenselijk is om objectieve uitspraken te doen 
over waarden;
doel is het beschrijven en beoordelen van beleid;
actoren: partijen met standpunten;
proces: uitwisseling van argumenten volgens bepaalde procedures;
type verklaringen: al dan niet legitieme argumenten en procedures

(sociaal-)-
constructivistisch

beleid is een discursieve praktijk, te (re)construeren aan de hand van taal en verhalen 
door actoren;
doel is het verhogen van (wederzijds) inzicht in ervaringen en betekenisconstructies;
centrale vraag is hoe actoren omgaan met meervoudige en divergerende betekenis-
constructies en hoe deze interacties al dan niet veranderen;
type verklaringen: sociale en cognitieve fixatie, maar ook dominante werking 
van metaforen en ‘institutionele’ discoursen die de werkelijkheid niet alleen 
 representeren, maar ook construeren 

Bron: QvdH, op basis van Abma en In ’t Veld (2001)

De verschillende visies kunnen we op een schaal plaatsen, waarbij het rationalistisch en 
sociaal-constructivistisch perspectief de uitersten vormen. Onderzoekers met een ratio-
nalistisch perspectief hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden om de samen-
leving met beleid te beïnvloeden, vanuit een (post)positivistisch wetenschaps ideaal. 
Beleidsonderzoek is gericht op het verklaren, voorspellen en verbeteren van beleid. 
Beleidsmakers en -onderzoekers die werken vanuit een (sociaal-)constructivistisch per-
spectief, evenals sommige aanhangers van andere perspectieven, vertrekken niet vanuit 
een centrale hypothese, maar hebben vooral oog voor de argumenten, percepties en 
verhalen van de betrokken actoren. De eerdergenoemde Van Twist is een exponent van 
deze visie. Deze onderzoekers concentreren zich met name op het beschrijven en analy-
seren van beleidsprocessen.
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Het Handboek maakt geen keuze voor een bepaald perspectief, maar maakt de stand-
punten expliciet en gaat ervan uit dat de visies, al dan niet in combinatie gebruikt, een 
meerwaarde kunnen hebben voor de bestudering van beleid. Wel wordt door Abma en 
In ’t Veld benadrukt dat beleid mensen indeelt in categorieën en doelgroepen, en dat het 
normen en waarden omtrent onze opvattingen en ons handelen vastlegt en daardoor 
mede onze identiteit vormt (Abma en In ’t Veld 2001: 17). Met deze uitspraken lijken de 
auteurs zich eerder in de richting van het sociaal-constructivistische perspectief dan 
van het rationalistische perspectief te positioneren. Wellicht is dat niet zo opmerkelijk 
gezien de ontwikkelingen die de (beleids)wetenschappen in de loop van de twintigste 
eeuw hebben doorgemaakt (zie tabel 1.6).
Welke perspectieven hanteer ik in dit onderzoek? Het reduceren van beleid tot rationele 
argumenten die zijn vastgelegd in beleidsnota’s en begrotingen doet mijns inziens te 
weinig recht aan het proces van beleidsvorming en -uitvoering in de praktijk. De in 
officiële teksten vereeuwigde begrippen zeggen lang niet alles over de belangenstrijd 
die achter de vaststelling van die woorden zit. Een nieuwe beleidsterm kan gemakkelijk 
verhullen dat er in feite weinig veranderd is en ook het omgekeerde is mogelijk. Een 
rationalistisch perspectief is daarom niet passend.
 Politici hebben, zeker binnen de vierjaarlijkse cyclus van het Nederlandse cultuur beleid, 
sterk de neiging zich met een nieuwe begrippenkader te positioneren ten opzichte 
van voorgangers. Dit staat in schril contrast met onderzoekers die omwille van de 
 continuïteit van het onderzoek en de mogelijkheid om trends te schetsen, juist willen 
vasthouden aan constante definities, ook als de praktijk er inmiddels anders uitziet. 
Toch moet men ernaar streven het beleid zo veel mogelijk te funderen op wetenschap-
pelijke kennis en argumenten. Er is door de rijksoverheid in de afgelopen jaren dan ook 
veel geïnvesteerd in het verhogen van de rationaliteit van beleid.76

Het is niet de intentie van dit onderzoek om een oordeel te vellen en een keuze te 
maken voor het Nederlandse dan wel het Vlaamse beleid; het gaat niet om een norma-
tieve aanpak. Er wordt ook geen puur constructivistisch perspectief gehanteerd; het 
huidige beleid wordt in dit proefschrift nadrukkelijk bekeken vanuit een historisch 
vergelijkend perspectief, waarin de sociale, politieke en institutionele context bepa-
lend zijn voor de wijze waarop het huidige cultuurparticipatiebeleid in Nederland en 
Vlaanderen is ingericht. In de praktijk van het cultuurbeleid blijkt de dynamiek lang 
niet zo groot als soms verondersteld wordt in het sociaal-constructivistisch perspectief. 
Alternatieve beleidstheorieën over cultuurparticipatie lijken er niet in te slagen het 
staande beleid te doorbreken. De vigerende beleidstheorie bepaalt in hoge mate het 
verloop van het beleidsproces.77 Dit neemt niet weg dat het van belang is te kijken naar 

76 Een voorbeeld hiervan is de oprichting van de directie Kennis bij het ministerie van oc w. Deze di-
rectie vormt een schakel tussen de beleidsdirecties en universiteiten en kennisinstellingen als cbs 
en cpb. Eind 2010 bracht de directie Kennis een kennisagenda voor oc w uit (oc w 2010b). Specifiek 
voor cultuur past de uitgave van de publicaties Kunst in cijfers (oc w 2010c) en Cultuur in Beeld (oc w 
2011b, 2011c) in deze ontwikkeling. 

77 We kunnen hierbij denken aan de discussie rond volkscultuur die in Nederland tot voor kort buiten 
de beleidstheorie van de rijksoverheid viel. Hierover meer in hoofdstuk 8. 
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de verschillende actoren en belanghebbenden in het beleidsproces en hun visie op het 
cultuur(participatie)beleid.
De uitgangspunten en de aanpak van dit onderzoek sluiten het beste aan bij het 
 institutionele en netwerkenperspectief. In aansluiting op het institutionele perspectief 
richt dit onderzoek zich op het beschrijven van het beleid in Nederland en Vlaanderen 
en het verklaren van de verschillen. Ook het benadrukken van de continuïteit van het 
beleid past in dit perspectief. Die continuïteit tekent zich vooral af als het beleid van een 
afstand wordt bekeken. Naderbij is het cultuurbeleid een grillig proces en het eindresul-
taat een product waarin verschillende partijen een compromis zijn aangegaan. Het net-
werkenperspectief heeft meer dan het institutionele perspectief oog voor de processen 
op microniveau. In combinatie geven deze perspectieven een beeld dat mijns inziens het 
beste overeenkomt met de daadwerkelijke ontwikkeling van het cultuurbeleid.

1.8 Opzet

In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van het beleid op het gebied van cultuurpartici-
patie in de periode 1999-2009. Aan de orde komen de beleidsinstrumenten, de doelen 
en de legitimaties van het beleid op het gebied van cultuurparticipatie. In hoofdstuk 3 
bekijken we op welke manier het beleidsprobleem cultuurparticipatie is ontstaan en 
zich heeft ontwikkeld. Daarnaast bespreek ik de trends in de ontwikkeling van cultuur-
participatie en de betekenis daarvan voor het beleid.
In de hoofdstukken die volgen staat telkens een aspect van het cultuurparticipatie-
beleid centraal. In hoofdstuk 4 is dat het sociaal-cultureel werk als instrument voor 
emancipatie en cultuurspreiding. Allereerst schets ik de ontwikkeling van het Vlaamse 
cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het sluiten van het Cultuurpact en de door-
werking daarvan in het cultuurbeleid. In het tweede deel van dat hoofdstuk bekijk ik het 
sociaal-cultureel werk in Vlaanderen nader. Wat beoogt het beleid op het gebied van het 
sociaal-cultureel werk? Welke instrumenten worden ingezet en welke resultaten zijn 
geboekt? Vervolgens spiegel ik het beleid in Vlaanderen aan de situatie in Nederland. 
Wat is sociaal-cultureel werk in Nederland? Wat is de band tussen sociaal-cultureel werk 
en cultuurbeleid? Of beter gezegd, wanneer en waarom is deze band verbroken?
In hoofdstuk 5 en 6 staat de ontwikkeling van de culturele infrastructuur in respectieve-
lijk Vlaanderen en Nederland centraal. De culturele centra behoren tot de belangrijkste 
instrumenten van cultuurspreiding in Vlaanderen. Parallel aan de sociaal-culturele 
infrastructuur van culturele centra en bibliotheken ontwikkelde zich in Vlaanderen een 
tweede spoor, namelijk een meer gespecialiseerde infrastructuur voor de kunsten met 
kunstencentra en later centra voor beeldende kunsten, waar clubs uit het alternatieve 
circuit een thuishaven vonden. Hoe verhoudt het bereik van de culturele infrastructuur 
dat door dit tweesporenbeleid is ontstaan zich tot het bereik van de Nederlandse infra-
structuur, is de vraag die ik in deze hoofdstukken probeer te beantwoorden.
In de loop van de twintigste eeuw zijn er cultuurvormen bijgekomen die ook om erken-
ning en ondersteuning van de overheid vragen, zoals popmuziek, de strip en het circus. 
Dit riep vragen op over de houdbaarheid van de ondersteuning van hoge cultuur door de 
overheid en over de rol van het rijk bij meer populaire cultuurvormen.  
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Hoofdstuk 7 gaat in op de vernieuwing en verbreding van het cultuuraanbod als 
 mogelijke strategie om aansluiting bij het publiek te (blijven) vinden.
In hoofdstuk 8 en 9 belanden we in het meer recente cultuurbeleid, waarin de aandacht 
is verschoven in de richting van de cultuurparticipant zelf. In deze hoofdstukken wordt 
ingegaan op de barrières die deelname aan cultuur kunnen bemoeilijken en het beleid 
dat wordt ingezet om die drempels te slechten. In hoofdstuk 8 worden de drempels 
bekeken vanuit het perspectief van cultureel erfgoed; aan de orde komen de prijs van 
cultuur aan de hand van de discussie rond gratis toegang en 1-euro-toegang tot musea, 
en de ondersteuning van volkscultuur en vrijwilligers. Hoofdstuk 9 behandelt de actieve 
cultuurparticipatie. Hier wordt het beleid op het gebied van amateurkunst, binnen- en 
buitenschoolse cultuureducatie en sociaal-artistiek werk besproken.
In hoofdstuk 10 wordt het beleidsprobleem cultuurparticipatie aan de hand van centrale 
begrippen uit de beleidswetenschap geanalyseerd: beleidstheorie, -visie, en -ideologie. 
Het geheel in beschouwing genomen, brengt mij tot een typering van het cultuurpartici-
patiebeleid in Nederland en Vlaanderen. Ik eindig het onderzoek met een korte epiloog, 
waarin ik de bezuinigingen op cultuur in Nederland en het sterk afgenomen politieke 
en maatschappelijke draagvlak voor cultuursubsidies probeer te duiden in het licht van 
verschillen in het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen.
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2 Cultuurparticipatiebeleid in Nederland en Vlaanderen

Zondermeer, zonder schroom durf ik de aandacht voor participatie als de belangrijkste 
 dragende structuur van mijn beleid te bestempelen. (Anciaux 2006a: 5)

2.1 Argumenten voor overheidssteun

De beleidsbrief Kunst van Leven (2007) van minister Plasterk begint met vier klassieke argu-
menten voor overheidsondersteuning van cultuur: cultuur is een collectief goed, genereert 
externe effecten, wordt gezien als merit good en is van belang om te bewaren voor toekom-
stige generaties (ocw 2007a: 3). Deze argumenten keren terug in tabel 2.1, waarin op basis 
van Herweijer (2003) en Bovens et al. (2001) een schematische weergave is gemaakt van de 
argumenten voor overheidssteun uit de bestuurskunde en vervolgens van hun toepassing 
op cultuur. Het conserveringsargument van Plasterk is een variatie op het argument voor de 
ondersteuning van gemeenschappelijke gebruiksgoederen. Het argument van de externe 
effecten heeft in Bovens et al. alleen betrekking op beschermingsmaatregelen tegen de 
markt. De laatste jaren is in het cultuurbeleid steeds meer aandacht gekomen voor het 
begeleiden van individuele makers en culturele organisaties richting de markt.

Tabel 2.1

Argumenten voor overheidssteun van cultuur

argument toelichting

gemeen-
schappelijk 
 gebruiksgoed 

zonder regulering verdwijnen eindige hulpbronnen,
soort beleid: aanvullen van de markt door regulering,
heeft betrekking op monumenten, cultuurlandschap, rijkscollectie;

collectief  
goed

zonder verplichte belasting zijn het ontoegankelijke voorzieningen,
soort beleid: aanvullen van de markt door overheidsbeheer van de infrastructuur,
heeft betrekking op culturele infrastructuur;

quasi- 
collectief  
goed 

zonder inkomensherverdeling geen sociale vrede,
soorten beleid: compenseren van de markt door inkomensherverdeling en 
 subsidieverlening,
heeft betrekking op culturele instellingen, toegangsprijzen (korting);

merit good het wordt maatschappelijk wenselijk geacht dat goederen of producten voor  
een breder publiek toegankelijk worden gemaakt,
soorten beleid: corrigeren van de markt door stimulering met subsidies,
van toepassing op het cultuuraanbod;

externe 
 effecten 

goederen en producten hebben bepaalde positieve (of negatieve) externe  effecten waar-
van de overheid het noodzakelijk acht dat deze aan te moedigen (of in te dammen),
soorten beleid: begeleiden van kunst- en cultuurproducenten naar en op de markt door 
investeringen, promotie (en bescherming tegen de markt),
heeft betrekking op creatieve economie, internationale promotie,  cultuurtoerisme. 

Bron: QvdH, op basis van oc w (2007a), Herweijer (2003), Bovens et al. (2001)
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De opeenvolgende bewindspersonen van Cultuur in Nederland en Vlaanderen hebben 
op verschillende argumenten de nadruk gelegd om hun beleid te legitimeren. Zo werd 
het Nederlandse museumbeleid tot in de jaren negentig gekenmerkt door de nadruk 
op behoud en beheer van de rijkscollectie (conserveringsargument), terwijl begin 
 eenentwintigste eeuw het idee van een merit good aan belang heeft gewonnen en er ook 
meer oog is voor externe, met name economische effecten van musea.
In dit hoofdstuk komen de argumenten aan bod die ten grondslag liggen aan het beleid 
ter bevordering van cultuurparticipatie. Ik bekijk voor zowel Vlaanderen (§ 2.2) als 
Nederland (§ 2.3) welke doelstellingen het beleid kent en welke instrumenten daarbij 
worden ingezet en vervolgens hoe het beleid in beide landen zich tot elkaar verhoudt 
(§ 2.4). Daarna worden de doelstellingen en beoogde resultaten van het beleid geanaly-
seerd (§ 2.5). Ten slotte ga ik in op de wetenschappelijke onderbouwing van de politieke 
argumenten voor het stimuleren van cultuurdeelname (§ 2.6) en geef ik een samen-
vatting van het globale beeld dat is geschetst van de beleidstheorie in Nederland en 
Vlaanderen (§ 2.7).

2.2 Cultuurparticipatiebeleid in Vlaanderen

Bert Anciaux was in de periode van juli 1999 tot juli 2009 minister van Cultuur van de 
Vlaamse Gemeenschap, met een tussenpose van twee jaar in de periode 2002-2004. In 
zijn beleidsnota’s Cultuur 2000-2004 en Cultuur 2004-20091 is cultuurparticipatie een van de 
belangrijkste onderwerpen, zo niet het centrale thema. Aan het begin van zijn bewind 
richtte zijn beleid zich op de kunsten, het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel 
werk. Vanaf 2004 wordt het participatiebeleid verbreed naar sport. De brede en op 
samenhang gerichte visie van Anciaux blijkt uit het Participatiedecreet voor cultuur, 
jeugdwerk en sport, dat de minister in 2006 op de dag van de Cultuurcommunicatie aan-
kondigde (Anciaux 2006a).2

1 Deze nota’s omvatten het beleid op het gebied van de kunsten, het cultureel erfgoed, het sociaal-
cultureel werk en het internationaal cultuurbeleid. De minister bracht aparte nota’s uit voor zijn 
andere bevoegdheden, te weten jeugd, sport en Brussel. In de beleidsnota Cultuur 2004-2009 
benadrukt Anciaux de gemeenschappelijkheid van de vier onderwerpen in zijn portefeuille, onder 
andere met een sectoroverstijgende aanpak op het gebied van participatie en interculturaliteit 
(Anciaux 2004: 7-8). 

2 Het Participatiedecreet wordt later in deze paragraaf toegelicht. 
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Kader 2.1 De politieke loopbaan van Bert Anciaux 
Bert Anciaux (1959) studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en werkte tien jaar als 
advocaat. Op zijn zeventiende kwam Anciaux in de partijraad van de Volksunie (vu), de par-
tij waarvan zijn vader Vic Anciaux in de periode 1979-1985 voorzitter was. In 1992 werd Bert 
 Anciaux partijvoorzitter van de vu en werd hij voor vier jaar schepen (wethouder) in Brussel. 
In 1995 werd Anciaux senator van het Federaal Parlement, wat hij tot 1999 bleef. In 1996 volgde 
een herverkiezing als voorzitter van de vu.

In 1998 richtte Anciaux de radicaal-democratische beweging id21 op en werd voorzitter van de 
alliantie vu&id. In 1999 werd hij lid van het Europees Parlement. Nog datzelfde jaar keerde hij 
terug naar Vlaanderen om te worden benoemd tot minister van Cultuur, Jeugd, Huisvesting, 
Stedelijk Beleid, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking.

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw viel de vu uiteen. Vanuit de progressieve vleugel 
van de vu waartoe Anciaux behoorde, ontstond in november 2001 Spirit (Sociaal, Progressief, 
Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht). In juli 2002 nam 
Anciaux ontslag uit de Vlaamse regering om persoonlijke redenen.3 In 2003 ging Spirit samen 
met sp.a (Socialistische Partij Anders) de federale verkiezingen in als ‘progressief kartel’.4 Dit 
leidde tot een onverwachte en grote overwinning in de kamer en de senaat. Anciaux werd 
federaal minister van Mobiliteit en Sociale Economie.

Na de Vlaamse verkiezingen in 2004 boekte het kartel s.pa-Spirit wederom een zege. Anciaux 
werd Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel. Bij de federale verkiezingen in 2007 
kreeg hij een plaats in de senaat, maar hij koos ervoor aan te blijven als minister van Cultuur 
(beleidsperiode 2004-2009). De partij kreeg in 2008 een nieuwe naam: VlaamsProgressieven. 
Eind 2008 volgde een breuk; de samenwerking van de VlaamsProgressieven met sp.a werd 
stopgezet, Anciaux verliet de partij en met hem veel andere prominente leden. In januari 2009 
sloot Anciaux zich aan bij sp.a. Bij de federale verkiezingen van 2010 werd Anciaux senator voor 
de sp.a.

Anciaux heeft verscheidene boeken op zijn naam staan, waaronder De vergeten vernieuwing 
(1992), De verrijkte samenleving (2002) en De pijn van een politicus (2009). 

Bron: www.bertanciaux.be

Twee belangrijke noties in het beleid van Anciaux zijn ‘deelhebben’ en ‘deelnemen’. 
Het participatiebeleid is er niet alleen op gericht dat mensen deelnemen aan het cultu-
rele aanbod dat de Vlaamse overheid subsidieert, dit beleid vraagt ook om een actieve 
bijdrage van burgers bij het realiseren en behouden van culturele voorzieningen. Dit 
‘deelhebben’ kan op verschillende manieren vorm krijgen: als vrijwilliger, als bestuurs-
lid of als personeelslid (Anciaux 2007b: 16).

3 Tine Daems stelt in haar analyse van het participatiedebat dat een combinatie van partijpolitieke 
problemen en kritiek op zijn beleid hem deed besluiten op te stappen (Daems 2007: 10).

4 In een kartel gaan verschillende partijen een samenwerking aan voor de verkiezingen.
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In zijn beleidsnota 2000-2004 constateert minister Anciaux dat in de jaren zeventig en 
tachtig de cultuurspreiding centraal stond in het Vlaamse cultuurbeleid en dat vanaf de 
tweede helft van de jaren tachtig het accent is verschoven naar de autonome ontwik-
keling van de kunsten. Het beleid van Anciaux is erop gericht deze twee bewegingen 
in samenhang verder te brengen. Anciaux wil met zijn cultuurbeleid de voorwaarden 
voor cultuur participatie scheppen. Het is hem niet alleen te doen om het vergroten van 
de deelname, hij wil ook een nieuw publiek voor cultuur aanboren (verbreding) en een 
gevarieerd ‘cultuurmenu’ aanmoedigen (verdieping) (Anciaux 1999, 2004).
Aan de basis van deze drieledige uitbreiding van de cultuurdeelname staat de ‘culturele 
competentie’. De Vlaamse Raad voor Cultuur definieert dit begrip als volgt:

een geheel van (voor)kennis over kunst en cultuur, van mentale openheid en appreciatie t.a.v. 
kunst en cultuur, en van het vermogen om kunst en cultuur op te zoeken, ermee om te gaan en 
ze zelf te creëren. (RvC 2006: 5)

Verhoging van de culturele competentie is volgens Anciaux een vereiste voor de ver-
breding en verdieping van cultuurdeelname; opvoeding en educatie zijn de belangrijkste 
factoren voor het vergroten van de culturele competentie (Anciaux 1999: 23-4).5

Het cultuurparticipatiebeleid beoogt de betrokkenheid van zowel het individu als de 
gemeenschap als geheel te bevorderen. Cultuur kan bijdragen aan persoonlijke ont-
plooiing en het vergroten van de individuele keuzevrijheid. Het individu wordt in het 
Vlaamse cultuurbeleid benaderd als ‘potentiële actieve partner in of deelnemer aan 
cultuur(beleid), niet slechts als consument’ (Anciaux 1999: 13-14). Maar cultuur, in het 
bijzonder het sociaal-cultureel werk, draagt ook bij aan de vorming van de (Vlaamse) 
gemeenschap.
In de kernopdracht van het sociaal-cultureel werk komen beide componenten nadrukke-
lijk terug. Sociaal-cultureel werk wordt gedefinieerd als ‘werken aan zingeving en eman-
cipatie in functie van persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing’ (Anciaux 1999: 20). 
Binnen het sociaal-cultureel werk is het Decreet lokaal cultuurbeleid het belangrijkste 
vehikel. Op basis van dit decreet worden cultuurcentra en bibliotheken ondersteund en 
lokale overheden aangezet tot het ontwikkelen van een eigen cultuurbeleid. De basis-
filosofie van het decreet is dat de participatie van burgers met name vorm krijgt op 
lokaal niveau (bs 2001a).
In de beleidsnota Cultuur 2004-2009 komt Anciaux met tien strategische doelstellingen, 
waarvan er drie expliciet betrekking hebben op participatie: interculturaliteit, participa-
tie en culturele competentie, en het slechten van de participatiedrempels.

Het stimuleren van interculturaliteit
De culturele diversiteit van de samenleving ziet Anciaux niet als een probleem, maar als 
rijkdom. Anciaux constateert dat de staatsgrenzen plaatsmaken voor een wereld van 
gemeenschappen. Met deze uitspraak lijkt hij zowel de migratieproblematiek als het pro-
ces van federalisering in België aan te duiden. Investeringen in gemeenschapsvorming 

5 Het begrip culturele competentie komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 9.
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en (inter)culturele activering moeten bijdragen aan interculturaliteit, het ‘samenleven’ 
van verschillende mensen en culturen. Binding, het recht op eigenheid en emancipatie 
binnen een groep, en bridging, het leggen van verbindingen tussen groepen, zijn de twee 
sporen van dit beleid (Anciaux 2004: 12-24).

Verhogen van de participatie en de culturele competentie
Het verhogen van de cultuurparticipatie en de culturele competentie ziet Anciaux als 
onderdeel van een bredere doelstelling, namelijk het bevorderen van ‘levensbreed leren’. 
Onder deze noemer wordt een beleid gevoerd dat in het teken staat van sociaal, cultureel 
en politiek burgerschap en ‘niet (alleen) vertrekt van utilitaire perspectieven en over-
wegingen, en dat dus meer doet dan het dictaat van de economische wetmatigheden 
volgen’ (Anciaux 2004: 16). Het vergroten van de culturele competentie heeft voor minis-
ter Anciaux ook betrekking op interculturele vaardigheden. Deze kunnen volgens hem 
bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van participatie en cultuurbeleving. Kunst- 
en cultuureducatie en met name sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen zijn 
de voornaamste instrumenten die Anciaux op dit punt inzet (Anciaux 2004).

Het slechten van de participatiedrempels
De derde strategische doelstelling is het slechten van de drempels voor cultuurdeel-
name. De Vlaamse regering hanteert het uitgangspunt dat voorzieningen die subsidie 
ontvangen van de overheid voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarbij verwijst 
Anciaux naar het universele recht op toegang tot (de door de overheid gesubsidieerde) 
cultuur en het cultureel potentieel van iedere burger. Er worden vijf soorten drempels 
genoemd die een belemmering voor cultuurdeelname vormen: informatiedrempels, 
praktische drempels, financiële drempels, sociale drempels en culturele drempels. De 
verscheidenheid aan drempels vraagt om een heterogeen instrumentarium, zo stelt 
Anciaux (2004).6

Aanvullend op de specifieke inspanningen om de cultuurdeelname te bevorderen, wor-
den binnen de verschillende decreten ook eisen gesteld op het gebied van educatie en 
publieksbereik. Zo is publieksgerichtheid een van de beoordelingscriteria in het Kun-
stendecreet (bs 2008b).

Het Vlaamse instrumentarium
Om de (inter)culturele competentie te vergroten en de drempels voor cultuurparticipa-
tie te verlagen worden diverse instrumenten ingezet. In dit instrumentarium zijn drie 
accenten te herkennen: a) educatie, b) aansluiting van vraag en aanbod, en c) maat-
regelen voor specifieke doelgroepen.

6 Hoofdstuk 8 en 9 gaan over de drempels voor cultuurdeelname en de instrumenten die worden 
ingezet om deze te verlagen. 
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a Educatie
De term cultuureducatie wordt in Nederland voornamelijk gebruikt in de context van 
het primair en voortgezet onderwijs. De doelgroepen van het cultuureducatiebeleid zijn 
vrijwel uitsluitend kinderen en jongeren. In Vlaanderen daarentegen wordt (cultuur)
educatie veel breder opgevat. Het heeft net als in Nederland betrekking op het formele, 
diplomagerichte en meestal individuele leren in het onderwijs, op het deeltijdkunst-
onderwijs en op educatieve projecten in en door culturele instellingen. Daarnaast richt 
het Vlaamse beleid ter bevordering van cultuureducatie zich echter ook op het leren door 
kinderen en volwassenen in een niet-formele setting, vaak in de vorm van groepswerk in 
het sociaal-cultureel werk of jeugdwerk (Anciaux 2008a: 23).
In de beleidsnota Cultuur 2004-2009 somt minister Anciaux de instrumenten op die 
moeten bijdragen aan het vergroten van de culturele competentie, zoals de expertise-
cel Cultuur-Onderwijs,7 het deeltijdkunstonderwijs, het lokale cultuurbeleid en de 
kunsteducatieve organisaties. Ook de brede school, het levenslang en levensbreed leren 
en het erkennen van elders verworven competenties worden in dit verband genoemd 
(Anciaux 2004: 43-45). Om de rol van educatieve organisaties te expliciteren introduceert 
minister Anciaux het begrip ‘toeleiding’. Het doel is door begeleiding en stimulering zo 
veel mogelijk mensen te bewegen tot cultuurdeelname.
In de volgende hoofdstukken komen de instrumenten op het gebied van educatie uit-
gebreider aan de orde. Het leren in een niet-formele context is een van de vier functies 
van het sociaal-cultureel werk dat in hoofdstuk 4 wordt besproken. De bibliotheken en 
vooral culturele centra komen als onderdeel van de lokale culturele infrastructuur aan 
de orde in hoofdstuk 5. Cultuureducatie, inclusief het deeltijdkunstonderwijs, komt aan 
bod in hoofdstuk 9.

b Aansluiting vraag en aanbod
Minister Anciaux spreekt in zijn beleidsnota culturele instellingen aan op hun verant-
woordelijkheid een breed en nieuw publiek te bereiken. De bestaande (communicatie)
middelen volstaan lang niet altijd. Daarom zijn er andere strategieën en werkvormen 
nodig, want:

al vlug is ook de reflectie over het bestaande culturele aanbod dan aan de orde: zijn bij de cul-
tuurparticipanten alle bevolkingslagen en -groepen vertegenwoordigd? Zo niet, hoe komt dat 
dan? Ligt de verantwoordelijkheid bij de aanbod- of bij de vraagzijde, of bij allebei? (Anciaux 
2004: 19).

Educatie moet bijdragen aan het vergroten van de culturele competentie en daarmee 
aan het verhogen van de vraag naar cultuur. Om alle drempels voor cultuurdeelname te 
slechten, is echter ook een betere aansluiting van vraag en aanbod nodig. Onder deze 
noemer vallen zaken als presentatie, communicatie, marketing en publieksbemidde-
ling. Minister Anciaux heeft in zijn regeerperiode sterk ingezet op het bijeenbrengen 

7 Dit beoogde samenwerkingsverband tussen de departementen voor Cultuur en Onderwijs is niet 
gerealiseerd.
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van vraag en aanbod, onder andere door het oprichten van een Centrum voor 
Cultuurcommunicatie in 2001 (nu CultuurNet Vlaanderen). Andere voorbeelden zijn de 
Cultuurmarkt Vlaanderen (de opening van het nieuwe culturele seizoen), de Week van de 
Smaak8 en de Erfgoeddagen (Anciaux 1999, 2004).
Teneinde de aansluiting van de jongste doelgroepen op het cultuuraanbod te verbete-
ren, zijn bijzondere inspanningen verricht, zoals het verlagen of geheel wegnemen van 
financiële drempels. Sinds 1 september 2004 ontvangen alle leerlingen in het secundair 
onderwijs een gratis leerlingenkaart waarmee ze korting krijgen op allerlei vrijetijds-
activiteiten, waaronder culturele. De kaart is een initiatief van het departement Onder-
wijs en opgezet in samenwerking met Cultuur, Jeugd en Sport (www.leerlingenkaart.be). 
Sinds juli 2008 zijn de Vlaamse musea voor 1 euro toegankelijk voor kinderen en jon-
geren onder de 26 jaar. Deze maatregel combineert Anciaux met een reeks flankerende 
maatregelen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen (Anciaux 2008b).
CultuurNet Vlaanderen heeft verschillende projecten uitgevoerd om belemmeringen 
voor de deelname van kinderen en jongeren weg te nemen. Een voorbeeld is het project 
‘Ambrassadeurs’,9 dat de cultuurdeelname en communicatie van de leeftijdsgroep van 
15-25 jaar onderzocht. Dit project, dat in samenwerking met Cultureel Jongeren Paspoort 
(cjp) en de Canon Cultuurcel van het departement Onderwijs werd uitgevoerd, heeft 
praktische aanbevelingen opgeleverd voor culturele instellingen die met jongeren wer-
ken (Devos 2004). Een ander voorbeeld is het Project Vlieg dat culturele activiteiten voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar in de etalage zet. Dit is een samenwerkingsproject van 
CultuurNet Vlaanderen, de kinderzender Ketnet, het tijdschrift Yeti/Klasse, het Vlaams 
centrum voor openbare bibliotheken en Locus, het steunpunt voor bibliotheken, cul-
tuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid (www.cultuurnet.be/vlieg).

c Specifieke doelgroepen
In de periode 2004-2009 zet minister Anciaux sterk in op het vergroten van de culturele 
competentie van kinderen en jongeren. Naast de maatregelen op het gebied van edu-
catie en communicatie, noemt Anciaux in zijn beleidsnota ook andere initiatieven die 
hieraan moeten bijdragen, zoals het erkennen van kinderen en jongeren als gebruiker, 
producent en ‘mede-aanstuurder’ van cultuur, het ondersteunen van populaire cultuur 
en niet-westerse cultuurvormen en het inzetten van het jeugdwerk als toeleider naar 
cultuur (Anciaux 2004: 44). Een voorbeeld van het ondersteunen van populaire cultuur 

8 Nederland kent sinds 2007 de Week van de Smaak. Dit is een initiatief van het toenmalige 
 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van oc w participeert hier 
niet in (www.weekvandesmaak.nl).

9 De term Ambrassadeurs is een samentrekking van de termen ‘ambassadeur’ en ‘ambras’. Ambras 
is een Vlaamse uitdrukking die verschillende betekenissen kan hebben afhankelijk van de context 
waarin het woord gebruikt wordt. Het kan zowel verlegenheid als drukte, ophef en poeha beteke-
nen. Het woord is afkomstig van het Franse ‘embarras’ dat verlegenheid of moeilijkheid betekent 
(Van den Boon et al. 2005: 186). De meeste ‘ambras’ hebben of zoeken mensen in de pubertijd, de 
leeftijdscategorie waarover het boek Ambrassadeurs gaat. 
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is het popbeleid dat de Vlaamse Gemeenschap eind jaren negentig voerde, met een 
 geoormerkt budget, subsidieregelingen en een website.10

Andere doelgroepen waarvoor de Vlaamse overheid specifiek beleid voert, zijn allochto-
nen en non-participanten, in het bijzonder kansarmen en mensen die in armoede leven. 
De maatregelen voor deze laatste twee doelgroepen gaan vaak over de grenzen van 
sectoren heen. Zo richt het Fonds Vrijetijdsparticipatie zich op mensen die in armoede 
leven.11 Een tweede voorbeeld van doelgroepenbeleid is het sociaal-cultureel beleid voor 
gedetineerden.
Anciaux neemt tevens maatregelen om diversiteit in de cultuur te bevorderen, zoals het 
diversifiëren van het personeelsbestand van culturele instellingen, de Vlaamse over-
heid en de besluitvormende organen in de cultuursector, en het hanteren van criteria 
die bijdragen aan een divers en kwalitatief aanbod. Het vergroten van de diversiteit van 
het aanbod wordt bezien in de context van het stedelijk cultuurbeleid. Landelijke steun-
punten en kenniscentra, zoals het Intercultureel Centrum voor Migranten, spelen een 
rol in de verspreiding van kennis (Anciaux 1999, 2004).
Op 20 februari 2006 lanceerde minister Anciaux ‘het Vlaams Actieplan Intercultura-
lisering. Van, voor en door Cultuur, Jeugdwerk en Sport’, dat in samenwerking met 
de verschillende sectoren tot stand is gekomen. Alhoewel de termen diversiteit en 
interculturalisering in Vlaanderen breed worden opgevat, heeft het Actieplan specifiek 
betrekking op één aspect van diversiteit, namelijk etnische culturele diversiteit ( Anciaux 
2006b). Het Actieplan kent twee sporen: enerzijds wil Anciaux de aandacht voor inter-
culturaliteit structureel inbedden in het beleid. De maatregelen die hij hiervoor neemt, 
heeft hij grotendeels al gepresenteerd in de beleidsnota voor 2004-2009, maar deze 
worden in het Actieplan verder geconcretiseerd. Zo moet 10% van de adviesraden en 
van de raden van bestuur van organisaties die dicht bij de overheid staan, medio 2008 
bestaan uit mensen met een ‘etnisch cultureel diverse achtergrond’ (Anciaux 2006b).12 
Anderzijds neemt Anciaux een aantal flankerende maatregelen gericht op begeleiding, 
experiment en ondersteuning. Zo reserveert hij 10% van de projectmatige middelen 
voor interculturele projecten, in totaal een bedrag van rond de 2 miljoen euro. Ook is er 
een kennisknooppunt opgericht, dat onder andere de campagne ‘Iedereen kan zetelen!’ 
heeft gelanceerd om mensen aan te moedigen een bestuursfunctie te vervullen (Anciaux 
2006b).

10 Zie hoofdstuk 8 voor een nadere toelichting op het popbeleid.
11 Het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor mensen die in armoede leven probeert de financiële drempels 

voor deelname te slechten door 80% van de onkosten voor deelname aan cultuur te betalen. Dit 
betreft niet alleen de toegangsgelden, maar bijvoorbeeld ook die van vervoer en een oppas. Het 
beheer van het fonds is in handen van een aantal lokale welzijnsorganisaties  
(www.fondsvrijetijdsparticipatie.be). 

12 Uit de beleidsbrief Cultuur 2009 valt niet op te maken of deze doelstelling ook daadwerkelijk is 
gehaald (Anciaux 2008c).
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Het Participatiedecreet
Eind 2006 kondigt minister Anciaux in zijn toespraak op de Dag van de Cultuurcommu-
nicatie het Participatiedecreet aan (Anciaux 2006a). In dit decreet ligt het accent op het 
bereiken van zogenoemde kansengroepen. Hieronder worden verstaan: mensen die in 
armoede leven, gedetineerden, gezinnen met kinderen, personen met een handicap en 
etnisch cultureel diverse groepen (bs 2008a). Omdat uit onderzoek bleek dat nog steeds 
slechts een beperkt deel van de bevolking deelneemt aan de culturele voorzieningen, 
neemt Anciaux het besluit om in zijn resterende regeerperiode in te zetten op de partici-
patie van groepen die dat voorheen niet deden. Anciaux ziet daarbij een belangrijke rol 
weggelegd voor het verenigingsleven en de culturele centra die bijdragen aan ‘gemeen-
schapsvorming, als gist voor cultuurparticipatie’ (Anciaux 2006a: 4). Minister Anciaux 
wordt in dit voornemen ondersteund door de Raad voor Cultuur die de uitgangspunten, 
doelstellingen en invalshoeken van het decreet onderschrijft (RvC 2007a: 1).
Anciaux brengt het Participatiedecreet als het sluitstuk van zijn cultuurbeleid. Het 
decreet, voluit het ‘decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter 
bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport’ is op 8 januari 2008 
goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het decreet brengt oude maatregelen samen 
in een nieuw jasje en presenteert een aantal aanvullende initiatieven. Ook worden extra 
middelen vrijgemaakt: in 2007 was 10,2 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen 
uit het decreet, in 2009 17,6 miljoen euro13 (Anciaux 2008a, 2008c). Het decreet komt 
niet in de plaats van het bestaande beleid, zo stelt Anciaux, maar is aanvullend flanke-
rend beleid. Het moet samenwerking en samenhang tussen de verschillende sectoren 
bevorderen en bijdragen aan andere programma’s van de Vlaamse overheid, zoals het 
ge actualiseerde Actieplan Armoede 2005-2009 en het Plan voor hulp- en dienstverlening 
aan  gedetineerden (Anciaux 2008a).
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de maatregelen van het Participatiedecreet. De kolom 
‘oud/nieuw’ geeft aan of het een nieuw initiatief betreft, of een al langer bestaande 
maatregel die met ingang van 2008 binnen de kaders van het Participatiedecreet valt. 
Tussen haken is in de tweede kolom aangegeven waar de middelen concreet heen gaan. 
In deze tabel is gewerkt met de cijfers uit de Beleidsbrief Cultuur. Beleidsprioriteiten 2007 en 
2008 (Anciaux 2007b: 20; Anciaux 2008a).14

Het decreet maakt onder andere subsidies vrij voor verenigingen die zich richten op 
leesbevordering (Stichting Lezen en projecten leesbevordering, 2.1), deelname van doel-
groepen die te maken hebben met specifieke drempels en op het uitdagen van de betrok-
ken sectoren om in te spelen op deze doelgroepen (Dêmos, 2.2). Daarnaast wordt een 
vereniging zonder winstoogmerk ondersteund, die als doelstelling heeft het bevorderen 
van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden (De Rode Antraciet, 4.1).
De overheid subsidieert praktijkgerichte laagdrempelige educatie voor kansen groepen 
(4.4), landelijke en op participatie gerichte projecten van hobbyverenigingen (5). 

13 Dit is exclusief de 1,2 miljoen euro voor de 1-euro-maatregel die officieel niet tot het 
Participatiedecreet hoort. 

14 De gegevens uit de Beleidsbrief Cultuur, beleidsprioriteiten 2008-2009 zijn niet meer te herleiden tot de 
afzonderlijke maatregelen (Anciaux 2008a).
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Ook kunnen instellingen bij het organiseren van bijzonder cultureel aanbod een 
tegemoetkoming krijgen, in de vorm van het terugbetalen van uitkoopsommen (cul-
turele  manifestaties en aanbod podium, 6). Het bijzondere karakter van het culturele 
aanbod kan betrekking hebben op het publiek dat wordt bereikt, op een gezelschap 
dat een nieuwe artistieke richting inslaat of op een bijzondere aanbieder, zoals een 
 asielzoekerscentrum of een rusthuis. Verder is er subsidie voor zogeheten proeftuinen,15 
die de participatie van de bevolking kunnen verbreden en verdiepen (7). Voor de periode 
2008-2012 is een aantal thema’s benoemd voor de proeftuinen, zoals de brede school, 
e-cultuur en e-opleiding, en vorming van buurtsportbegeleiders. De eerste cultuur-
gemeente is uitgeroepen in 2010 (Oostende), de eerste sportgemeente in 2011 (Gent).

Tabel 2.2

Het Participatiedecreet 

hoofdstuk afdeling oud/nieuw prognose 2009

2 participatie- 
instellingen

1 verhoging en verbreding van de cultuur-
participatie

(Stichting Lezen, projecten leesbevordering en 
CultuurNet Vlaanderen)

o 3.850.000

2 vernieuwing en verdieping van de 
 participatie van kansengroepen

(Dêmos, ontstaan uit een fusie van Kunst & 
Democratie en Cubido)

o 600.000

3 verenigingen met 
specifieke expertise

o.a. Verenigde verenigingen, Steunpunt Vrij-
willigerswerk, Minderhedenforum, vzw Intro

o 300.000

4 kansengroepen 1 gedetineerden
(de Rode Antraciet, bibliotheekwerk 
 gevangenissen)

o 1.100.000

2 projecten o 1.800.000
3 lokale netwerken – armoede n 1.650.000
4 praktijkgerichte vorming n 1.400.000

5 hobbyverenigingen n 500.000

6 uitkoopsom 
 cultuuraanbod

culturele manifestaties en aanbod podium, 
in het kader van het decreet ook toegankelijk 
voor jeugd- en sport

o 1.100.000

7 proeftuinen n 4.375.000

8 evenementen 2 grootschalige evenementen n 700.000

3 cultuur- of sportstad Vlaanderen n 200.000
totaal 17.584.000

Bron: Anciaux (2007b: 20)

15 Proeftuinen worden gedefinieerd als 'initiatieven die met het oog op methodische of inhoudelijke 
vernieuwing, en op projectmatige wijze, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de 
cultuur-, jeugd- of sportsector, en waarvan de projecttermijn beperkt blijft tot maximaal vijf jaar' 
(bs 18 januari 2008, hoofdstuk vi i , artikel 31-33).
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Reacties op Anciaux in het parlement en de media
De totstandkoming van het Participatiedecreet is niet zonder slag of stoot gegaan. In 
hoofdstuk 1 ben ik al kort ingegaan op de vernietigende kritiek van de Inspectie van 
Financiën op het voorontwerp van het decreet in september 2007. Ook de media en het 
parlement hielden zich niet afzijdig. Verschillende leden van het Vlaams Parlement uit-
ten tijdens de bespreking op 18 december 2007 hun twijfels over het ontwerpdecreet. 
Deze kritiek heeft de goedkeuring van het decreet uiteindelijk niet in de weg gestaan. 
Wel gaf een aantal partijen aan het decreet en de resultaten ervan zeer nauwlettend te 
zullen volgen. Belangrijkste kritiekpunten waren dat de grote nadruk op kansengroepen 
te stigmatiserend zou werken, dat het een onoverzichtelijk geheel van maatregelen is en 
dat de meerwaarde ten opzichte van bestaande maatregelen om de cultuurparticipatie te 
bevorderen onduidelijk is (v p 2007-2008a).
Minister Anciaux is een veelbesproken minister van Cultuur. Hij staat bekend als een 
eigengereide persoonlijkheid die in zijn regeerperiode verschillende keren besluiten 
nam die tegen de adviezen van commissies en het eigen departement ingingen. Dit leid-
de bijvoorbeeld in 2000 tot het collectief aftreden van de beoordelingscommissie Tekst-
theater. Berucht is ook zijn besluit om songfestivalkandidaat Kate Ryan te sponsoren. 
Toch kunnen de grootste criticasters van Anciaux’ beleid niet om het feit heen dat onder 
zijn bewind het budget voor cultuur meer dan verdubbeld kon worden (Van der Hoeven 
2007; Van Imschoot 2009; Daems 2007; Goedgebeur 2006).
Daems (2007) heeft een analyse gemaakt van het zeer levendige debat over cultuur-
participatie in de beginperiode van Anciaux (1999-2002). Een centraal moment hierin is 
de ‘State of the Union’ van Anciaux op 7 september 2000, waarmee hij een groot deel van 
het culturele veld tegen zich in het harnas wist te jagen door hen een ‘ascetische elite’ 
te noemen. Na deze toespraak volgt een heftig debat over de zin en onzin van Anciaux’ 
participatiebeleid en krijgt het thema cultuurparticipatie de volle aandacht van culturele 
instellingen, parlement en pers. Bovendien, zo stelt Daems, wordt er veel specifieker dan 
voorheen gesproken over dit thema, omdat de discussie wordt gevoerd aan de hand van 
door Anciaux geïntroduceerde termen als participatie, culturele competentie en ont-
schotting (Daems 2007: 10).
Na het aftreden van Anciaux in 2002 wordt de aanvankelijke opluchting al gauw ver-
vangen door vrees voor terugval naar de situatie van voor het cultuurdebat. Met de 
komst van minister Van Grembergen gaat het debat weliswaar ook in de tweede helft van 
2002 door, maar nu wordt het aangezwengeld door het veld, niet door de minister. Van 
Grembergen zoekt veel minder dan Anciaux de confrontatie. Zijn motto op het gebied 
van cultuurdeelname is ‘het “moet” niet, maar het moet kunnen’, met andere woorden: 
hij wil slechts de voorwaarden voor participatie scheppen.
De rust is van relatief korte duur, want in 2004 zijn minister Anciaux en het scherpe 
debat weer terug. De leden van het parlement staan in de ogen van Daems in de parti-
cipatiediscussie eerder aan de zijlijn dan in het centrum van het debat. De pers daaren-
tegen heeft een sturende en inhoudelijke bijdrage in het debat (Daems 2007).
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Conclusies participatiebeleid in Vlaanderen
Het thema cultuurparticipatie heeft een prominente plaats in het cultuurbeleid. Sterker 
nog: het Vlaamse cultuurbeleid is ontstaan vanuit een participatiebeleid.16 In de periode 
1999-2009 is het discours over participatie toegenomen met als hoogtepunt het debat 
over het Participatiedecreet. De kanttekening die we daarbij kunnen plaatsen is dat de 
stijging van de financiële middelen vooral ten goede kwam aan cultuurproductie.
Cultuurparticipatiebeleid wordt in Vlaanderen breed opgevat; het is niet alleen gericht 
op deelname aan de ‘hoge’ cultuur, maar ook op actieve participatie in het maatschappe-
lijk middenveld en op deelname aan populaire cultuurvormen. Cultuur is geen neutraal 
begrip, maar hangt samen met de emancipatie van de Vlaamse gemeenschap.
De minister van Cultuur zet in op zowel het vergroten van de (passieve) deelname als een 
actieve bijdrage aan cultuur(beleid), het zogenoemde deelhebben. Het instrumentarium 
van de Vlaamse overheid om de cultuurparticipatie te vergroten bestaat uit educatieve 
maatregelen, initiatieven die de aansluiting van vraag en aanbod verbeteren en maat-
regelen voor specifieke doelgroepen. Hierbij geldt wederom dat het begrip educatie veel 
breder wordt opgevat dan in Nederland; het heeft ook betrekking op volwassenen en op 
buitenschoolse en informele educatie.
Wat ten slotte opvalt aan het cultuurparticipatiebeleid van minister Anciaux is de com-
plexiteit ervan. De minister zette vele instrumenten in, waarvan soms niet duidelijk is 
hoe zij zich tot elkaar verhouden. Dit was ook een punt van zorg bij de bespreking van 
het Participatiedecreet in het Vlaams Parlement in januari 2008.

2.3 Cultuurparticipatiebeleid in Nederland

Het cultuurparticipatiebeleid in Nederland is in de periode 1999-2009 door drie 
bewindspersonen vormgegeven: de staatssecretarissen van Cultuur en Media Rick van 
der Ploeg (1998-2002, PvdA) en Medy van der Laan (2003-2006, D66), en minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk (2007-2010, PvdA).17 Hierna volgt een 
korte beschrijving van het beleid van deze bewindspersonen op het gebied van cultuur-
participatie. Een uitwerking op onderdelen is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Van der Ploeg: confrontatie
De kaders van het beleid van Van der Ploeg staan beschreven in de uitgangspunten 
voor het cultuurbeleid 2001-2004, getiteld Cultuur als confrontatie (OCenW 1999a). Van 
der Ploeg richt zijn pijlen nadrukkelijk op het bereiken van nieuwe publieksgroepen, 
vooral jongeren en allochtonen. Toch blijft ook voor hem de kwaliteit van het cultu-
rele aanbod voorop staan: ‘immers cultuurbeleid is geen substituut voor welzijns- en 

16 Zie hoofdstuk 4 voor de ontwikkeling van het Vlaamse cultuurbeleid. 
17 Het beleid van staatssecretaris Cees van Leeuwen van de Lijst Pim Fortuyn (lpf), een klein jaar 

staatssecretaris voor Cultuur en Media in het kabinet-Balkenende I (2002-2003), wordt hier buiten 
beschouwing gelaten. Dat geldt ook voor de maanden waarin minister Maria van der Hoeven van 
het cda na het aftreden van het kabinet-Balkenende i i  deels demissionair het beleid van staats-
secretaris Van der Laan heeft voortgezet (2006-2007). 
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 sociaal- cultureel werk’ (OCenW 1999a: 47). In het eerste deel van de nota geeft Van der 
Ploeg aan dat hij het beleid van zijn voorganger Nuis op het gebied van interculturaliteit 
en cultuureducatie als een belangrijke basis ziet (OCenW 1999a: 4-5).
Van der Ploeg gaat de confrontatie met de culturele sector aan door drie misverstanden 
aan de kaak te stellen. Het eerste misverstand is volgens hem dat het cultuurbeleid zich 
op het aanbod zou moeten richten, omdat dat per definitie aan de vraag vooraf gaat. Van 
der Ploeg ziet mogelijkheden voor een groter publieksbereik als de culturele aanbieders 
meer rekening houden met de wensen van de vragende partij. Hij eist dan ook van alle 
instellingen die in aanmerking willen komen voor subsidie, dat zij zich inspannen om 
een zo gevarieerd mogelijk publiek te bereiken. Het tweede misverstand is dat overheids-
subsidies culturele instellingen een ‘beschutting tegen de markt’ bieden en hen een alibi 
verschaffen om hun eigen gang te gaan, zonder rekening te houden met ontwikkelingen 
buiten de eigen sector (OCenW 1999a: 6). Van der Ploeg wil instellingen die zich onder-
nemend opstellen niet straffen, maar juist belonen.
De derde misvatting vloeit voort uit de vorige twee en is dat het cultuurbeleid min of 
meer ‘af’ is. Die mening is vooral te vinden bij mensen die ervan kunnen profiteren, 
aldus Van der Ploeg. Hij spreekt in dit kader van een ‘monocultuur’. Van der Ploeg intro-
duceert drie maatregelen die ervoor moeten zorgen dat ook nieuwkomers kunnen mee-
delen in de beschikbare middelen voor cultuur. Hij maakt zich hard voor meer diversiteit 
in het gesubsidieerde cultuurbestel, geheel in lijn met de maatregelen die hij in de nota 
Ruim baan voor culturele diversiteit had voorgesteld (OCenW 1999b).18 Daarnaast reserveert hij 
een budget voor specifieke activiteiten, onder andere op het gebied van cultuureducatie. 
De derde maatregel is een programmeringsbudget voor ‘accommodaties die serieus werk 
maken van hun functie als intermediair tussen makers en publiek’ (OCenW 1999a: 7). Van 
der Ploeg geeft aan dat op dit gebied, vooral het werkterrein van gemeenten en provin-
cies, nog veel te doen is.
Kwaliteit als leidend beginsel heeft in de ogen van Van der Ploeg gezorgd voor de 
zogenoemde subsidieparadox. De overheid subsidieert vormen van cultuur omdat 
er onvoldoende vraag naar is, maar dit maakt tegelijkertijd de basis van die subsidie 
in de samenleving nogal zwak: ‘waarom iets subsidiëren waar zo weinig vraag naar 
is?’ (OCenW 1999a: 14). In het verleden heeft dit dilemma gezorgd voor de introductie 
van cultuurparticipatie als tweede pijler onder het cultuurbeleid (naast autonomie en 
kwaliteit), zo constateert Van der Ploeg. Dat doet denken aan de twee sporen waarover 
Anciaux spreekt, ware het niet dat in het Vlaamse cultuurbeleid de aandacht in eerste 
instantie uitging naar cultuurspreiding en pas daarna naar kwaliteit en autonomie 
van het kunstenaanbod. Net als Anciaux vijf jaar later, is Van der Ploeg er in 1999 van 
overtuigd dat dit tweesporenbeleid niet langer werkt en om aanpassingen vraagt. 

18 Een van de maatregelen in het kader van deze nota is de oprichting van Atana, een organisatie die 
zich richt op het vergroten van de diversiteit van besturen, raden en commissies in de culturele 
sector (www.atana.nl). In de periode 2009-2012 krijgt Atana van het ministerie van oc w subsidie 
in het kader van het subsidieplan. Vlaanderen startte in 2005, geïnspireerd door Nederland, met 
een tweejarig experiment onder de naam Antena. Het programma werd uitgevoerd door Cultuur 
Lokaal, nu Locus (www.locusnet.be). 
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Een  indicatie hiervoor vindt hij in het feit dat maatregelen op het gebied van participatie 
kleinschalig en marginaal zijn gebleven:

zelfs een oppervlakkige waarnemer [kan] constateren dat op de pijler van het aanbod een 
bouwwerk van instandhoudingssubsidies rust, terwijl de pijler van de participatie een bijna 
lege sokkel is gebleven. (OCenW 1999a: 14)

Culturele instellingen doen in zijn ogen te weinig moeite om nieuwe publieksgroepen 
te bereiken. Het culturele aanbod en het publiek blijven zo twee gescheiden domeinen, 
waarbij het publiek de ondergeschikte is. Van der Ploeg citeert daarbij Paul Schnabel:

Nog altijd overheerst de gedachte dat kunst – ‘dat wat wij maken’ – goed is voor mensen en 
dat mensen dus ‘moeten’ komen, terwijl de gedachte dat het vooral goed is voor de kunst, 
zeker voor de uitvoerende kunst, als er publiek komt, nog maar moeilijk geaccepteerd wordt. 
(Schnabel 1993: 66)

Een scherp beeld van de publieksgroepen die een culturele instelling wil bereiken en de 
motieven daarvoor moeten een integraal onderdeel zijn van het beleidsplan. Daarnaast 
vindt Van der Ploeg dat er in het cultuurbeleid meer aandacht moet uitgaan naar cultu-
rele accommodaties, omdat vraag en aanbod op deze plekken samenkomen.
Een tweede reden die Van der Ploeg aanvoert voor het niet langer werken van een 
tweesporenbeleid van vraag en aanbod, is het feit dat interessante vernieuwingen zich 
buiten het gesubsidieerde aanbod voltrekken en wel een wisselwerking tussen aanbod 
en publiek weten te bewerkstelligen. Van der Ploeg noemt accommodaties waar verschil-
lende culturele disciplines onder één dak zitten en kruisbestuivingen aangaan. Ook de 
poppodia ziet hij als een voorbeeld: zij richten zich in toenemende mate niet alleen op 
popmuziek, maar ook op andere vormen van muziek en op podiumkunsten als video-
kunst en dans. Van der Ploeg noemt in dit verband het poppodium Paradiso, dat meer 
publiek trekt dan de Stadsschouwburg Amsterdam een paar meter verderop.
De nadruk op autonomie en kwaliteit in het cultuurbeleid heeft er in de derde plaats toe 
geleid dat het maatschappelijk potentieel van cultuur niet voldoende wordt benut. Van 
der Ploeg verwijst daarbij onder andere naar de ruimtelijke ordening, naar de rol van 
de (nieuwe) media als instrumenten voor cultuurspreiding en de interesse van cultuur-
toeristen. Om dit potentieel te benutten is cultureel ondernemerschap nodig, niet 
alleen in de zin van verzakelijking, maar vooral in de betekenis van innovatie. Innovatie 
kan voor de culturele sector gezocht worden in het aanbod, maar ook in de wijze van 
communiceren naar het publiek en in de marketingstrategieën.
Tot slot leidt het bestaande systeem volgens Van der Ploeg tot oververhitting. Vernieu-
wing van het gesubsidieerde aanbod wordt steeds lastiger, de instellingen die in het 
subsidiesysteem zitten, willen daar blijven en vragen steeds meer overheidsmiddelen. 
Tegelijkertijd proberen nieuwe instellingen ook een plekje te verwerven in de cultuur-
nota. Het in stand houden van het bestaande blijkt in de praktijk zwaarder te wegen dan 
ondersteuning van het nieuwe. De cultuurnota is zo verworden tot een ‘toegangskaartje 
voor het eeuwige leven’ (OCenW 1999a: 18).
De avant-garde van de jaren zeventig is het establishment geworden. Het publiek is 
echter niet meegegroeid. Van der Ploeg verwijst naar cijfers van Knulst (1989). In de 
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jaren zestig ging 10% van de bevolking jaarlijks naar het gesubsidieerde professionele 
toneel, in 1999 is dat nog maar 3%. Het aantal bezoeken aan het gesubsidieerde toneel 
is gedaald, evenals de belangstelling voor de Nederlandse film.19 De belangstelling 
voor cultureel erfgoed is juist gestegen, volgens Van der Ploeg omdat het beter in het 
 vrijetijdspatroon past. Ook voor het erfgoed geldt overigens dat het publiek niet bepaald 
veelkleurig is en dat er sprake is van vergrijzing (OCenW 1999a).
Van der Ploeg kiest niet voor cultuurbeleid dat zich exclusief richt op het aanbod, 
met marginalisering van cultuur als risico, maar ook niet voor een beleid dat louter is 
gericht op de vraag, met het verdwijnen van kwetsbaar cultureel aanbod als een van 
de  mogelijke gevolgen. Hij kiest voor een cultuurbeleid dat een wisselwerking tussen 
aanbod en publiek als centraal uitgangspunt neemt. Juist in de confrontatie van verschil-
lende opvattingen komt iets waardevols tot stand. Zo kan het beste populair worden en 
het populaire beter, is zijn gedachte.
 Het cultuurbeleid fungeert als katalysator voor de wisselwerking tussen aanbod en 
publiek. Van der Ploeg keert zich tegen een te eenzijdige benadering van het begrip 
 kwaliteit en wil ruimte maken voor andere beoordelingscriteria, namelijk maatschap-
pelijk bereik, subsidie per bezoek en positie in het bestel. Ook spant hij zich in om de 
advisering te verbreden.
Van der Ploeg komt met twee voorstellen om de maatschappelijke betekenis van cultu-
rele instellingen te toetsen: het aanscherpen van de eis van 15% publieksinkomsten die 
onder minister d’Ancona (1993-1996) werd ingevoerd voor de podiumkunsten en een 
bonus van 2% voor instellingen die 3% van hun subsidies aan doelgroepenactiviteiten 
besteden. In de uitgangspuntenbrief uit 1999 was nog sprake van een subsidiekorting. 
Daar is Van der Ploeg op teruggekomen, mede op advies van de Raad voor Cultuur en 
naar aanleiding van een motie uit de Tweede Kamer. De staatssecretaris geeft tevens 
aan de mogelijkheid van een inkomsteneis voor musea te willen onderzoeken (OCenW 
1999a).20

In de Cultuurnota 2001-2004 maakt Van der Ploeg bekend dat voor de versterking van de 
programmering, voor culturele diversiteit en voor de jeugd in totaal 137 miljoen euro 
beschikbaar is. Specifiek voor stedelijke en provinciale programma’s cultuurbereik is 
11,3 miljoen euro (25 miljoen gulden) beschikbaar. De 42 deelnemende gemeenten en 
provincies matchen dit bedrag voor wat later het Actieplan Cultuurbereik zal gaan heten 
(OCenW 2000a).
Het beleid van Rick van der Ploeg riep veel weerstand op, zowel in het culturele veld als 
in de Tweede Kamer. De sterke nadruk op jongeren en allochtonen en op de instrumen-
tele waarde van kunst en cultuur zagen sommigen als een terugkeer naar het welzijns-
beleid (Pots 2006: 336-339). Hoewel de meeste voorstellen uit de uitgangs puntenbrief 

19 Van der Ploeg gebruikt hier cijfers van de Nederlandse federatie voor cinematografie (zonder 
vermelding van het jaar van publicatie). 

20 Die inkomsteneis is uiteindelijk niet tot stand gekomen onder staatssecretaris Van der Ploeg. 
Onder minister Plasterk werd een eigen inkomstennorm ingevoerd voor alle instellingen uit de 
basisinfrastructuur, na advies van de Commissie Cultuurprofijt onder leiding van Martijn Sanders 
(www.cultuurprofijt.nl; oc w 2009b). 
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zijn aangenomen, waren jongeren en allochtonen in de Cultuurnota 2001-2004  uiteindelijk 
 minder prominent aanwezig.

Van der Laan: cultureel zelfbewustzijn
Hoewel Medy van der Laan zich in het begin sterk afzet tegen haar voorganger Van 
der Ploeg kiest zij voor dezelfde prioriteiten: cultuur en economie, cultuureducatie 
en  culturele diversiteit. Het project Cultuur en School en het Actieplan Cultuurbereik 
zet zij voort in licht gewijzigde vorm. Een belangrijk verschil is dat Van der Laan een 
terug houdender opstelling van de overheid voorstaat en niet de confrontatie met het 
culturele veld zoekt. In juli 2003 komt Van der Laan met de uitgangspunten voor de 
periode 2005-2008  getiteld Meer dan de Som (oc w 2003a). In november 2003 volgt de 
beleidsbrief met dezelfde titel (oc w 2003b). Het culturele zelfbewustzijn vergroten is de 
centrale doelstelling van haar beleid. Dit begrip werkt zij op drie manieren nader uit.
Zij acht het ongewenst om allerlei regels op te leggen waaraan culturele instellingen 
moeten voldoen, om zo de culturele sector te ‘vermaatschappelijken’. Zij zet zich hier-
mee af tegen het doelgroepenbeleid van Van der Ploeg. Zij wil juist uitgaan van de kracht 
van cultuur zelf, door verbindingen te leggen met allerlei sectoren, zoals onderwijs, 
openbare ruimte, economie en vrije tijd. Op deze manier wil zij de culturele factor in de 
samenleving vergroten (oc w 2003b).
Ten tweede wil Van der Laan het culturele leven niet langer opvatten als een piramide 
met de amateurkunsten aan de basis en de internationaal gerenommeerde kunst aan de 
top. Zij wil elke culturele activiteit op haar eigen merites beoordelen: de nadruk moet 
niet liggen op doorstroming, maar op samenhang tussen verschillende culturele activi-
teiten.
Deregulering is een speerpunt van het kabinetsbeleid en keert ook terug in de uitwer-
king van het cultuurbeleid. Het wordt vertaald in de doelstelling ‘minder bureaucratie en 
meer eigen verantwoordelijkheid’. Mede in dit licht wordt de 2%-doelgroepenmaatregel 
van Van der Ploeg, die in de praktijk bureaucratisch en moeilijk uitvoerbaar bleek, afge-
schaft (oc w 2003b).
Een groot deel van het diversiteitsbeleid van Van der Ploeg wordt onder Van der Laan 
voortgezet. Daarnaast neemt zij een aantal maatregelen om nieuwe doelgroepen bij 
het culturele leven te betrekken. Zo wordt de stichting Kosmopolis opgericht, een 
samenwerkingsverband tussen de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht) die als doel heeft de culturele dialoog en uitwisseling te bevorderen (www.
kosmopolis.nl).21 Een ander maatregel is het organiseren van Koninkrijksspelen Cultuur, 
een driedaags festival met optredens van Antilliaanse, Arubaanse en Nederlandse arties-
ten. In 2007 wordt het festival voor het eerst georganiseerd.22 In de tweede helft van haar 
ambtsperiode wil Van der Laan haar diversiteitsbeleid nader vormgeven, maar aan de 

21 Van der Laan werd na haar aftreden voorzitter van het bestuur van Kosmopolis. Begin 2009 blijkt 
de stichting met een groot financieel tekort te kampen. De subsidie wordt gestaakt en de landelij-
ke stichting wordt opgeheven. De stedelijke initiatieven in Den Haag, Utrecht en Rotterdam bleven 
wel bestaan (oc w 2009c; www.kosmopolis.nl). 

22 In 2009 vond de tweede editie van de Koninkrijksspelen plaats op Aruba. 
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uitvoering daarvan komt zij niet meer toe omdat daags na verzending van de diversiteits-
brief aan de Tweede Kamer, D66 uit het kabinet stapt (oc w 2006a).
Wat betreft cultuurparticipatie ziet Van der Laan het als haar rol om voorwaarden voor 
een brede participatie te scheppen en drempels te slechten. De daadwerkelijke keuze om 
deel te nemen, moet de burger in haar visie uiteindelijk zelf maken. Voor kinderen en 
jongeren ligt dit iets anders, zij krijgen immers in het kader van onderwijs verplicht te 
maken met kunst en cultuur (oc w 2003b).
In de ambtsperiode van Van Leeuwen, Van der Laan en Van der Hoeven (2002-2007) 
krijgen museum- en mediabeleid veel aandacht. Om met dat laatste te beginnen: de 
voorgenomen wijzigingen binnen de Publieke Omroep van Van der Laan roepen veel 
weerstand op (oc w 2005). Vanuit het perspectief van participatie wekken in het bijzon-
der het opheffen van de Nederlandse Programma Stichting (nps), de bezuinigingen op 
jeugdprogrammering Z@pp en de derving van inkomsten door het programmeren van 
reclamevrije jeugdtelevisie verbazing (Twaalfhoven 2006a). Uit het rapport van de visi-
tatiecommissie Publieke Omroep onder voorzitterschap van Rinnooy Kan was immers 
gebleken dat jonge kijkers de publieke omroep massaal de rug toekeren (Twaalfhoven 
2006a: 59-93). Na het vertrek van Van der Laan worden de meeste plannen in de ijskast 
gezet. Met ingang van september 2006 start wel een nieuwe zenderindeling. Het profiel 
van Nederland 3 is jong en innovatief en daarbij zijn kinderen en jongeren de belangrijk-
ste doelgroep (www.omroep.nl).
Ook de plannen voor musea die Van der Laan in november 2005 presenteert in de nota 
Bewaren om teweeg te brengen. Museale strategie roepen veel weerstand op (oc w 2005b). Haar 
uitspraak dat het imago van musea stoffig is, valt slecht en zij moet veel moeite doen om 
critici te overtuigen dat het haar niet om de musea zelf, maar om hun imago te doen is 
(Van der Laan 2006). De museale strategie is bedoeld om een museaal bestel in te richten 
dat klaar is voor de eenentwintigste eeuw; musea moeten midden in de maatschappij 
staan. Het verlagen van de drempel voor nieuwe doelgroepen is een belangrijk element 
van deze strategie. Critici vinden echter dat de behoud- en beheerstaken van musea 
teveel in het gedrang komen en zijn bang voor (verdere) ‘verpretparking’ van musea 
(Buijs en Tiggelman 2007: 98-104; RvC 2005). Het debat over de nota wordt overschaduwd 
door een voorstel van de kamer om de toegang tot rijksgesubsidieerde musea gratis te 
maken. Opvolger Plasterk geeft in eerste instantie aan deze wens gehoor (oc w 2007d).23

Plasterk: Tienpuntenplan cultuurparticipatie
Minister Plasterk schetst in juni 2007 in Kunst van Leven de hoofdlijnen van zijn cultuur-
beleid. Naast excellentie, innovatie en e-cultuur, een mooier Nederland en een sterke 
cultuursector is onder de noemer ‘een brede basis’ het vergroten van cultuurparticipatie 
een van de centrale doelstellingen van zijn cultuurbeleid. Het kabinet beschouwt een 
brede culturele basis door middel van cultuureducatie en amateurkunst als een voor-
waarde voor de ontwikkeling van talent en daarmee voor excellentie. Om de brede basis 
van cultuur te stimuleren lanceert Plasterk het Tienpuntenplan cultuurparticipatie. Dit 

23 In hoofdstuk 8 wordt uitgebreider ingegaan op deze kwestie. 



76

van anciaux tot zi jl str a

plan richt zich in het bijzonder op kinderen en jongeren en heeft een concrete doel-
stelling: ‘iedere jongere tot 18 jaar dient, actief of passief, vertrouwd te raken met één of 
meer kunstvormen’ (oc w 2007a: 21). Voor alle Nederlanders geldt dat zij gebruik moeten 
kunnen maken van de voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuurbeoefening 
(oc w 2007a).
In navolging van het advies van de Raad voor Cultuur kondigt Plasterk in zijn beleidsnota 
aan dat er een programmafonds cultuurparticipatie wordt opgericht, waar initiatieven 
op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie, maar ook volkscultuur terecht kun-
nen. In januari 2009 ging het Fonds voor Cultuurparticipatie officieel van start. Dit fonds 
speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het Tienpuntenplan van minister Plasterk 
en moet de gezamenlijke doelen van de verschillende overheden op het gebied van cul-
tuurparticipatie dichterbij brengen. Het Fonds heeft jaarlijks 31 miljoen euro ter beschik-
king (Knol en Van Rensen 2009; www.cultuurparticipatie.nl).
In het Tienpuntenplan wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen in, rond en bui-
ten de school. Dit maakt duidelijk hoe sterk het thema cultuurparticipatie in Nederland 
met onderwijs is verbonden.

Kader 2.2 Tienpuntenplan cultuurparticipatie 

a Maatregelen binnen het onderwijs
1 De cultuurkaart (opvolger van de cultuurvouchers).
2 Ondersteuning voor scholen bij de invoering van de Canon van Nederland.
3 Het vergroten van de mogelijkheden voor cultuureducatie op lerarenopleidingen door 

verdere invoering van de cursus Interne Coördinator Cultuureducatie voor het primair 
 onderwijs.

b Maatregelen rond het onderwijs
4 Stimuleren van de samenwerking tussen culturele instellingen en brede scholen. In dit 

kader wordt ook een onderzoek naar het buitenschools kunstonderwijs verricht.

c Maatregelen buiten het onderwijs
5 Meer geld voor amateurkunst en volkscultuur door het budget voor het Actieplan Cul-

tuurbereik uit te breiden. Deze middelen zijn ondergebracht bij het Fonds voor Cultuur-
participatie in de regeling Cultuurparticipatie voor gemeenten en provincies.

6 De rijksgesubsidieerde musea worden gratis toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. 
De overige 440 geregistreerde musea worden aangemoedigd ook hun deuren gratis open te 
stellen voor kinderen.

7 Er wordt een programma leesbevordering uitgevoerd als bijdrage in de ontwikkeling van 
cultureel burgerschap en de strijd tegen laaggeletterdheid.
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Kader 2.2 (vervolg)
8 De minister richt een netwerkorganisatie voor mediawijsheid op om kinderen, ouders en 

docenten te ondersteunen in de omgang met oude en nieuwe media: het Mediawijsheid 
Expertisecentrum.24

9 De minister richt een Nationaal Historisch Museum op in Arnhem om een breed publiek een 
overzicht te bieden van de geschiedenis van Nederland.

10 Er worden structurele middelen vrijgemaakt voor kunst- en cultuurprojecten ‘die een meer 
divers publiek bereiken en de culturele dialoog in grootstedelijke gebieden aanjagen’. De 
stichting Kosmopolis wordt hiervoor ingezet.

Bron: oc w (2007a: 22-25)

Het Tienpuntenplan is feitelijk een vervolg op een aantal projecten en voornemens van 
voorgangers van minister Plasterk, onder meer het Actieplan Cultuurbereik dat in de 
 periode 2001-2004 is gestart door Van der Ploeg en in de periode 2005-2008 is voort-
gezet. Ook de plannen voor de Cultuurkaart, het Nationaal Historisch Museum en de 
gratis toegang tot musea voor kinderen tot 12 jaar bestonden al langer. De twee laatst-
genoemde plannen waren een initiatief van de Tweede Kamer.

Het Nederlandse instrumentarium
In het Nederlandse instrumentarium op het gebied van cultuurparticipatie komen gro-
tendeels dezelfde onderwerpen terug als in Vlaanderen: cultuureducatie, aansluiting 
vraag en aanbod en doelgroepenbeleid. De wijze waarop de Nederlandse bewindslieden 
deze thema’s uitwerken is echter anders.

a Educatie
De opmars van cultuureducatie in het cultuurbeleid begint met de hereniging van cul-
tuur en onderwijs in één ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap25 en krijgt 
concreet vorm met de notitie Cultuur en School (OCenW 1996a). In de beleidsnota van de 
toenmalige staatssecretaris Nuis, Pantser of Ruggengraat, is cultuureducatie een speer-
punt. Voorstellen van instellingen en projecten op het gebied van educatie worden in 
het kader van de Cultuurnota 1997-2000 ruimhartig gehonoreerd (OCenW 1996b). Voor de 
periodes 2001-2004 en 2005-2008 geldt dit nog steeds, gecombineerd met voorrang voor 
vernieuwende ideeën om jongeren en allochtonen te bereiken.
Het belangrijkste initiatief op het gebied van cultuureducatie in de afgelopen tien jaar is 
het project Cultuur en School. Het project is opgezet om kunst- en cultuureducatie te sti-
muleren en zo kinderen en jongeren zowel op school als in culturele instellingen meer 
in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. In dit project werken rijk, gemeenten 
en provincies samen aan onderwijs met en over cultuur. Het beleid van de rijksoverheid 
richt zich voornamelijk op scholen, leerlingen en docenten. De provincies en gemeenten 

24 Website: mediawijzer.net.
25 Tot 2004 was de naam van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
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concentreren zich op de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Een 
van de belangrijkste instrumenten van het rijk is de cultuurvoucher waarmee leerlingen 
in het voortgezet onderwijs culturele activiteiten kunnen ondernemen (OCenW 1996a; 
Konings en Ranshuysen 2001).
Eind augustus 2006 kondigt toenmalig minister van oc w, Maria van der Hoeven, aan de 
cultuurvoucher te vervangen door een Cultuurkaart voor alle leerlingen van de middel-
bare school. Op de kaart staat een jaarlijks tegoed van vijftien euro. De minister spreekt 
bij de lancering van het plan de hoop uit dat dit tegoed wordt aangevuld door sponso-
ren, ouders en gemeenten (oc w 2006b). Het vsbfonds geeft aan deze oproep gehoor 
en stort 10 euro op de kaarten van alle leerlingen Culturele en Kunstzinnige Vorming 
en  Klassieke Culturele Vorming (vsb 2010). De Cultuurkaart wordt met ingang van het 
schooljaar 2008-2009 ingevoerd en verzorgd door de stichting Cultureel Jongeren Pas-
poort26 (cjp).27

b Aansluiting vraag en aanbod
Net als in Vlaanderen worden in het cultuurbeleid in Nederland verschillende initiatie-
ven genomen om het aanbod en de vraag, met name die van jongeren en allochtonen, 
beter op elkaar af te stemmen. Het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004 is een van de 
bekendste voorbeelden uit het recente cultuurbeleid. In het kader van het Actieplan kun-
nen niet alleen ‘hoge’ of meer traditionele vormen van cultuur in aanmerking komen 
voor subsidie maar ook populaire vormen en jongerencultuur. Het Actieplan bestaat uit 
vijf elementen:

1 versterking van de programmering;
2 ruim baan voor culturele diversiteit;
3 investeren in jeugd;
4 cultureel vermogen beter zichtbaar maken;
5 culturele planologie op de agenda zetten.

Het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004 kent drie geldstromen: Cultuurbereik, Cultuur en 
School en Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving. Door Van der Laan zijn de mid-
delen voor Cultuurbereik en Cultuur en School in het Actieplan 2005-2008 gecombineerd 
in één uitkering Cultuurbereik. In de periode 2005-2008 is jaarlijks 13,7 miljoen euro 
door het rijk beschikbaar gesteld en een even groot bedrag door provincies en gemeen-
ten (oc w 2004a).
Met ingang van 2009 brengt het ministerie de middelen van het Actieplan onder bij 
de regeling Cultuurparticipatie provincies en gemeenten van het Fonds voor Cultuur-
participatie. In het kader van deze regeling dienden de twaalf provincies en 35 grote 

26 Het c jp bestaat al meer dan 50 jaar en is te verkrijgen voor jongeren tot 30 jaar (voorheen 26 jaar). 
Het idee achter het c jp is dat lage toegangsprijzen de drempel voor cultuur bezoek verlagen en 
de participatie van jongeren kunnen verhogen. Hierdoor kunnen jongeren hun ‘culturele smaak’ 
ontwikkelen (www.cjp.nl). Ook Vlaanderen kent het c jp (www.cjp.be). 

27 Staatssecretaris Zijlstra heeft aangekondigd met de Cultuurkaart te stoppen (oc w 2011a).
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gemeenten programma’s voor cultuurparticipatie in voor de periode 2009-2012. De rege-
ling is erop gericht een intensievere samenwerking tussen de verschillende overheden 
tot stand te brengen dan bij het Actieplan het geval was. Het bevorderen van cultuur-
participatie is in de regeling gedefinieerd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
het rijk, de provincies en de gemeenten (Knol en Van Rensen 2009).
Een voorbeeld van het beter laten aansluiten van het aanbod op de vraag van mensen 
met een andere culturele achtergrond is het project Cultureel Erfgoed Minderheden 
(2000-2004 en 2005-2008). Dit project is gericht op het ontsluiten en presenteren 
van cultureel erfgoed van minderheden. Naast het ontwikkelen van kennis op dit 
gebied bij culturele instellingen en migrantenorganisaties zijn projectsubsidies voor 
( samenwerkings)projecten bij de Mondriaan Stichting onderdeel van het project 
( Kistemaker 2004).28

Ook particuliere organisaties en andere overheden namen initiatieven om vraag en aan-
bod bij elkaar te brengen. Anno 2011 kunnen volwassenen voor €39,95 en jongeren voor 
€19,95 een museumjaarkaart aanschaffen waarmee zij vrije toegang hebben tot meer 
dan 400 musea in Nederland (www.museumjaarkaart.nl). Bij een treinabonnement en 
bij sommige bankpassen was in de afgelopen jaren soms een kortingskaart voor musea 
‘ingebouwd’. Er worden gratis culturele activiteiten en evenementen georganiseerd, 
bedoeld om het culturele aanbod te promoten en de publieksparticipatie te verhogen, 
zoals de Uitmarkt in Amsterdam, culturele zondagen in Utrecht, museum- en monu-
mentenweekenden en museumnachten. Met stadspassen, zoals de Ooievaarspas in Den 
Haag, kan men korting krijgen bij allerlei culturele activiteiten. Ook in Vlaanderen kent 
men dergelijke initiatieven.
 Inspanningen om letterlijk de afstand tussen publiek en cultuur te verkleinen zijn 
bijvoorbeeld het tonen van stukken uit de Collectie Nederland buiten musea, zoals 
op Schiphol of in scholen en het vergroten van de mobiliteit van collecties. Getracht 
wordt de virtuele toegang tot musea en archieven te stimuleren door collecties digitaal 
beschikbaar te maken, door de informatievoorziening van musea en theater te verbete-
ren en door de mogelijkheid om kaartjes voor voorstellingen aan te schaffen via inter-
net. Digitalisering is ook in Vlaanderen een belangrijk beleidsthema.
Musea kiezen steeds vaker voor grote thema- en overzichtstentoonstellingen, waar vaak 
commerciële sponsoren bij betrokken zijn. Organisatoren gaan ervan uit dat het heden-
daagse publiek zich meer aangesproken voelt tot dit soort grootschalige, maar tegelij-
kertijd ‘unieke’ evenementen (OCenW 2002). Terecht, zo blijkt uit de bezoekcijfers van 
tentoonstellingen (Smallenburg 2007).

c Doelgroepenmaatregelen
Staatssecretaris Van der Ploeg onderscheidt in zijn nota Ruim baan voor culturele diversi-
teit (OCenW 1999b) meerdere doelgroepen; meer diversiteit gaat wat hem betreft niet 
alleen over jongeren en allochtonen, maar ook over vrouwen en mensen buiten de 

28 Het project kreeg een vervolg onder de titel Erfgoed en interculturaliteit. Dit project was onder-
gebracht bij het sectorinstituut Erfgoed Nederland (Erfgoed Nederland 2008).
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Randstad. Ook vindt hij dat ervaringsdeskundigen meer betrokken moeten worden bij 
het cultuurbeleid. Hiermee doelt hij op mensen die zich niet beroepsmatig met cultuur 
bezighouden, maar wel betrokken zijn, bijvoorbeeld als bewoner van een wijk waar 
culturele activiteiten plaatsvinden (OCenW 1999b). Ook in zijn cultuurnota geeft Van der 
Ploeg aan dat hij een ruime definitie van culturele diversiteit hanteert (OCenW 1999a: 
40). Desalniettemin lag in de beeldvorming en ook bij de maatregelen het accent sterk 
op jongeren en wordt het begrip culturele diversiteit vrijwel alleen met allochtonen 
geassocieerd.
Onder Van der Laan blijven jongeren en allochtonen aandachtsgroepen, maar van doel-
groepenbeleid wordt niet meer gesproken. Labels als ‘jongeren’ en ‘allochtonen’ doen 
volgens Van der Laan

geen recht aan de veel grotere en fijnmazige diversiteit van leefstijlen en (sub)culturen die 
inmiddels in ons land ontstaan is. Het is zinloos en onmogelijk iedere publieksgroep bij elk 
facet van het culturele leven te willen betrekken. Het culturele landschap als geheel dient de 
diversiteit van de maatschappij beter te weerspiegelen. (ocw 2003a: 15)

Van der Laan schaft de 2%-doelgroepenmaatregel af. In plaats daarvan vraagt Van der 
Laan aan instellingen en fondsen in hun beleidsplan aan te geven welke activiteiten zij 
willen ontplooien om nieuwe doelgroepen te bereiken. Een aantal culturele instellingen 
wordt voor die plannen onder de noemer culturele diversiteit beloond met (extra) sub-
sidie in het kader van de Cultuurnota 2005-2008, waaronder het Tropenmuseum Junior 
en Kunstbende (oc w 2004a). Jaarlijks organiseert Kunstbende een wedstrijd in verschil-
lende kunstdisciplines voor jongeren tussen 13 en 19 jaar.29 In de media is de publieke 
radiozender FunX, die zich met urban muziek expliciet richt op jongeren uit de grote 
steden tussen 15 en 35 jaar, een veelgenoemd en succesvol voorbeeld ( www.funx.nl).30

Minister Plasterk voert geen apart beleid meer voor allochtonen. Het begrip allochtoon 
komt in de uitgangspuntennotitie en het subsidiesplan Kunst van Leven niet meer voor. 
Wel besteedt Plasterk op advies van de Commissie Cultuurbereik31 aandacht aan diversi-
teit met het structureel vrijmaken van middelen voor projecten op het gebied van kunst 
en cultuur die een divers publiek bereiken en de culturele dialoog versterken. De uitvoe-
ring hiervan wordt belegd bij de stichting Kosmopolis (oc w 2007a). Onder het bewind 
van Plasterk komt de focus nog meer op jongeren en educatie te liggen. Opvallend is dat 
Plasterk, in tegenstelling tot zijn voorgangers, nadrukkelijk onderscheid maakt tussen 
kinderen en jongeren als doelgroepen.

29 Met ingang van 2009 verloopt de meerjarige ondersteuning van Kunstbende en andere organisa-
ties op het gebied van educatie en participatie via het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

30 De minister van oc w heeft aangekondigd de subsidie voor FunX in 2013 te beëindigen 
(oc w 2011d). 

31 De Commissie Cultuurbereik onderzocht onder leiding van mevrouw Visser-Van Doorn halver wege 
de periode 2005-2008 de (tussentijdse) resultaten van het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008. 
Dit gebeurde op initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (vng), het Interprovinciaal 
Overleg (ipo) en het ministerie van oc w. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport Van stolling 
naar stroming (Visser-Van Doorn 2007). 
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Reacties op het beleid in Nederland
De schets van het beleid van Van der Ploeg, Van der Laan en Plasterk maakt het niet 
moeilijk te voorspellen wat de reactie op hun beleid in de pers en het parlement is. Van 
der Ploeg zoekt en vindt de confrontatie met het veld. Zijn voorstel om gesubsidieerde 
instellingen voortaan mede te beoordelen op hun maatschappelijk bereik stuit op hevig 
verzet in het culturele veld en de Tweede Kamer. Toch blijven zijn uitgangspunten, die 
als basis dienden voor de advisering van de Raad van Cultuur, overeind. Dit advies zorgt 
voor behoorlijke verschuivingen in de het veld met 168 nieuwkomers en 38 beëindigde 
subsidies en met beroepsprocedures van 130 niet-gehonoreerde aanvragers tot gevolg 
(OCenW 1999a).
Alhoewel ook bij eerdere cultuurnota’s protest volgde, is het niet eerder zo heftig 
geweest. Kunstenaars blokkeren wegen en pers en politiek komen eveneens in het 
geweer, met name tegen Van der Ploegs plannen om, onder dreiging van subsidie-
korting, culturele instellingen te verplichten zich in te spannen voor het bereiken van 
jongeren en allochtonen. Kritiek is er niet alleen vanuit de oppositie, ook coalitie-
partners keren zich tegen zijn plannen. Van der Ploeg heeft de subsidiekorting inderdaad 
moeten laten vallen, maar voor het overige ging de Tweede Kamer grotendeels mee met 
zijn plannen. In het kunstenveld houdt de kritische houding veel langer aan (Pots 2006).
Van der Laan kiest voor een meer terughoudende strategie. Haar bewuste ‘gebrek aan 
visie’ wordt geprezen in het culturele veld en de politiek. De discussies in de Tweede 
Kamer naar aanleiding van de Cultuurnota 2005-2008 richten zich niet zozeer op de 
inhoudelijke keuzes van Van der Laan, maar op het systeem an sich. Vrijwel iedereen is 
het erover eens dat de systematiek aan vervanging toe is. Het debat rond het beleid van 
Van der Laan spitst zich toe op een aantal specifieke onderwerpen, waarvan de toekomst 
van het mediabeleid, uiteraard mede door de aard van het onderwerp, het meest in het 
oog springt (Pots 2006: 336-343).
Minister Plasterk baart vlak na zijn aantreden opzien door voor te stellen het ‘schellink-
je’32 weer in te voeren. Hij wil hiermee meer differentiatie in de prijzen bewerk stelligen 
en de toegankelijkheid van podiumkunsten vergroten (Ramaer 2007). In juni 2007 
komt hij met zijn beleidsnota, waarin hij met het Tienpuntenplan het thema cultuur-
participatie in de schijnwerpers zet, al is dit gedeeltelijk door de Tweede Kamer afge-
dwongen. Zo komen de thema’s amateurkunst en volkscultuur op verzoek van de Tweede 
Kamer prominent in beeld.
Plasterk zet een groot deel van de subsidies verder op afstand, namelijk bij het Fonds 
Podiumkunsten en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dat men hieraan nog moet wen-
nen blijkt wel uit het feit dat de minister wordt aangesproken op subsidiebeslissingen 
van het Fonds Podiumkunsten in 2008 waarbij een aantal grote namen buiten de boot 
valt (Gollin 2008). Lobby’s van prominenten en vragen van kamerleden aan de minister 
verwijst Plasterk consequent door naar het Fonds.
Doordat Plasterk veelvuldig in het openbaar en in de media verschijnt en volgens critici 
te weinig resultaat boekt, krijgt hij tot zijn ongenoegen het etiket ‘minister van Feesten 

32 Dit zijn goedkope (staan)plaatsen in theaters en schouwburgen. 
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en Partijen’ opgeplakt, nota bene door opvolger Halbe Zijlstra (v v d) en André Rouvoet 
(cu) (Ghaeminia en Van Gorp 2008; Bongers en Van Veelen 2010; Hankel 2010).

2.4 Conclusies en vergelijking met het Vlaamse participatiebeleid

Als we de invulling van de drie accenten in het Vlaamse participatiebeleid – educa-
tie, aansluiting vraag en aanbod en doelgroepenmaatregelen – vergelijken met de 
Nederlandse aanpak, kunnen we stellen dat in Nederland cultuureducatie het meest 
prominent aanwezig is en bovendien de afgelopen tien jaar steeds meer nadruk heeft 
gekregen. Het gaat hier om een specifiekere vorm van educatie dan in Vlaanderen, waar 
het ook betrekking heeft op buitenschoolse educatie, met name in het sociaal-cultureel 
werk voor jeugd en volwassenen. Cultuureducatie in Nederland gaat vooral over maat-
regelen in en rond het primair en voortgezet onderwijs.
Doelgroepenbeleid speelt een veel minder prominente rol in het cultuurbeleid dan in 
Vlaanderen. De aandacht voor specifieke doelgroepen is in Nederland in de afgelopen 
tien jaar steeds meer afgenomen. Zo zijn kansarmen, gezinnen en gedetineerden in het 
cultuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid afwezig. Dit verschil houdt verband met 
het feit dat cultuurparticipatie in Vlaanderen de connotatie van ontvoogding of emanci-
patie heeft. Het volgende citaat verwoordt dit treffend:

Hoge participatie en cultuurconsumptie worden geacht bij te dragen tot de volksverheffing. 
Het hedendaagse participatie- en integratiedebat blijven sterk getekend door deze oorspron-
kelijke context […] Cultuurparticipatie en integratie blijven nog steeds ‘het Vlaamse Volk’ als 
eindterm hebben. (Corijn 2006: 182)

Daarnaast valt op dat de minister van Cultuur in Vlaanderen zich bezighoudt met be-
leidsmaatregelen die een beperkte financiële omvang hebben, maar waaraan relatief 
veel aandacht wordt besteed. Zo is in 2010 in totaal 51.000 euro toegekend aan zeven 
hobbyverenigingen. Zij ontvingen een bedrag variërend van 2.500 tot 10.000 euro (a sc w 
2011). Activiteiten van een dergelijke omvang worden in Nederland niet meer direct 
door de rijksoverheid ondersteund, maar door fondsen en andere overheden. Met de 
oprichting van het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn ook omvangrijkere en meerjarige 
subsidies op het gebied van participatie overgeheveld.
Een laatste verschil is de hogere continuïteit in het beleid van Vlaanderen. Minister 
 Anciaux heeft met een tussenpose van twee jaar het cultuurparticipatiebeleid tien jaar 
lang vormgegeven en daarop een persoonlijk stempel gedrukt. Doordat het beleid gedu-
rende een decennium vrijwel helemaal door één persoon werd bepaald, kon er vaart 
gemaakt worden met de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Een wisseling van bewinds-
personen bij het aantreden van een nieuw kabinet zorgt altijd voor een zeker oponthoud 
en voor nieuwe accenten. In Nederland hebben in de periode vijf bewindspersonen, 
zowel ministers als staatssecretarissen, de verantwoordelijkheid gedragen voor het 
 cultuurbeleid.
De rijksoverheid begroot in 2009 46 miljoen euro voor cultuureducatie en amateurkunst 
op een totaalbudget van 917 miljoen euro (5%). Minister Anciaux becijfert in 2008 dat van 
zijn cultuurbudget van 451 miljoen euro, 57 miljoen naar cultuureducatie gaat (12,7%). 
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Dit betekent niet direct dat Vlaanderen ook echt meer geld aan cultuureducatie besteedt. 
De getallen zijn niet vergelijkbaar, de opvatting van cultuureducatie is in Vlaanderen 
veel breder en bovendien is de berekening van Anciaux ook in eigen land omstreden.33 
Het percentage geeft in beide gevallen wel aan, dat cultuurparticipatie en -educatie als 
beleidsthema’s weliswaar een prominente rol spelen in het cultuurbeleid van Nederland 
en Vlaanderen, maar dat hiervoor slechts een beperkt deel van het budget beschikbaar is. 
Het gros van het cultuurbudget gaat naar cultuuraanbod.

2.5 Doelstellingen en beoogde resultaten van het beleid

De doelen en beoogde resultaten van het beleid op het gebied van cultuurparticipatie 
van de Nederlandse en Vlaamse overheid kunnen we op verschillende niveaus analyse-
ren. Hier kijken we allereerst naar de doelstellingen van de afzonderlijke maatregelen, 
vervolgens naar doelstellingen op het niveau van het cultuurbeleid en tot slot naar de 
formulering en plaats van doelstellingen op het gebied van cultuurparticipatie in het 
regeringsbeleid.

Doelstellingen van afzonderlijke maatregelen
Op het laagste niveau zijn er projecten en programma’s. De resultaten hiervan worden 
output genoemd. De doelen van de projecten zijn logischerwijs het meest concreet gefor-
muleerd en steeds vaker in kwantitatieve termen. Zo zijn de cultuurvouchers en later de 
Cultuurkaart ingevoerd, waarmee leerlingen eenvoudiger en goedkoper culturele activi-
teiten kunnen ondernemen en de drempels voor het bezoeken van culturele instellingen 
worden verlaagd. De streefwaarde van de Cultuurkaart in de begroting van 2009 is dat 
70% wordt verzilverd. Het cjp rapporteert jaarlijks over de besteding van de Cultuurkaart 
(t k 2008/2009a: 172).
Bij veel andere maatregelen zijn de beoogde en bereikte resultaten minder gemakkelijk 
te herleiden. Vaak zijn geen concrete streefwaarden geformuleerd. Zo heeft het Actie-
plan Cultuurbereik onder de drie bewindspersonen steeds een iets ander accent gekre-
gen. Tot 2005 bestaat het Actieplan uit drie geldstromen en heeft het vijf doelstellingen. 
Bovendien hebben de 30 deelnemende gemeenten en de twaalf provincies een hoge 
mate van vrijheid om te bepalen met welke middelen zij de beoogde doelstellingen wil-
len bereiken. Hier staat tegenover dat de overkoepelende doelstelling van het Actieplan 
voor alle partijen gelijk blijft: het bereik van een groter en meer divers samengesteld 
publiek voor kunst en cultuur.
In Vlaanderen wordt uitgebreider dan in Nederland in de begroting ingegaan op de 
strategische en operationele doelstellingen, de doelgroepen en de instrumenten van 
het beleid. Dit gebeurt aan de hand van verschillende decreten. Bij de afzonderlijke 
maatregelen komen de beoogde effecten en prestaties aan de orde. De begroting 2004 
beschrijft vijf concrete beoogde resultaten voor het lokale cultuurbeleid. De indicato-
ren van instrumenten die onder het sociaal-cultureel werk vallen (lokaal cultuurbeleid, 

33 Zie hoofdstuk 9.
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 culturele centra, amateurkunst) zijn over het algemeen concreter dan bij het kunsten- en 
cultureel erfgoedbeleid. Al moeten we hierbij wel opmerken dat het in veel gevallen gaat 
om resultaten van afzonderlijke activiteiten, zoals aantallen activiteiten en deelnemers, 
en niet om maatschappelijke effecten (www.rijksbegroting.nl; t k 2008/2009a).

Doelstellingen van het cultuurbeleid
Het tweede niveau is dat van het cultuurbeleid. Met het oog op welke doelen voeren 
de bewindslieden een cultuurparticipatiebeleid en welke maatschappelijke effecten of 
outcome wil men bereiken? Worden de doelen en beoogde resultaten geoperationaliseerd 
en zo ja, op welke manier? In de beleidsnota Cultuur 2000-2004 van Anciaux lezen we:

Cultuur is een centraal gegeven in de ontwikkeling van individu en samenleving. Cultuurbeleid 
moet de voorwaarden scheppen die het individu in staat stellen op vanzelfsprekende wijze te 
komen tot persoonlijke ontplooiing en creativiteit en tot participatie aan de vorming van een 
rijke, democratische en gediversifieerde gemeenschap in Vlaanderen.34 (Anciaux 1999: 8)

Een andere reden om de cultuurparticipatie te vergroten is:
Een gemeenschap is per definitie de (mede)beheerder van ‘haar’ kunst en cultuur. Wij wil-
len met ons Vlaams cultuurbeleid dan ook alle – lees: zoveel mogelijk – burgers bereiken. 
(Anciaux 2004: 16)

Een derde reden om cultuurparticipatie te bevorderen is voor Anciaux dat toegang tot 
cultuur een universeel recht is ‘a fortiori waar het gaat om door de overheid gesubsi-
dieerde cultuur’ (Anciaux 2004: 16). Het Vlaamse regeerakkoord somt voor de periode 
2004-2009 uiteenlopende redenen op voor de bevordering van cultuurparticipatie:

Cultuur structureert onze ervaringen, geeft betekenis en versterkt verbondenheid. Cultuur is 
immers een spiegel van de samenleving. Theatervoorstellingen, popconcerten, schilderijen, 
historische binnensteden en een toegankelijk, gedocumenteerd verleden zijn essentieel voor 
een maatschappij waarin mensen van verschillende leeftijden en verschillende afkomst met el-
kaar samenleven. Cultuur laat mensen anders naar elkaar kijken, stimuleert het debat, en kan 
mensen leren elkaar te waarderen. Want kunst verdiept. Cultuur is een wezenlijk onderdeel 
van modern burgerschap. Daarom hecht de Vlaamse overheid veel belang aan deelname aan 
cultuuruitingen. In haar cultuurbeleid wil de Vlaamse regering impulsen geven om de cultuur-
beleving te vergroten (door een breed aanbod te ondersteunen), te verdiepen (door kwaliteit 
te stimuleren) en te vernieuwen (door creativiteit en diversiteit aan te moedigen). We geven 
ruimte aan overleg met en betrokkenheid van alle actoren in de cultuursector. (vr 2004: 49)

Minister Anciaux noemt in zijn beleidsnota’s heel veel en zeer uiteenlopende gewenste 
effecten op het gebied van participatie, waaronder: een open en actieve houding tot 
‘het andere’ of ‘de ander’, verdraagzaamheid, grotere persoonlijke keuzevrijheid, 
mondigheid, identiteitsvorming, gemeenschapsvorming, zingeving en emancipa-
tie, inburgering, (niet-formele) vorming, verrijking, een ‘rijker’ leven (Anciaux 1999), 

34 Deze tekst is in de nota van Anciaux weergegeven als een citaat, maar er wordt geen bron vermeld.
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 versterking sociaal kapitaal, emancipatie, collectief geheugen, algemeen welbehagen en 
welzijn, empowerment, binding, bridging, actief en bewust burgerschap, zingeving, maat-
schappelijk begrip, ongedwongen en vormende vrijetijdsbesteding (Anciaux 2004).
Anciaux wijst in de beleidsnota 2005-2009 tevens op mogelijke negatieve effecten van 
cultuur en cultuurbeleid:

Het is niet zo dat cultuurparticipatie van ons per definitie socialere mensen maakt met een 
grotere aandacht voor onze medemensen en onze omgeving. De geschiedenis leert ons dat cul-
tuur juist heel vaak is gebruikt om sociale scheidingen te benadrukken. (Anciaux 2004: 13)

De Vlaamse regering heeft in 2001 lange termijndoelstellingen van het beleid op het ge-
bied van cultuurparticipatie vastgelegd in het Pact van Vilvoorde: in 2010 moest 50% van 
de Vlamingen zich een regelmatige cultuurparticipanten voelen.35 De stijging van de 
cultuurdeelname wordt in het Pact gekoppeld aan de kwaliteit van leven. Ook geeft de 
Vlaamse regering aan welke positieve effecten zij beoogt met het verhogen van de cul-
tuurparticipatie: ‘de culturele identiteit van Vlamingen verhogen, betere kennis van het 
Vlaamse erfgoed en de kunsten en meer aandacht voor en daardoor beter begrip van 
andere culturen’ (m vg 2003: 42). Het Pact heeft in het beleid van minister Anciaux echter 
betrekkelijk weinig betekenis gehad.

In Nederland bestaat een dergelijke concrete doelstelling voor het beleid op het gebied 
van cultuurparticipatie niet. Minister Plasterk komt het dichtst in de buurt met zijn 
streven om iedere jongere tot 18 jaar vertrouwd te maken met één of meer kunstvormen 
(oc w 2007a: 21).36 Het onderzoek van Oosterbaan (1990) naar de legitimaties die het 
cultuurbeleid in Nederland vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de jaren negentig hebben 
bepaald, biedt inzicht in de overwegingen van de overheid om kunst en cultuur en de 
deelname daaraan te bevorderen. Dit zijn achtereenvolgens de vormende waarde van 
schoonheid, het welzijnsbevorderende effect van kunst en cultuur, en de kwaliteit van 
kunst.
In de jaren tachtig staat de kwaliteit van het aanbod centraal en wordt het streven om 
iedereen te betrekken bij het culturele leven tijdelijk verlaten. Het is acceptabel dat het 
publiek van de kunsten in sommige gevallen klein is, het beleid richt zich op mensen die 
al ontvankelijk zijn voor kunst en cultuur (Oosterbaan 1990). Er vindt een verschuiving 
plaats van cultuurspreiding naar publieksbereik of, zoals Bevers het verwoordt, ‘van 
volksverheffing naar marktstrategie’ (Bevers 1990: 27).

35 ‘Cultuur wordt ruim geïnterpreteerd en omvat naast de klassieke podiumkunsten ook rock- en 
jazzconcerten, museum en bibliotheekbezoeken. Ten opzichte van vorige jaren doen we boven-
dien ook de oefening inclusief bioscoopbezoek’ (mvg 2006, indicator 13a).

36 De minister spreekt van ‘kunstvormen’ en dan gaat het in principe niet over cultureel erfgoed en 
bibliotheken. In de uitwerking van het Tienpuntenplan komen deze zaken echter wel aan de orde. 
In de beleidsagenda van het kabinet wordt de doelstelling ook breder geformuleerd: ‘Alle jongeren 
tot 18 jaar raken actief of passief vertrouwd met cultuur en kunstvormen en met de Nederlandse 
geschiedenis’ (tk 2008/2009a: 32).
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Bekijken we de doelstellingen van het beleid van de afgelopen tien jaar dan zien we dat 
Van der Ploeg in zijn uitgangspuntenbrief als reden voor het bevorderen van de cultuur-
deelname aanvoert, dat een grotere deelname de maatschappelijke reikwijdte van het 
gesubsidieerde aanbod vergroot. Hoewel de nadruk bij Van der Ploeg sterk op het berei-
ken van nieuwe doelgroepen ligt, staan de argumenten vooral in het teken van het aan-
bod, namelijk het verrijken van het kunstklimaat door meer diversiteit. Doelstelling is 
het bereiken van een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek ‘zonder concessies te doen 
aan de kwaliteit’ (OCenW 1999a: 3).
Waarom cultuurparticipatie op zichzelf belangrijk is om te bevorderen voor het individu 
of de samenleving wordt vrij summier toegelicht. Van der Ploeg stelt dat deelname aan 
cultuur die door de overheid is gesubsidieerd, tegenwicht biedt aan ‘de economisering, 
verzakelijking en commercialisering van de samenleving’ (OCenW 1999a: 49-50). Ook 
dragen kunsten en cultureel erfgoed bij aan ontmoetingen tussen culturen. Kunst 
 stimuleert de fantasie en prikkelt de nieuwsgierigheid, zo stelt hij. Van der Ploeg consta-
teert dat het van cruciaal belang is ‘voor de samenleving maar ook voor de kunsten zelf 
om te investeren in aanbod van, voor en door de jeugd’ (OCenW 1999a: 49-50).37

In het regeerakkoord van 2003 ligt de nadruk op kwaliteit en cultureel aanbod:
Kunst inspireert en draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. Het kabinet stimuleert een 
sterke culturele infrastructuur. [...] Bij de beoordeling van subsidieaanvragen staat de kwali-
teit voorop. (az 2003: 5-6)

Van der Laan beoordeelt het beleid van Van der Ploeg als instrumentalistisch en vooral 
op instellingen gericht (oc w 2003a). Bovendien is onder zijn bewind het accent meer op 
de middelen komen te liggen dan op het te bereiken doel, aldus Van der Laan.
Alhoewel zij aangeeft meer op afstand te willen blijven dan Van der Ploeg, gaat Van der 
Laan in haar Beleidsbrief 2004-2007 gedetailleerder dan haar voorganger in op de rol van 
cultuur in de samenleving en de achterliggende motivatie voor het bevorderen van cul-
tuurparticipatie. Zo noemt zij de immateriële verrijking van kunst voor het individu en 
de vergroting van de spankracht van de samenleving, het samenbindend vermogen van 
in het bijzonder cultureel erfgoed en het vergroten van het (cultureel) zelfbewustzijn. 
Kunst biedt andere manieren van kijken, aldus Van der Laan. Het draagt bij aan het ijken 
van waarden en vergroot het respect voor elkaar. Cultuur hoort bij de algemene ontwik-
keling: ‘Culturele bagage is onmisbaar voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, 
jeugd en jongvolwassenen’ (oc w 2003a: 16). Over het samenbindend vermogen van 
cultureel erfgoed, zegt zij:

Kennis van ons erfgoed draagt bij aan een cultureel zelfbewustzijn dat onmisbaar is in een 
multiculturele samenleving. In die toegevoegde waarde voor de samenleving is de rechtvaardi-
ging gelegen voor de ondersteuning van kunst en cultuur. (ocw 2003a: 2)

37 Dit doet hij onder verwijzing naar ‘Cult Power. Niet Nix over Cultuur’ uit 1999, een pamflet dat de 
cultuurwerkgroep ‘Niet Nix’ heeft aangeboden aan Van der Ploeg om hem te ondersteunen bij 
zijn cultuurnota. ‘Niet Nix’ was een vernieuwingsbeweging gelieerd aan de PvdA, opgericht door 
Lennart Booij en Erik van Bruggen.
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Plasterk begint zijn nota Kunst van Leven met de argumenten voor het ondersteunen van 
cultuur door de overheid op een rij te zetten. Het vergroten van cultuurparticipatie is 
met name te herleiden tot het argument van cultuur als merit good, als iets waarvan het 
gunstig wordt geacht dat mensen er toegang toe hebben:

De meeste mensen vinden het een goed idee dat kinderen gestimuleerd worden om theater en 
musea te bezoeken of serieuze boeken te lezen. Voor volwassenen bestaat het klassieke ideaal 
van volksverheffing. (ocw 2007a: 1)

Het valt allereerst op dat de minister de argumenten voor ondersteuning van cultuur in 
vergelijking met zijn voorgangers nogal neutraal en afstandelijk formuleert. Hij consta-
teert dat ze bestaan, maar laat in het midden hoe hij hier zelf tegenover staat. Daarnaast 
merken we op dat het merit-goodargument voor Plasterk exclusief betrekking heeft op 
de (hoge) kunsten. Verderop in zijn nota geeft hij aan dat het een uitdaging is om het 
aanbod te laten aansluiten bij een meer divers publiek (oc w 2007a).
In de toelichting bij zijn Tienpuntenplan cultuurparticipatie bestempelt Plasterk het 
zelf beoefenen en ervaren van cultuur als de basis van het culturele leven. Dit geldt in 
het bijzonder voor jongeren. Het actief deelnemen aan cultuur ‘legt de basis voor waar-
dering van en ontvankelijkheid voor cultuur op latere leeftijd’ (oc w 2007a: 21). Plasterk 
valt voor de onderbouwing van zijn beleid op het gebied van cultuurparticipatie terug op 
Boekman (1939):

Een kunstpolitiek van de overheid moet er op gericht zijn, de belangstelling voor kunst te 
vergrooten en, waar zij niet bestaat, te trachten belangstelling voor kunst te wekken. Wil 
deze kunstpolitiek echter inderdaad gericht zijn op het volk als geheel, of ten minste, op een 
zoo groot mogelijk deel van het volk, dan kan zij niet anders zijn dan een deel van een sociale 
politiek in den ruimsten zin van het woord. (Boekman geciteerd door minister Plasterk 
in ocw 2007a: 21)

Wat die ‘sociale politiek’ voor Plasterk behelst, maakt hij overigens niet erg duidelijk. 
In het vervolg van de nota gaat de minister vooral in op de manier waarop hij cultuur-
deelname wil vergroten. Hij geeft niet aan waarom hij dit zo belangrijk vindt en welke 
(maatschappelijke) effecten hij hiermee wil bereiken. Wel geeft hij impliciet aan dat hij 
cultureel burgerschap wil vergroten, een term die het leidend beginsel is van het advies 
Innoveren, participeren! van de Raad van Cultuur (RvC 2007b). Met het begrip cultureel 
burgerschap wil de raad het toegenomen belang van de culturele factor voor het func-
tioneren van de samenleving aanduiden. Burgerschap en maatschappelijke participatie 
hebben niet alleen betrekking op formele rechten en economische zelfstandigheid, ‘het 
zijn zaken die dag in dag uit moeten worden bevochten en waargemaakt, en daarbij spe-
len cultuur en culturele participatie een cruciale rol’ (RvC 2007b: 13).
Aan het cultuurparticipatiebeleid zijn geen concrete streefwaarden gekoppeld. In de 
begroting van 2004 die onder Van der Laan tot stand komt, zijn onder de noemer ‘meer 
mensen die meedoen’ extra middelen beschikbaar gesteld voor de educatieve functie 
van bibliotheken en voor cultuureducatie in het onderwijs. Deze maatregelen moeten 
bijdragen aan het bevorderen van de publieke belangstelling voor het hoogwaardige en 
diverse aanbod van cultuuruitingen dat door de rijksoverheid wordt ondersteund.
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Het realiseren van de algemene doelstellingen op het gebied van cultureel aanbod en 
bereik zijn ‘indirecte ministeriële verantwoordelijkheden’ (t k 2003/2004a: 302). Direct 
heeft het rijk invloed op het scheppen van de voorwaarden en het uitvoeren van de 
instrumenten, aldus de begroting. Onder het kopje ‘publieksbereik’ noemt de begroting 
2004 twee concrete indicatoren waar podiumkunsteninstellingen zich op moeten rich-
ten: zij moeten 15% publieksinkomsten genereren en om geografische spreiding te reali-
seren 40% van de voorstellingen buiten hun eigen standplaats spelen (t k 2003/2004).
De begroting voor 2009 gaat in op het feit dat de cultuurparticipatie sterk beïnvloed 
wordt door externe factoren en dat de rijksoverheid de deelname slechts beperkt kan 
stimuleren. In de begroting worden de volgende externe factoren genoemd:

– economische ontwikkeling (besteedbaar inkomen, beschikbare vrije tijd);
– ontwikkeling van het gemiddelde opleidingsniveau;
– condities voor creatieve bedrijvigheid (juridische en fiscale condities, omvang van de 

administratieve lasten);
– ontwikkelingen in de internationale verhoudingen (internationale uitwisseling);
– ontwikkelingen in de integratie en inburgering van nieuwkomers;
– inzet van decentrale overheden.

De inzet van het beleid van de rijksoverheid is dat de participatie aan cultuur – op basis 
van de cijfers van het scp – minimaal gelijk blijft (t k 2008/2009a: 166).
In het regeerakkoord wordt veel meer dan in de nota van Plasterk ingegaan op de beoog-
de effecten van (deelname aan) kunst en cultuur:

Kunst en cultuur verbinden mensen, laten nieuwe inspirerende perspectieven zien, kunnen 
ontroeren en verwonderen en ons een spiegel voorhouden. Cultuurbeleid draagt bij aan sociale 
samenhang en aan een vitale economie. Een rijk cultureel leven is een bron van creativiteit en 
versterkt het internationale vestigingsklimaat. Het is essentieel bij het creëren van trots en 
gemeenschapsgevoel in onze samenleving. Daarom is het van belang om in ons Koninkrijk een 
divers kunstaanbod te hebben en een divers publiek te bereiken. (az 2007: 38)

Ook gaat het kabinet specifiek in op het belang van cultuureducatie: ‘Zij brengt jongeren 
in contact met onderliggende waarden in de samenleving, historische lijnen en leert 
ze om kunst te waarderen en te beoordelen’ (a z 2007: 38). Dit brengt ons op het derde 
 niveau: de rol van cultuur in het regeringsbeleid van Nederland en Vlaanderen.

Doelstellingen van het regeringsbeleid
Het vergroten van de participatie van burgers is in zowel Nederland als Vlaanderen een 
centrale doelstelling. Maar welke rol speelt het cultuurparticipatiebeleid in het algehele 
beleid en met welke doelstellingen wordt het verbonden?
In oktober 2006 adviseert de Sociaal-Economische Raad (ser) op verzoek van de Neder-
landse regering over het sociaal-economische beleid op middellange termijn onder de 
titel Welvaartsgroei door en voor iedereen (ser 2006). Veel van de noties in dit rapport zijn 
terug te vinden in het coalitieakkoord dat cda, PvdA en ChristenUnie op 7 februari 2007 
sloten. Een centrale gedachte in het rapport is de overgang van een verzorgingsstaat 
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naar een ‘activerende participatiemaatschappij’. Arbeid wordt gezien als de sleutel tot de 
participatiemaatschappij: ‘Arbeid [is] bij uitstek het middel om binding en betrokken-
heid in de samenleving te bewerkstelligen’, zo is de opvatting van het kabinet, de sociale 
partners en de ser. Het is van belang dat iedereen die kan deelnemen dat ook doet ‘bij 
voorkeur in betaalde arbeid’ (ser 2006: 54).
De centrale doelstelling van het participatiebeleid is het zo goed mogelijk vormen, 
onderhouden en benutten van menselijk kapitaal. De verantwoordelijkheid voor het 
realiseren hiervan ligt primair bij het individu en de werkgever. De ser constateert dat 
bepaalde groepen (laagopgeleiden, ouderen, allochtonen) weinig deelnemen aan scho-
lingsactiviteiten en dat daardoor het potentieel van deze groepen onvoldoende wordt 
benut. De conclusie is dat het instrumentarium, dat vaak op de werkgever is gericht, 
onvoldoende effectief is. De oplossing wordt vooral gezocht in maatwerk en individuele 
maatregelen (ser 2006).
‘Meedoen, meer werken, minder regels’, was het motto van het hoofdlijnenakkoord van 
het kabinet cda, v v d, D66 uit 2003. Het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende-
i v draagt de titel Samen werken, samen leven (a z 2007). Hieruit blijkt de sterke nadruk op 
arbeid. Meedoen staat in de eerste plaats ten dienste van het vergroten van de arbeids-
participatie. Maar er is meer:

Iedereen [moet] meedoen. Met werk, met vrijwilligersactiviteiten, in het verenigingsleven, op 
school en in de buurt. Meedoen betekent niet alles van een ander of van de overheid verwach-
ten, maar zelf verantwoordelijkheid nemen. (az 2007: 1)

Ook in het regeerakkoord van 2007 staan participatie en onderwijs vooral in het teken 
van werk: ‘de centrale uitdaging is mensen in staat te stellen te participeren en langer 
productief en maatschappelijk betrokken te blijven, door te investeren in hun kennis 
en vaardigheden’ (a z 2007: 7). Alhoewel arbeid in eerste instantie als een economische 
activiteit wordt gezien, erkent het kabinet:

Meer nog dan inkomen is werk een middel tot ontplooiing, zingeving en integratie. 
Participatie komt eveneens tot uitdrukking in zorg voor elkaar, in vrijwilligerswerk en in 
mantelzorg. Het is van belang dat het beleid ook deze vormen volwaardig aandacht geeft. 
(az 2007: 23)

Participatie wordt eveneens van belang geacht voor het bewaren en vergroten van 
de sociale samenhang in de samenleving. Maatschappelijke participatie gaat in het 
regeerakkoord over zaken als mantelzorg en vrijwilligerswerk. De passages in het 
regeerakkoord van 2007 over kunst en cultuur worden niet in verband gebracht met 
maatschappelijke participatie, maar staan in het hoofdstuk ‘Overheid en dienstbare 
publieke sector’ (a z 2007).
In een artikel over de rol van cultuur in de regeerakkoorden constateert Smithuijsen38 
dat de doelstellingen op het gebied van cultuurbeleid lange tijd redelijk stabiel waren 
en gericht op beginselen als ‘massaal verheffen of rechtvaardig spreiden’ (Smithuijsen 

38 Dr. Cas Smithuijsen is directeur van de Boekmanstichting. 
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2006: 1). Vandaag de dag zijn de doelstellingen pragmatischer en hebben ze een kortere 
houdbaarheidsdatum. Dit geldt overigens niet alleen voor cultuur, maar voor het hele 
beleid: stabiele maatschappijbeelden zijn niet meer voorhanden (Smithuijsen 2006).
Wat opvalt is dat ‘participatie’ in Nederland niet alleen sterk in het teken van betaalde 
arbeid staat, maar ook dat deelname aan kunst en cultuur hier los van staat. Ook gaat 
het kabinet alleen in op de rol van het (formele) onderwijs, niet op de kennis en vaardig-
heden die buitenschools kunnen worden opgedaan, bijvoorbeeld in het verenigings-
leven of door actief te zijn in de (lokale) politiek.

Participatie in het Vlaamse regeerakkoord
Het Vlaamse regeerakkoord voor de periode 2004-2009 is getiteld Vertrouwen geven, ver-
antwoordelijkheid nemen. Meer werk, meer zorg, minder regels, meer participatie, meer Vlaanderen 
(v r 2004) en heeft drie doelstellingen: 1) de ontplooiing van Vlamingen en Vlaanderen 
duurzaam bevorderen, 2) een zorgzame lerende samen-leving, en 3) goed en doelmatig 
bestuur. Zo op het eerste gezicht komt dit sterk overeen met de centrale thema’s van 
het Nederlandse kabinetsbeleid aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Onder de 
noemer ‘meedoen’ constateert de Vlaamse regering dat niet de overheid de samenleving 
maakt, maar ‘mensen, ondernemingen, verenigingen en organisaties’ (v r 2004: 7).
Uit het volgende citaat blijkt dat de opvatting van de Vlaamse overheid over participatie 
verschilt van de Nederlandse:

Meedoen gaat over mensen die we betrekken bij het bestuur, bij het culturele en sociale leven; 
over ouders die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn en de opvoeding van hun kinde-
ren; over mensen die niet onverschillig de andere kant uitkijken als er problemen in de buurt 
zijn. Meedoen spreekt ook uit maatschappelijke activiteiten waarvoor veel vrijwilligers zich 
al inzetten. Meedoen betekent ook bijdragen aan het behoud en het herstel van ons milieu, de 
natuur. Niet alleen door de overheid, maar ook door particulier initiatief. (vr 2004: 7)

Veel meer dan in Nederland ziet de Vlaamse regering voor het vergroten van de partici-
patie een belangrijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld. Vlaanderen 
streeft een ‘meerwaardeneconomie’ na, een economie die niet alleen gericht is op wel-
vaart, maar ook op ‘welzijn, sociale rechtvaardigheid en ecologisch evenwicht’ (v r 2004: 
11). Om die economie vorm te geven ‘is een constructieve wisselwerking nodig met het 
maatschappelijk middenveld, de omgeving en ieder lid van de samenleving’ (v r 2004: 11).
In het Vlaamse regeerakkoord wordt een apart hoofdstuk gewijd aan cultuur te midden 
van vrije tijd, sport, jongeren en vrijwillige inzet in verenigingen. Het cultuurbeleid 
moet bijdragen aan:

een samenleving die mee door een cultureel project wordt gedragen, waarin culturele actoren 
zich thuis voelen en ondersteund weten en waarin de Vlaamse bevolking kansen krijgt om 
hieraan deel te nemen. (vr 2004: 49)

In het regeerakkoord wordt in vergelijking met Nederland vrij gedetailleerd ingegaan op 
de concrete maatregelen op het gebied van cultuurparticipatie:

We investeren in de bevordering van de cultuurparticipatie en -educatie door en voor allen. We 
doen dit o.m. in samenwerking met het gemoderniseerd deeltijds kunstonderwijs en door de 
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cultuureducatie op school te versterken (‘De brede school’ en een ‘Vlaams expertisecentrum 
Cultuur en Onderwijs’). We steunen cultuureducatieve en sociaal-artistieke werkingen, cul-
tuurcommunicatie en participatieprojecten. We evalueren het Decreet lokaal cultuurbeleid om 
een betere verspreiding te realiseren en om lokale en interlokale initiatieven tot cultuurparti-
cipatie te bevorderen. We realiseren minder planlast om zo meer middelen te verschuiven naar 
culturele activiteiten. We onderzoeken de integratie van kortingsystemen in de cultuur, sport 
en toeristische sector via het concept van een Vrije Tijds+kaart. (vr 2004: 50)

Het valt ten slotte op dat cultuur in Vlaanderen meer een geïntegreerd onderdeel van 
het regeringsbeleid is. In het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 wordt het beleid op het 
gebied van de creatieve economie behandeld onder het hoofdstuk over economie. Ook 
in verschillende andere hoofdstukken, zoals die over onderwijs en zorg, gaat de Vlaamse 
regering in op de rol van cultuur (v r 2004).

2.6 Gefundeerd cultuurparticipatiebeleid

Bij cultuurbeleidsmedewerkers blijkt een grote behoefte te bestaan aan ‘inzicht in de 
maatschappelijke effecten van cultuur’, niet alleen ter legitimering van het cultuurbe-
leid, maar ook om de kwaliteit van het beleid te verbeteren (IJdens en Hagenaars 2008: 
55). Die behoefte is te verklaren uit de ‘legitimatiedruk die vooral het kunstenbeleid 
bezwaart’ (IJdens en Hagenaars 2008: 55). Politici hebben hoge verwachtingen van de 
effecten van cultuur op individu en maatschappij. In hoeverre worden de politieke ambi-
ties gestaafd door wetenschappelijk onderzoek?
IJdens en Hagenaars zijn hier vrij uitgesproken over: ‘deze formuleringen [worden] dik-
wijls als softe praatjes beschouwd: louter ter legitimering van overheidsuitgaven aan 
cultuur, niet als valide uitspraken over harde feiten’ (IJdens en Hagenaars 2008: 53). Dit is 
ook de conclusie van het onderzoek van Van den Broek naar het verband tussen cultuur-
deelname en sociale cohesie. Hij stelt dat er vooralsnog weinig bewijs is voor de politieke 
stelling dat kunst en cultuur mensen verbindt (a z 2007; Van den Broek 2008: 349).
Het onderzoek naar cultuur(deelname) wordt gedomineerd door sociologen, maar ook 
in andere disciplines houden wetenschappers zich bezig met deze thematiek. Zo ana-
lyseert theaterwetenschapper Van Maanen39 in zijn boek Het Nederlands toneelbestel van 
1945-1995 de effecten van toneel op de kijker. Van Maanen stelt kort gezegd dat kunst de 
waarneming kan vernieuwen en dat dit de essentie is van een kunstzinnige ervaring. 
Deze individuele ervaring heeft een breder uitstralingseffect, omdat de nieuwe zienswij-
zen doorsijpelen naar ‘algemene belevings- en ideeënwerelden’ (Van Maanen 1997: 333).
Van Maanen sluit aan bij de ideeën van de politicoloog Blokland over positieve en 
negatieve vrijheid. Positieve vrijheid, een concept dat ook door minister Anciaux wordt 
gebruikt, ‘is het vermogen en de mogelijkheid van burgers om op basis van afdoende 
kennis van de beschikbare alternatieven het eigen leven weloverwogen richting en bete-

39 Hans van Maanen is anno 2011 hoogleraar Kunst en Maatschappij & Theaterwetenschappen aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
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kenis te verlenen’ (Blokland 2005: 42). Negatieve vrijheid bestaat uit de eigen behoeften, 
wensen en belangen van het individu. Hier speelt de overheid of samenleving geen rol 
in. Positieve vrijheid is in de ogen van Blokland van cruciaal belang voor het functione-
ren van een democratie. Doordat kunst een domein is dat nieuwe perspectieven biedt, 
kan zij een rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en zienswijzen 
( Blokland 2005: 37-71).

Onderzoek naar de effecten van cultuurdeelname
In 2007 maakten IJdens en Hagenaars in opdracht van het ministerie van oc w een inven-
tarisatie van het Nederlandse cultuur- en mediaonderzoek in de periode 2000-2006. 
Onderdeel daarvan was een analyse van het wetenschappelijke onderzoek naar de maat-
schappelijke effecten van kunst en cultuur en beleid. Onder maatschappelijke effecten 
worden zowel individuele als collectieve effecten verstaan op cultureel, sociaal, politiek 
en economisch terrein (IJdens en Hagenaars 2008).
IJdens en Hagenaars constateren dat er in Nederland bijna geen aandacht meer is voor 
de klassieke thema’s ‘kunst en klasse’ en ‘kunst en politiek’ en dat deze hebben plaats-
gemaakt voor ‘meer beleidsgerichte, instrumentele vraagstellingen met betrekking tot 
de effecten van cultuur’ (IJdens en Hagenaars 2008: 55).40 Het gaat vooralsnog nog om 
specifieke vormen van effectonderzoek, zoals het effect van cultuurdeelname op cog-
nitieve competenties. Naar de maatschappelijke effecten van cultuur is in Nederland in 
de periode 2000-2006 vrijwel geen onderzoek gedaan. Onderzoek naar verschillende 
vormen van cultuuroverdracht (cultuureducatie, amateurkunst, talentontwikkeling) is 
daarentegen sinds 1975 in opkomst en in de onderzochte periode aanzienlijk in omvang 
toegenomen.41 Dit betreft vooral toegepast, inventariserend en beschrijvend onderzoek 
en nauwelijks fundamentele empirische analyses. Het onderzoek naar de economische 
effecten van cultuur heeft in de afgelopen jaren eveneens een enorme groei doorge-
maakt (IJdens en Hagenaars 2008).
Kijken we specifiek naar de effecten van cultuurdeelname, dan noemen IJdens en 
Hagenaars het Vlaamse onderzoek van Claeys, Elchardus en Vandebroeck (2005) naar de 
 correlatie tussen culturele en sociale participatie42 en de Amerikaanse literatuurstudie 
The gifts of the Muse van McCarthy et al. (2004). In 2005 brengt de Australian Expert Group 
in Industry Studies of the University of Western Sydney (a egis) een rapport uit, getiteld 
Social impacts of participation in the arts and cultural activities. Deze literatuurstudie is zeer 
kritisch over het onderzoek naar de maatschappelijke effecten van cultuur(participatie). 
Belangrijke kritiekpunten zijn dat de methodologie van veel onderzoeken niet deugt 
en dat de aandacht meer uitgaat naar resultaten (output) dan naar maatschappelijke 

40 Er worden twee uitzonderingen genoemd: het sociologisch onderzoek naar cultuur en sociale 
verschillen in de traditie van Bourdieu en onderzoek naar kunst en engagement, dat de afgelopen 
jaren opnieuw in de belangstelling is gekomen. Voor meer informatie zie Boekman, nr. 64, met het 
thema ‘Kunst en Engagement’ (Twaalfhoven 2006b).

41 Sinds 1975 zijn 630 onderzoekspublicaties geïnventariseerd door Cultuurnetwerk Nederland, 
waarvan 206 in de periode 2003-2008 (i jdens en Hagenaars 2008).

42 Hierover meer in hoofdstuk 4. 
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 effecten (outcome). De effecten van cultuurparticipatie op de lange termijn ontbreken in 
de meeste onderzoeken (IJdens en Hagenaars 2008: 58). Al met al is er nauwelijks onder-
zoek dat de sociale effecten van cultuurparticipatie overtuigend aantoont.
Dit is ook de conclusie van de eveneens in opdracht van het ministerie van oc w uitge-
voerde literatuurstudie naar de sociale en cognitieve effecten van cultuurparticipatie43 
(Van Noord 2010). Verschillende nationale en internationale onderzoeken rapporteren 
weliswaar positieve effecten van cultuurdeelname, maar Noord plaatst vele kantteke-
ningen bij de resultaten. Zo wordt bewijs gevonden voor zowel cognitieve als sociale 
effecten van cultuur in onderzoek waarbij de perceptie van respondenten centraal staat. 
Bij deze onderzoeksvorm wordt nauwelijks gebruikgemaakt van een voor- en nameting 
of een controlegroep. Dit soort onderzoek meet alleen de resultaten op korte termijn; 
het is niet bekend hoe lang de effecten doorwerken, oftewel hoe duurzaam de resultaten 
zijn. Ook legt dit soort onderzoek geen verband met effecten op maatschappelijk niveau. 
Het richt zich ten slotte op percepties en niet op daadwerkelijk gedrag (Van Noord 2010).
Van Noord bestudeerde ook een aantal correlatieonderzoeken en quasi-experimentele 
studies naar de effecten van cultuurdeelname. Verschillende van deze studies vinden 
een positief verband tussen cultuurparticipatie en sociale cohesie of sociale participatie 
(vrijwilligerswerk). Dit betekent echter niet dat er ook een causaal verband is. De onder-
zoeken maken veelal niet inzichtelijk in welke richting het verband loopt. Er zou sprake 
kunnen zijn van wederzijdse beïnvloeding. Ook is het mogelijk dat er een derde factor in 
het spel is en we dus kunnen spreken van een schijnverband. Van Noord vindt dat som-
mige onderzoekers wel erg gemakkelijk een verband veronderstellen. Een ander bezwaar 
is dat de onderzoekers nauwelijks ingaan op de specifieke effecten van cultuurparticipa-
tie ten opzichte van andere vormen van deelname, zoals sport (Van Noord 2010).
In een meta-analyse van experimentele studies hebben onderzoekers bewijzen gevon-
den voor drie cognitieve effecten: deelname aan muzieklessen verbetert het ruimtelijk 
inzicht en drama draagt positie bij aan verbale vaardigheden. Daarnaast blijkt dat het 
luisteren naar muziek een tijdelijke verbetering in ruimtelijk inzicht veroorzaakt. Een 
Amerikaanse studie laat een samenhang tussen cultuureducatie en schoolprestaties 
zien.44 Dit zijn veel specifiekere en genuanceerdere effecten dan door politici worden 
geclaimd. Van Noord concludeert dat het vooral bij het onderzoek naar de sociale effec-
ten van cultuurparticipatie ontbreekt aan plausibele theorieën (Van Noord 2010).
Relevant onderzoek dat IJdens en Hagenaars en Van Noord niet noemen in hun inven-
tarisatie is de Rapportage Jeugd 2002 (Van den Broek en Huysmans 2003). Dit is wellicht 
kenmerkend voor de afstand tussen cultuur- en jeugdbeleid in Nederland; in tegenstel-
ling tot Vlaanderen bestaat hier binnen het jeugdbeleid vrijwel geen aandacht voor het 

43 Bij sociale effecten gaat het om de ‘veronderstelde effecten van cultuur op verbindingen tussen 
mensen en sociale cohesie binnen de samenleving’. Met cognitieve effecten doelt Noord op effec-
ten op leerprestaties en cognitieve vermogens (Noord 2010: 4). 

44 In Nederland en Engeland wordt dit verband niet gevonden. Als mogelijke verklaring geldt een 
derde factor, namelijk academische motivatie. In Amerika is het in tegenstelling tot in Nederland 
een pre om cultuurvakken te kiezen; dit vergroot de kansen om toegelaten te worden tot prestigi-
euze universiteiten (Van Noord 2010).
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thema cultuur.45 Uit een analyse van de invloed van (jeugd)cultuur op de ontwikkelings-
staat46 van jongeren blijkt dat er over het geheel genomen weinig verbanden bestaan. Het 
bezoeken van uitingen van hoge cultuur hangt enigszins positief samen met de relatie 
met de ouders. Scholieren die vaker hoge cultuur bezoeken blijken verder meer emotio-
nele problemen te hebben, al gaat het om een zwak verband. De onderzoekers hebben 
geen verklaring voor de gevonden samenhang. Bij populaire cultuurvormen is een zwak 
postief verband gevonden tussen bioscoop- en concertbezoek en de relatie met leeftijds-
genoten en crimineel gedrag (Van den Broek en Huysmans 2003: 61-78).

Onderzoek naar de effecten van cultuur(participatie)beleid
Het voorgaande heeft betrekking op de effecten van cultuurdeelname, en niet op die 
van het cultuurbeleid. Volgens IJdens en Hagenaars wordt niet voldoende onderscheid 
gemaakt tussen beide soorten effecten. Er is nog heel weinig bekend over de effecten van 
cultuurbeleid en over welke instrumenten en interventies het beste werken, laat staan 
hoe de resultaten van het cultuurbeleid zich verhouden tot die van andere beleidster-
reinen (IJdens en Hagenaars 2008). Desalniettemin worden in beleidsstukken stellige 
uitspraken gedaan over de effecten van het beleid. Zo lezen we in het Nederlandse 
regeerakkoord uit 2007: ‘Cultuurbeleid draagt bij aan sociale samenhang en aan een 
vitale economie’ (a z 2007: 38).
Een van de weinige publicaties over de effecten van cultuurparticipatiebeleid is het arti-
kel van Van den Hoogen, Elkhuizen en Van Maanen (2010)47 in het Jaarboek Actieve Cultuur-
participatie 2010. Zij gaan in op de vraag hoe meetbaar de maatschappelijke effecten van 
het gemeentelijke cultuurparticipatiebeleid zijn. De auteurs hebben daartoe de plannen 
van gemeenten en provincies op dit gebied geanalyseerd. Om de verschillen tussen 
 cultuurparticipatie, de effecten van cultuurparticipatie en van cultuurparticipatiebeleid 
inzichtelijk te maken, gebruiken de auteurs het volgende schema (figuur 2.1).

45 Zie hoofdstuk 4. 
46 De ontwikkelingsstaat van een jongere kent vier componenten: de fysieke ontwikkelingsstaat 

heeft betrekking op lichamelijke gezondheid, de cognitieve ontwikkelingsstaat op schoolresulta-
ten en spijbelen, de emotionele ontwikkelingsstaat op welbevinden en emotionele problemen, 
en de sociale ontwikkelingsstaat op sociale netwerken en delinquent gedrag (Van den Broek en 
Huysmans 2003: 73).

47 Dit artikel komt voort uit het proefschrift van Van den Hoogen (2010) waarin onderzocht is hoe 
gemeenten de evaluatie van hun podiumkunstenbeleid kunnen verbeteren.
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Figuur 2.1
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Bron: Van den Hoogen, Elkhuizen en Van Maanen (2010: 220)

Net als het rijk verwachten de andere overheden uiteenlopende en vaak ver reikende 
individuele en maatschappelijke effecten van cultuurdeelname, die niet of nauwelijks 
empirisch worden onderbouwd. De plannen geven nauwelijks aan of en zo ja, hoe wordt 
gemeten in hoeverre de gemeente of provincie de effecten bereiken. Dit is overigens 
ook vrij lastig, omdat de beoogde effecten zelden direct aan beleidsmaatregelen wor-
den gekoppeld. Meestal blijft de effectmeting beperkt tot het monitoren van hoeveel 
mensen aan cultuur deelnemen. Dit geeft echter geen beeld van de effecten van cultuur-
participatie.
Figuur 2.1 laat zien dat er twee niveaus zijn waarop het cultuurparticipatiebeleid kan 
worden geëvalueerd. Ten eerste zijn dat de effecten van het beleid op de cultuurdeel-
name, ten tweede de effecten van participatie op het leven van de individuele deel-
nemers en op de samenleving als geheel (Van den Hoogen et al. 2010: 220). We hebben 
echter al gezien dat er weinig materiaal voorhanden is, dat de effecten van cultuur-
participatie op individueel en maatschappelijk niveau en de mechanismen daarachter op 
overtuigende wijze inzichtelijk kan maken.
Om een goed beeld te krijgen van de effecten van cultuurparticipatie achten de onder-
zoekers het noodzakelijk om een combinatie van onderzoekstechnieken te hanteren, 
zoals enquêtes en diepte-interviews met deelnemers en docenten, longitudinaal kwali-
tatief publieksonderzoek naar persoonlijke effecten en economisch impactonderzoek. 
Daarnaast is het van belang de theoretische onderbouwing te versterken om te laten zien 
wat de specifieke bijdrage van cultuur is en hoe de persoonlijke effecten van cultuurdeel-
name zich vertalen naar een collectief niveau. Van den Hoogen et al. zien kansen voor 
de methode Social Return on Investment (sroi) om de langetermijnopbrengsten van 
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 maatschappelijke investeringen in economische, sociale en sociaal-maatschappelijke 
zin te meten (Van den Hoogen et al. 2010).48

Cultuurbeleid en onderzoek in Vlaanderen
Het Vlaamse cultuurbeleid kenmerkt zich door nauwe banden tussen politiek en onder-
zoek. De eerste algemene studie over vrijetijdsbesteding in Vlaanderen werd in 1962 
uitgevoerd in opdracht van de eerste Vlaamse minister van Cultuur, Van Elslande. De 
auteur van het rapport, Frans van Mechelen, is zelf minister van Cultuur in de periode 
1968-1972. Het vertrekpunt van de onderzoeker Van Mechelen is de ‘materiële en cul-
turele achterstand bij het Vlaamse volk’ (Corijn 2006). De ‘culturele verheffing’ die hij 
voorstaat, probeert hij als politicus in de praktijk te brengen met het opzetten van een 
netwerk van culturele centra door heel Vlaanderen, een netwerk dat nog steeds een 
belangrijke rol speelt in het hedendaagse Vlaamse cultuurbeleid (Corijn 2006: 177-212).
Ook vandaag de dag zijn er sterke banden tussen politiek en onderzoek. Minister Anciaux 
heeft veel geïnvesteerd in de wetenschappelijke onderbouwing van het cultuur beleid 
met het opzetten en uitvoeren van het Cultuurparticipatiesurvey door het Steunpunt Re-
creatief Vlaanderen (2003-2004) en in vervolg daarop het Participatiesurvey 2009 door 
het Steunpunt beleidsgericht onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport.
Het is in Vlaanderen gebruikelijker dan in Nederland dat wetenschappers in opdracht van 
het departement beleidsgericht onderzoek doen. Esthetica voor beslissers. Aanzet tot een debat 
over een reflexief cultuurbeleid van Gielen (2001), Het Vlaams cultureel regiem van Rudi Laermans 
(2002a) en Een omgeving voor actuele kunst. Een toekomstperspectief voor het beeldende kunstland-
schap in Vlaanderen van Gielen en Laermans (2004) zijn voorbeelden uit een reeks cul-
tuursociologische essays die in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap zijn uitgevoerd. 
Naast het werk van Laermans en Gielen wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van het 
onderzoek van Marc Elchardus naar het maatschappelijk middenveld, de cultuurpartici-
patie en ontwikkelingen in de democratie.49 Elchardus is een van de meest invloedrijke 
socio logen van de Lage Landen en wordt ook wel gezien als de ‘huisideoloog’ van sp.a, 
de (voormalige) partij van Anciaux. Hij is als hoogleraar Sociologie verbonden aan de 
Vrije Universiteit Brussel.
Schramme50 bekijkt de ontwikkelingen in Vlaanderen met argwaan. Zij stelt dat het 
sociologische discours waarmee Anciaux zijn beleid doorspekt en ‘wetenschappelijk’51 

onderbouwt niet ideologisch neutraal is: ‘Het lijkt een zekere respectabiliteit te geven, 
maar paradoxaal genoeg gelden deze begrippen daardoor niet langer als observaties, 
maar als geloofsovertuigingen’ (Schramme 2008: 60).

48 Zie Scholten (2003) voor een uitgebreidere toelichting op deze methode.
49 Veel aangehaalde werken zijn Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de 

sociale constructie van democratisch burgerschap met L. Huyse en M. Hooghe (2001), De symbolische 
samenleving. Een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes met I. Glorieux (red.) (2002) en De 
dramademocratie (2001). 

50 Annick Schramme is hoofddocent aan het departement Management van de faculteit Toegepaste 
Economische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

51 De aanhalingstekens zijn van Schramme zelf.
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2.7 Een eerste beeld van de beleidstheorie in Nederland en Vlaanderen

We hebben nu een globaal beeld van de beleidstheorie op het gebied van cultuurpartici-
patie van de Nederlandse rijksoverheid en de Vlaamse Gemeenschap. Het is nog niet het 
moment om scherpe conclusies te trekken. Ik heb me in dit hoofdstuk geconcentreerd 
op de inhoud van de belangrijkste beleidsnota’s van de afgelopen tien jaar. Voor een 
reconstructie van een beleidstheorie is dit niet voldoende. Het beeld dat op basis van de 
beleidsnota’s is verkregen, wordt idealiter aangevuld met alternatieve bronnen en een 
reconstructie door een tweede persoon (Van Heffen 2003: 238). Aan de eerste aanvullen-
de voorwaarde wordt zoals gezegd voldaan. Aan de tweede eis ben ik tegemoet gekomen 
door deskundigen tijdens mijn onderzoek te laten meelezen. 
Leggen we de beleidsnota’s langs een beleidswetenschappelijke meetlat, dan is de eerste 
indruk van zowel het Nederlandse als het Vlaamse beleid niet onverdeeld positief. De 
beleidsnota’s voldoen over het algemeen niet aan de wetenschapstheoretische criteria 
voor een kwalitatief goede beleidstheorie, namelijk begripsprecisie, informatiegehalte, 
consistentie en empirisch gehalte (zie tabel 1.7; Hoogerwerf en Herweijer 2003). Het 
begrip cultuurparticipatie wordt vaak niet scherp gedefinieerd. Daarnaast hebben de 
Vlaamse en Nederlandse overheid met het cultuurparticipatiebeleid uiteenlopende doe-
len voor ogen, die ze vaak vrij terloops opsommen.
De causale relaties zijn een zwakte in de beleidstheorie over cultuurparticipatie. Er 
bestaan hoge verwachtingen van de effecten van cultuurparticipatie(beleid), die echter 
in de meeste gevallen niet met wetenschappelijk onderzoek (kunnen) worden onder-
bouwd. Ook is er heel weinig bekend over de effectiviteit van de beleidsinstrumenten 
en hoe deze zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken. Een ander heikel punt is 
het aspect tijd. Het beleid wordt gedirigeerd door vier- of vijfjaarlijkse cycli, terwijl het 
beïnvloeden van cultuurparticipatie een veel langere adem vergt; hiermee wordt in de 
beleidsnota’s vaak geen rekening gehouden. Het beleid scoort met andere woorden niet 
goed op het implementaire criterium dat kijkt naar de praktische haalbaarheid en uit-
voerbaarheid (Van Heffen 2003).
In Vlaanderen wordt het beleid iets meer dan in Nederland gekoppeld aan concrete, 
meetbare doelstellingen. Bovendien wordt in Vlaanderen een grotere variëteit aan doel-
stellingen en beoogde effecten genoemd, die overigens lang niet allemaal gemonitord 
worden. Minister Anciaux lijkt in de doelstellingen die hij met zijn participatiebeleid 
wil bereiken ambitieuzer te zijn dan zijn Nederlandse ambtsgenoten. Het cultuurbeleid 
neemt in de Vlaamse regeerakkoorden een meer centrale plek in. Dit heeft ongetwijfeld 
te maken met de beperktere verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering in vergelij-
king met het Nederlandse kabinet, maar het hangt ook samen met de bredere invulling 
van het cultuurbeleid in Vlaanderen.
Tot slot valt op dat in Nederland bij het begrip participatie in eerste instantie aan 
arbeidsparticipatie wordt gedacht, die in dienst staat van economische ontwikkeling. 
Participatie krijgt in Vlaanderen een bredere invulling; de actieve betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld wordt van cruciaal belang geacht.
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3 De opkomst en ontwikkeling van de 
cultuurparticipant

3.1 Cultuurparticipatie nader bekeken

Door een samenspel van ontwikkelingen in de maatschappij, de politiek en in de kunst 
en cultuur zelf, zijn de beleidsproblemen rondom cultuurparticipatie in beeld gekomen 
én gebleven. Of die ontwikkelingen zich in Vlaanderen op dezelfde manier als in Neder-
land hebben voltrokken, welke factoren hierin een rol speelden en wat voor gevolgen dit 
heeft gehad voor het beleid ter stimulering van cultuurdeelname zal in het vervolg van 
dit onderzoek blijken. Hier beschrijf ik de belangrijkste ontwikkelingen die hebben bij-
gedragen aan het ontstaan van ‘cultuurparticipatie’ als politiek thema.
Ik ga allereerst in op de manier waarop het onderwerp op de politieke agenda kwam 
(§ 3.1). Vervolgens behandel ik het onderzoek van Bourdieu naar cultuurdeelname en de 
reacties hierop (§ 3.2). Het onderzoek naar trends in cultuurdeelname en de feitelijke 
ontwikkeling in de verschillende vormen van cultuurparticipatie komen aan bod in de 
paragrafen 3.3 en 3.4. De weergave van de visies van onderzoekers op de ontwikkelingen 
in cultuurparticipatie in relatie tot beleidsontwikkeling sluit hierop aan (§ 3.5): wat zijn 
vanuit wetenschappelijk oogpunt de (on)mogelijkheden voor beleidsmakers om de cul-
tuurparticipatie positief te beïnvloeden? Aan het eind van het hoofdstuk vergelijk ik de 
ontwikkeling van cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen (§ 3.6), bespreek ik de 
relativiteit van cijfers (§ 3.7) en schets ik een aantal toekomstscenario’s die ingaan op de 
cultuurdeelname in de nabije en verdere toekomst (§ 3.8). Tot slot wordt het vervolg van 
het onderzoek toegelicht (§ 3.9).

Van beschaving naar specifieke cultuur
Het begrip cultuur kent uiteenlopende betekenissen. In de brede, antropologische zin 
van het woord wordt cultuur gebruikt als synoniem voor ‘beschaving’ en tegenover 
‘natuur’ geplaatst. Cultuur is dan ‘het complexe geheel van kennis, geloof, moraal, wet-
ten, gewoonten en alle andere vermogens en gewoonten, dat door de mens verworven 
wordt als lid van een gemeenschap’1 (Tylor 1994: 1). Hofstede2 noemt dit ‘cultuur twee’ 
(Hofstede 1995: 15). Cultuur twee kenmerkt zich door het feit dat het aangeleerd is, 
een specifieke groep of categorie mensen bindt en wordt overgedragen via de sociale 
om geving (Hofstede 1995: 13 e.v.).
Cultuurparticipatie in de antropologische betekenis van het woord is een weinig zinvol 
begrip: niemand uit een bepaalde cultuur, of het nu die van een land, gemeenschap of 
organisatie is, kan zich geheel onttrekken aan de patronen die kenmerkend zijn voor 
die cultuur. Zo bezien is ieder mens een cultuurparticipant. Het beleidsprobleem van 
 cultuurparticipatie waarover dit onderzoek gaat, heeft betrekking op een specifiek 

1 Vertaald uit het Engels door QvdH.
2 Geert Hofstede was onder andere hoogleraar Vergelijkende cultuurstudies van organisaties aan de 

Universiteit Maastricht (www.geerthofstede.nl).
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onderdeel van cultuur twee, namelijk de kunsten, het cultureel erfgoed en in Vlaanderen 
ook het sociaal-cultureel werk.
 ‘Cultuur één’ is cultuur in engere zin: het omvat de opbrengsten van de beschaving, 
zoals onderwijs, wetenschap en kunst (Hofstede 1995: 13 e.v.). Door specialisatie en 
professionalisering werden onderwijs, wetenschap en kunst meer en meer zelfstandige 
domeinen, eerst op het terrein van onderzoek, later ook bestuurlijk en organisato-
risch. Kunsten en wetenschappen werden in bestuurlijk opzicht lange tijd in een adem 
genoemd. Zo kende het uitvoerend bewind van de Bataafse republiek (1798-1801) een 
Agent van Nationale Opvoeding die bevordering van kunsten en wetenschappen als taak 
had. In 1918 werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingesteld 
(OCenW 2002: 46). Na de Tweede Wereldoorlog trad door de vorming van een aparte 
afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen een verwijdering op tussen cultuur ener-
zijds en onderwijs en wetenschap anderzijds. Onder invloed van minister Van der Leeuw 
(1945-1946):

verdwenen onderwijs en wetenschapsbeoefening, als levensbeschouwelijk georganiseerde 
vormen van cultuuroverdracht en -productie, geleidelijk uit het gezichtsveld van de cultuur-
politiek waarvan de blik exclusief werd gericht op ongereglementeerde, buitenschoolse zones 
van cultuur. (OCenW 2002: 56)

Halverwege de jaren zestig kwam cultuur meer in de sfeer van recreatie en welzijn te 
liggen. In de periode 1965-1982 was het beleidsterrein onderdeel van het ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en in de periode 1982-1994 van het minis-
terie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1994 werden Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap herenigd in één departement.

Specifiek cultuurbeleid
De overheidsbemoeienis op het gebied van cultuur in Nederland richtte zich aan het 
begin van de twintigste eeuw alleen op bepaalde aspecten van cultuur, namelijk de meer 
verheven uitingen die waardevol gevonden werden om te behouden, te beheren en te 
stimuleren. Daarnaast kreeg de rijksoverheid ook een rol in het indammen van de nega-
tieve invloeden, met name van de opkomende massacultuur die was overgewaaid uit 
Amerika. Deelname aan de uitingen van massacultuur werd ontmoedigd, bijvoorbeeld 
door vermakelijkheidsbelasting te heffen op bioscoopbezoek. Ook kwam er toezicht op 
radio-uitzendingen (OCenW 2002: 36). Tegenwoordig is de remmende rol van de over-
heid op het gebied van cultuur nog maar heel beperkt.3

Aanvankelijk concentreerde de rijksoverheid zich op musea en hun collecties, vooral 
na de Tweede Wereldoorlog nam de overheidsbemoeienis op het gebied van beeldende 
kunst, podiumkunsten, letteren en bibliotheken toe. Daarnaast kwamen steeds meer 

3 Dit komt vrijwel alleen nog voor in de media. Denk bijvoorbeeld aan de Kijkwijzer die door het 
Nederlands Instituut voor Classificatie voor Audiovisuele Media (nic am) wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd met ondersteuning van het Ministerie van oc w. De Kijkwijzer gebruikt pictogrammen 
en leeftijdsadviezen om aan te geven welke programma’s niet of minder geschikt zijn voor jonge 
kijkers (www.kijkwijzer.nl). 
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cultuurvormen uit de populaire cultuur, zoals film en popmuziek, in aanmerking voor 
steun van de rijksoverheid. In 1993 werd een definitie van cultuurbeleid vastgelegd in de 
Wet op het specifiek cultuurbeleid. Deze wet beschrijft het werkterrein van de bewinds-
persoon voor Cultuur vrij abstract als ‘de cultuuruitingen op het terrein van de cultuur 
waarover het beleid van Onze minister zich uitstrekt’ (sb 1993). De Memorie van Toelich-
ting bij de wet geeft wel een overzicht van de terreinen waarop het cultuurbeleid betrek-
king kan hebben: ‘de kunsten, de musea, de monumenten, de archieven, de media, het 
bibliotheekwerk en de internationale betrekkingen op deze terreinen’ (sb 1993). De con-
crete invulling van de terreinen wordt bepaald in de vierjaarlijkse cultuurnota’s.

Burgerlijke cultuurspreiding
Wie besloot wat tot de verheven cultuuruitingen behoorde en bepaalde daarmee de 
specifieke invulling van het cultuurbeleid? Het antwoord op die vraag hangt samen met 
het ontstaan van de burgerlijke samenleving en haar invloed op het culturele leven. 
 Alhoewel de Nederlandse samenleving tot halverwege de tweede helft van de twintigste 
eeuw verzuild was, was de invloed van religie op het cultuurbeleid beperkt en bovendien 
meer regulerend dan stimulerend van aard. Cultuur werd in tegenstelling tot bijvoor-
beeld onderwijs georganiseerd in neutrale landelijke instellingen (OCenW 2002, hs. 2; 
Pots 2006, hs. 7).4

Het is dan ook niet de christelijke, maar de burgerlijke cultuuropvatting die het gezicht 
van het cultuurbeleid in de twintigste eeuw bepaalde. Na de Franse Revolutie in Europa 
greep de burgerij de macht en maakte haar cultuur tot de dominante cultuur. Veel ele-
menten van die cultuur werden overigens nog wel ontleend aan de adel (Pots 2006: 35 
e.v.). Anders dan de vroegere dominante klasse probeert de burgerij zijn normen en 
waarden niet exclusief te houden, maar aan het volk over te dragen. De wortels van het 
burgerlijke cultuurspreidingsideaal liggen in het Verlichtingsdenken. De gedachte is dat 
een samenleving op een hoger beschavingsniveau getild kan worden naarmate meer 
mensen deelnemen aan kunst en cultuur: ‘het streven naar een allesomvattende Bildung 
van individu en volk maakte […] van de hoge cultuur een pedagogische aangelegenheid’ 
(Laermans 1993: 151). Literatuur, beeldende kunsten, toneel en klassieke muziek zijn de 
vormen van cultuur die het volk moesten verlichten (Bevers 1990: 127-149). Ook vandaag 
de dag worden deze disciplines nog aangeduid als ‘hoge cultuur’, zij het tussen aan-
halingstekens omdat de status van die cultuur met name in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw onder druk is komen te staan. Ook het draagvlak ervoor is sterk afgenomen.
Aan het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw werden 
vele organisaties opgericht die moesten bijdragen aan de Bildung van burgers, zoals 
orkesten, musea en theaters. Met steeds meer succes deden de initiatiefnemers, een 
kleine groep van welgestelde kunstenaars, wetenschappers en burgers (de burgerlijke 
elite), een beroep op ondersteuning van deze organisaties door de overheid, door haar 
te overtuigen van het ‘nationaal belang en de plicht de burgers op te voeden tot het 

4 We zullen in hoofdstuk 4 zien dat dit in Vlaanderen anders lag. 
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 genieten van schoonheid’ (Bevers 1990: 130). Het ideaal van die elite werd zo het streven 
van de stedelijke en later ook de landelijke overheid.

3.2 Legitieme cultuur

In 1979 verschijnt La Distinction. Critique sociale du jugement5 van Pierre Bourdieu (1930-2002). 
Met de theorie over cultureel kapitaal die hij hierin presenteert, zette hij een nieuwe 
wetenschappelijke standaard in het denken over cultuurdeelname (Bourdieu 1992: 16-17). 
Bourdieu probeert in zijn onderzoek de verschillen in schoolprestaties van kinderen uit 
verschillende milieus te verklaren. Het begrip ‘cultureel kapitaal’ fungeert daarbij als de 
onderliggende hypothese.
Bourdieu onderscheidt drie vormen van kapitaal: economisch, cultureel en sociaal kapi-
taal. Cultureel kapitaal bestaat in drie verschillende gedaanten: in belichaamde staat, 
in geobjectiveerde staat en in geïnstitutionaliseerde staat. De opbouw van cultuur in 
belichaamde staat is wat wij kennen onder de naam Bildung. Het kost tijd en inspanning 
om deze vorm van kapitaal te verwerven. Wanneer een persoon zich dit kapitaal heeft 
toegeëigend, spreekt Bourdieu van habitus: ‘een “hebben” dat is veranderd in een “zijn” ‘ 
(Bourdieu 1992: 125). Door tijdig vertrouwd te raken met de hoge kunsten ontstaat een 
‘culturele dispositie’, ‘een min of meer stabiele neiging of gewoonte om daadwerkelijk 
om te gaan met de hoge cultuur’ (Laermans 1993: 83). De habitus is met andere woorden 
het geheel van via socialisatie verworven disposities. In geobjectiveerde toestand neemt 
cultureel kapitaal de gedaante aan van cultuurgoederen zoals boeken, schilderijen, 
machines en instrumenten. Cultureel kapitaal kan worden geïnstitutionaliseerd in de 
vorm van bijvoorbeeld onderwijsdiploma’s (Bourdieu 1992: 122-131).
Een centrale stelling in het werk van Bourdieu is dat iemand die vertrouwd is met de codes 
en conventies van de hoge cultuur, oftewel over cultureel kapitaal beschikt, eerder geneigd 
zal zijn om aan deze cultuurvormen deel te nemen (Bourdieu 1992: 149). Dit kapitaal wordt 
in de eerste plaats in het gezin ontwikkeld (primaire socialisatie). Daarnaast wordt het 
overgedragen door scholing (secundaire socialisatie). Sociologen stellen dat primaire 
socia lisatie de grootste invloed heeft op de toekomstige cultuurdeelname (Bourdieu 1984: 
1). Bourdieu heeft deze stelling uitgebreid onderzocht en empirisch onderbouwd.
Het verwerven van cultureel kapitaal verloopt grotendeels onbewust. De omstandighe-
den waaronder we cultureel kapitaal opbouwen, kunnen in tegenstelling tot de habitus 
objectief worden vastgesteld. Deze omstandigheden zijn in de theorie van Bourdieu 
sterk klassengebonden (Bourdieu 1992: 126; Vander Stichele en Laermans 2004a: 17). 
Bourdieu legt in zijn werk een verband tussen sociale en culturele ongelijkheid. De cultu-
rele smaak hangt nauw samen met de sociale groep waartoe iemand behoort. Bourdieu 
onderzocht dit aan de hand van smaakvoorkeuren voor eten, sport, politiek, kranten en 
kunst (Bourdieu 1984).
Bourdieu onderscheidt drie klassen: de dominante klasse, de middenklasse en de arbei-
dersklasse. De dominante klasse of burgerij is de groep met het meeste economisch 

5 In het Engels verschenen als Distinction. A social critique of taste (1984).
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en/ of cultureel kapitaal. Hij onderscheidt binnen deze klasse een economische fractie 
met veel economisch kapitaal en een culturele fractie, die een groot cultureel kapitaal 
heeft, maar economisch gezien minder welgesteld is (professoren, leraren en kunste-
naars). Omdat economisch kapitaal ook maatschappelijk dominant is, spreekt Bourdieu 
over de bezitters van economisch kapitaal als de dominante dominante klasse.
Onder de dominante klasse bevindt zit de middenklasse of de kleinburgerij. De midden-
klasse kan, op basis van de ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt of vermoedelijk 
nog zullen doormaken, onderverdeeld worden in groepen: sociale stijgers, sociale dalers 
en de nieuwe middenklasse. Deze laatste groep wordt met name gevormd door dalers uit 
de dominante klasse. De arbeidersklasse wordt door Bourdieu als een eenvormige cate-
gorie beschreven (Bourdieu 1984, hs. 6; Vander Stichele en Laermans 2004a: 13-29).
De dominante klasse kent een ‘esthetische dispositie’ (Bourdieu 1992: 54). Simpel 
gezegd: de dominante klasse verkiest vorm boven functie. Bij de economische fractie 
gaat het daarbij voornamelijk om zichtbare materiële luxe, terwijl de culturele fractie 
eerder voor geestelijke dan materiële rijkdom kiest. De middenklasse spiegelt zich aan 
de dominante klasse, maar omdat deze groep niet over voldoende cultureel kapitaal 
beschikt ontwikkelt zich bij hen een andere culturele voorkeur. Binnen deze groepen 
zijn ‘halflegitieme’ cultuurvormen als film, fotografie, jazz en de strip populair. Voor 
de arbeidersklasse gaat functie boven vorm. Bourdieu spreekt in dit verband van een 
realistische habitus. Deze klasse richt zich exclusief op vormen van populaire cultuur en 
vermaak (Vander Stichele en Laermans 2004a: 13-29).
Wat ‘hoge cultuur’ is, is in de ogen van Bourdieu geen vaststaand gegeven dat objectief 
is vast te stellen. Bourdieu spreekt van een ‘distinctiestrijd’ om de definitie van de legi-
tieme cultuur. Er is voortdurend sprake van een strijd om wat tot de erkende cultuur 
behoort en wat daarbuiten valt (Bourdieu 1984: 88). Met de tot hoge cultuur bestempelde 
vormen kan de hogere klasse zich onderscheiden van de lagere en arbeidersklasse. ‘Kwa-
liteit is klasse’, zoals De Swaan het treffend aanduidde (De Swaan 1985). Alles wat niet tot 
de hoge cultuur doordringt, behoort tot de massa- of populaire cultuur. De dominante 
klasse, in het bijzonder de kunstelite, kijkt neer op de culturele voorkeuren van de mid-
den- en vooral de arbeidersklasse en wil ook niet dat ‘hun’ aanbod en het brede publiek 
nader tot elkaar komt: ‘Het idee dat het publiek per definitie dom, oppervlakkig en tra-
ditioneel is, is een in de kunstwereld met zorg gekoesterde mythe, die iedere discussie 
over de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het aanbod bij voorbaat al onmogelijk maakt’ 
(Schnabel 1993: 67).
Cultuurvormen die erkenning vinden onder invloedrijke personen of ‘poortwachters’, 
dringen door tot de canon. De distinctiestrijd vindt plaats aan universiteiten, op de 
recensiepagina’s van kranten en tijdschriften, bij jury’s en in adviesraden. De poort-
wachters van de legitieme cultuur bij de overheid zijn de adviesraden (zie kader 3.1). 
Binnen het onderwijs worden cultuuruitingen geïnstitutionaliseerd en overgedragen. 
Het onderwijs geeft de hoge cultuur een aura van onaantastbaarheid, aldus Bourdieu. 
De strijd om cultuur is dan (tijdelijk) beslecht en de onderwezen cultuur behoort tot de 
officiële cultuur. Bourdieu spreekt in dit verband van het symbolisch geweld van het 
onderwijs en de overheid (Bourdieu 1984).
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Kader 3.1 Adviesraden

De Raad voor Cultuur in Nederland
De Raad voor Cultuur is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering, dat gevraagd en on-
gevraagd advies uitbrengt. In de meeste gevallen gebeurt dit op verzoek van het ministerie van 
oc w. Een dergelijk adviescollege past in de Nederlandse traditie dat de overheid zich, Thor-
becke indachtig, geen inhoudelijk oordeel aanmatigt over de cultuurhistorische en artistieke 
aspecten van het cultuurbeleid. De Raad voor Cultuur is voortgekomen uit een samengaan 
van verschillende adviesraden in 1995, waarvan de Raad voor de Kunst de oudste was; zij werd 
opgericht in 1947. De leden van de raad worden voor vier jaar benoemd op voordracht van 
een onafhankelijke benoemingscommissie en worden vooral geselecteerd op grond van hun 
brede inhoudelijke kennis van het cultuurbeleid. De raad wordt in haar advisering bijgestaan 
door commissies die de adviezen op verschillende terreinen voorbereiden (Pots 2006: 331-332; 
OCenW 2002: 74-76; www.cultuur.nl).
De Raad voor Cultuur brengt drie soorten adviezen uit: beleids-, subsidie- en uitvoerings-
adviezen. Deze adviezen worden voorbereid in een of meerdere commissies, die een pre- 
advies ter beoordeling voorleggen aan de raad. De commissieleden ontvangen een ver goeding 
per vergadering. Bij beleidsadviezen gaat het om adviezen over sectoren of thema’s zoals 
biblio theekvernieuwing, e-cultuur of het podiumkunstenbestel voor de jeugd. Uitvoerings-
adviezen hebben betrekking op een aantal specifieke onderwerpen die regelmatig terugkeren, 
zoals de rijksbescherming van monumentale gebouwen en stads- en dorpsgezichten en de 
vaststelling van de selectielijst voor overheidsarchieven (www.cultuur.nl).
De meeste aandacht in de politiek en de media gaat uit naar de subsidieadviezen. Eens in de 
vier jaar brengt de Raad voor Cultuur advies uit over de groep instellingen die een aanvraag 
voor subsidie indient bij het ministerie van oc w. Tot voor kort ging het om zogeheten cultuur-
notasubsidies, onder minister Plasterk is het subsidieplan ingevoerd. Voor het middensegment 
draagt de rijksoverheid geen directe verantwoordelijkheid meer; deze instellingen zijn ver-
wezen naar fondsen of overgedragen aan andere overheden. Instellingen die onderdeel zijn 
van de culturele basisinfrastructuur zijn onder andere musea en erfgoedbeherende instellingen 
met een rijkscollectie, symfonieorkesten, toneel-, opera- en dansgezelschappen en onder-
steunende instellingen6 (oc w 2007a: 60-61).
De raad oordeelt binnen een door het ministerie vastgesteld financieel kader over de artistieke 
kwaliteit van de instellingen op basis van een beleidsplan. De raad adviseert mede aan de hand 
van aanvullende criteria en randvoorwaarden die de bewindspersoon meegeeft in zijn advies-
aanvraag aan de raad. Het ministerie toetst de aanvragen vooraf op ontvankelijkheid en

6 Plasterk ondersteunde voor elke sector een sectorinstituut, zoals het Theaterinstituut Nederland 
(tin) en het Nederlands Architectuurinstituur (NAi) (oc w 2007a). Zijlstra kondigde aan met ingang 
van 2013 sterk op de ondersteuningsstructuur te bezuinigen. In de basisinfrastructuur is dan geen 
plaats meer voor het tin, het NAi wordt met het Virtueel Platform (e-cultuur) en Premsela (design) 
omgevormd tot een Instituut voor de Creatieve Industrie (oc w 2011a). 
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Kader 3.1 (vervolg)
volledigheid. Er wordt veel belang gehecht aan de adviezen van de raad; de bewinds persoon 
neemt de meeste adviezen van de raad over.7 Toch kan hij om zwaarwegende redenen be-
sluiten om van het advies af te wijken, bijvoorbeeld als de Tweede Kamer hier om vraagt. De 
beslissingsbevoegdheid ligt bij de bewindspersoon.
Van tijd tot tijd spelen discussies over het vermeende elitaire en gesloten karakter van de 
raad en de afwezigheid van het publiek in de advisering. Het belangrijkste argument vóór het 
betrekken van consumenten in de oordeelsvorming is dat zich anders een kunst voor kenners 
ontwikkelt die het niet-ingewijde publiek steeds minder zal aanspreken. Toch heeft tot op 
heden het brede publiek geen stem in de advisering.8

Advisering in Vlaanderen
Het Podiumkunstendecreet van 1993 zorgde voor een omslag in de advisering in Vlaanderen. 
Kwaliteitsbewaking via deskundig advies werd voortaan het devies (Laermans 2002b: 146-151). 
Het Cultuurpact bepaalde weliswaar nog steeds dat de raden evenwichtig moeten worden 
samengesteld, maar politieke kleur ging niet meer boven deskundigheid.9 Tot de reorganisatie 
van het adviesstelsel in 2006 waren in Vlaanderen drie adviesraden op het gebied van cultuur 
actief: de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en 
Cultuurspreiding.
De Raad voor Cultuur werd in 1998 opgericht om het maatschappelijk draagvlak voor cultuur te 
vergroten en de ‘politieke steriliteit rond cultuur te doorbreken’ (RvC 2008a: 8). De oprichting 
kan eveneens worden gezien als een uitwerking van het streven naar een integrale beleids-
voering (Laermans 2002b). De Raad voor Cultuur had een reflecterende en adviserende taak, 
het advies van de raad was niet bindend. De activiteiten van de raad bestonden onder andere 
uit het volgen van de culturele ontwikkelingen in de brede zin van het woord, het adviseren 
over beleidsplannen, decreten en besluiten en het cultuurbeleid evalueren op samenhang en 
doeltreffendheid. In de publicatie die tien jaar Raad voor Cultuur overziet (1998-2008) wordt de 
raad door de secretaris omschreven als ‘gatekeeper van de maatschappelijke betekenis voor 
cultuur in Vlaanderen’ (RvC 2008a: 6).
De Raad voor de Kunsten bracht advies uit over de kunsten en over de effecten van ander be-
leid op het kunstenbeleid. De raad kende advies- en beoordelingscommissies. De adviescom-
missies hadden een beleidsadviserende opdracht, terwijl de sectorale beoordelings commissies 
zorg droegen voor de kwaliteitsbeoordeling van individuele makers en organisaties. Een aantal 
leden van de beoordelingscommissie nam zitting in de raad. Net als in Nederland worden voor 
specifieke vraagstukken ad hoc commissies ingezet, zoals de commissie ontsluiting cultureel 
erfgoed en de commissie culturele infrastructuur. De Raad voor Volksontwikkeling en Cul-
tuurspreiding gaf advies over volksontwikkeling, bibliotheekwerk, cultuurcentra en amateur-
kunsten. Op elk van de vier terreinen was een commissie actief (RvC 2008a).

7 Zijlstra week op een aantal punten sterk af van het advies van de Raad voor Cultuur. Dit leidde 
tot het opstappen van de voorzitter van de Raad voor Cultuur en de commissie Podiumkunsten 
(Bockma 2011a).

8 Vanuit het perspectief van Bourdieu geredeneerd ligt de rol van bewaker van de legitieme cultuur 
voor het (brede) publiek overigens ook niet voor de hand.

9 Meer uitleg over het Cultuurpact in hoofdstuk 4.
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De raad adviseerde niet over de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, die tot voor kort 
buiten de decreten om werden gesubsidieerd en evenmin over de federale culturele instel-
lingen.10 Voor de sectoren dans, muziek en theater betekende dit dat de raad slechts over een 
beperkt deel van het kunstenaanbod adviseerde. Deze situatie is veranderd met de komst van 
koepeldecreten op het gebied van kunsten en erfgoed. Sindsdien worden de instellingen van 
de Vlaamse Gemeenschap ook aan een kwalitatieve beoordeling onderworpen. Tot 1997 waren 
de adviezen in principe geheim; sinds het Decreet op openbaarheid van bestuur (2002) kunnen 
adviezen worden opgevraagd.
In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (bbb) is het hele adviesstelsel van de overheid op 
de schop gegaan. Doel was het scheppen van een scherper onderscheid tussen strategische 
advisering en kwaliteitsbeoordeling. Het rapport Beter Bestuur (2001) gaat tevens uit van het 
primaat van de politiek, wat in het geval van het adviesstelsel betekent dat in geen enkel be-
leidsdomein bindend kan worden geadviseerd (mvg 2001). In november 2007 is de Strategische 
Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (sarc) opgericht. De sarc bestaat uit een 
vast bureau, een algemene raad en vier sectorraden: voor Kunsten en Erfgoed, voor Sociaal-
Cultureel Werk voor jeugd en volwassenen, voor Sport en voor Media. De algemene raad richt 
zich op het geven van een geïntegreerde visie die boven de sectoren en domeinen uitstijgt. De 
algemene raad bestaat uit vertegenwoordigers van de sectorraden (sarc 2009).
De leden van de beoordelingscommissies krijgen een zeer beperkte financiële vergoeding en 
weinig organisatorische ondersteuning voor hun activiteiten. Het werk van de beoordelings-
commissies is feitelijk vrijwilligerswerk. Voor het administratieve proces van de beoordeling, 
zoals notulering, wordt de beoordelingscommissie bijgestaan door ambtenaren. Er is sprake 
van een ‘dubbele beoordeling’; de beoordelingscommissies bekijken de instellingen vanuit een 
artistiek perspectief, de zakelijke beoordeling geschiedt door ambtenaren van het agentschap 
Kunsten en Erfgoed (sarc 2009; bs 2008b; bs 2008d).

Het streven naar een groter bereik van de dominante cultuur onder de lagere klassen is 
gedurende de hele twintigste eeuw een van de kerndoelstellingen van het cultuurbeleid 
van de overheid, zij het dat dit doel op verschillende manieren werd ingevuld.
Musea, theaters en scholen zijn de instituten die de legitieme cultuur overdragen. Met 
het toenemen van de betrokkenheid van de rijksoverheid bij het verspreiden van de 
 burgerlijke cultuur werden steeds meer onderdelen een wettelijke verplichting, te begin-
nen met de invoering van de leerplicht in 1900 en voorlopig eindigend met het verplichte 
onderricht in Culturele en Kunstzinnige Vorming (ck v) in het voortgezet onderwijs.11 
Ondertussen veranderde de aard van die verplichte cultuurvorming onder invloed 
van allerlei ontwikkelingen. Te denken valt aan de ontwikkeling van kennis- naar 

10 Federale culturele instellingen zijn onder andere het Paleis voor Schone Kunsten en de Koninklijke 
Muntschouwburg (zie kader 1.2 in hoofdstuk 1).

11 De Canon van de Nederlandse geschiedenis zou aanvankelijk in de kerndoelen van het primair 
onderwijs worden opgenomen en daarmee ook verplichte kost worden, maar minister Plasterk 
is hier na een advies van de Raad van State op teruggekomen. De Canon is nu als inspiratiebron 
opgenomen in de kerndoelen (Bouma 2009). 
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 competentiegericht onderwijs, de afnemende rol van de klassieken en de toenemende 
invloed van populaire cultuur in het onderwijs.

Hoge cultuur onder druk
Het werk van Bourdieu is nog steeds invloedrijk in het denken over cultuurdeelname, 
maar op verschillende onderdelen is zijn theorie intussen genuanceerd of weerlegd. Een 
van de belangrijkste kritiekpunten is dat Bourdieu uitgaat van een wel heel rigide klas-
senindeling, die niet meer aansluit bij de maatschappelijke realiteit. Het onderzoek van 
Bourdieu is gebaseerd op onderzoeksgegevens uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. 
Inmiddels is er in de samenleving in Nederland en Vlaanderen veel veranderd, denk aan 
informalisering, de sterke opkomst van de massamedia en de jeugdcultuur, de stijging 
van het onderwijsniveau en de ontzuiling. Een ander probleem is dat het begrip habitus 
nogal vaag is omschreven en moeilijk is te operationaliseren (Schnabel 2000, Vander 
Stichele en Laermans 2004a).
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de invloed van economisch kapitaal op cultuur-
deelname, zowel ‘hoog’ als ‘laag’, helemaal niet zo groot is (o.a. Goudriaan et al. 2008). 
De dominantie van het cultureel kapitaal op de cultuurdeelname is wel bevestigd. Het is 
echter niet duidelijk hoe de invloed van opvoeding en onderwijs zich precies tot elkaar 
verhouden en in welke mate andere factoren, zoals media, een rol spelen. Zeer bepalend 
is in ieder geval het cultureel actieve gedrag van de ouders (Vander Stichele en Laermans 
2004a: 22; Nagel 2004).
Verschillende ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben er aan bijgedragen dat 
de dominantie van de hoge cultuur in twijfel kon worden getrokken of onder druk werd 
gezet. Janssen12 (2005) schetst de veranderingen in wat zij noemt de classificatie van 
cultuur, aan de hand van de vier dimensies van de culturele classificatiesystemen van 
DiMaggio (1987): hiërarchie, differentiatie, universaliteit en afgrenzingssterkte.
Janssen constateert dat er een afname is van hiërarchische verschillen tussen cultuur-
vormen; de afstand tussen de legitieme en de populaire cultuur is een stuk kleiner 
geworden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het ontstaan van een eigen infrastructuur voor 
poppodia in de tweede helft van de twintigste eeuw, de benoeming van een bijzonder 
hoogleraar popmuziek in 1998 aan de universiteit van Amsterdam en de oprichting van 
officiële opleidingen op het gebied van populaire muziek zoals de Rock Academie in 
Tilburg in 1999 (www.rockacademie.nl).
Ten tweede is de differentiatie in het culturele veld toegenomen; de culturele sector is 
een uitdijend veld van steeds meer disciplines en subdisciplines met elk hun eigen mores 
en publiek. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan het jeugdtheater, dat zich in 
Nederland ontwikkelde tot een eigen (deel)sector. Ten derde is er sprake van een verlies 
aan universaliteit: ‘de consensus over de aard en kwaliteit van cultuuruitingen is afgeno-
men’ (Janssen 2005: 12). Het publiek kent minder gemeenschappelijke interesses; het is 
uiteengevallen in vele subculturen met elk hun eigen interesses en gedragingen.

12 Susanne Janssen is als hoogleraar Media en Cultuur verbonden aan de afdelingen Media en 
Communicatie en Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam  
(www.eur.nl).
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Ten slotte is er een zogeheten verminderde afgrenzingssterkte: uitwisseling en kruis-
bestuiving tussen hoge kunst en populaire cultuur is steeds vanzelfsprekender geworden 
en kunstenaars en instellingen bewegen zich vrijer dan voorheen tussen verschillende 
disciplines (Janssen 2005). Vele factoren droegen bij aan de veranderingen in de classi-
ficatie van cultuur en zorgden er voor dat de jongere generaties cultureel anders ‘gepro-
grammeerd’ zijn (De Haan en Knulst 2000: 200). Janssen noemt onder andere de stijging 
van de welvaart, de democratisering van het onderwijs, de emancipatie en de individua-
lisering (Janssen 2005).

Culturele omnivoren
Naast de verminderde afgrenzingssterkte aan de aanbodkant wordt er ook gesproken 
over afname van de afgrenzingssterkte bij het publiek, oftewel een toenemende ‘cultu-
rele omnivoriteit’ zoals het in de wetenschappelijke literatuur is gaan heten. Het duurde 
een tijdje voordat nieuw onderzoek beschikbaar was, waaruit bleek dat Bourdieus 
beeld van een sterk gedetermineerde en vaststaande culturele voorkeur lang niet altijd 
strookt met de realiteit. Dat deze onderzoeken zo lang uitbleven wijten Vander Stichele 
en Laermans aan ‘de dominante gelijkstelling van cultuur- met kunstparticipatie door 
de meeste cultuuroverheden die gewoonlijk ook de opdrachtgevers waren (en zijn)’ 
(Vander Stichele en Laermans 2004a: 23). Het betekende ook dat er beperkte aandacht 
was voor de liefhebbers van niet-gesubsidieerde en populaire cultuurvormen. Overigens 
is op dit gebied in het afgelopen decennium wel het een en ander veranderd, niet in de 
laatste plaats omdat de voorkeuren van de verantwoordelijke bewindspersonen zelf zijn 
ver anderd. Weinigen kijken nog op van een bewindspersoon voor cultuur die van pop-
muziek, cabaret of thrillers houdt.
De Amerikaanse socioloog Peterson deed begin jaren negentig onderzoek naar het ver-
band tussen muzikale voorkeur en sociale status (Peterson 1992; Peterson en Kern 1996). 
Hij baseerde zich daarbij in eerste instantie op de theorie van Bourdieu. Uit de resultaten 
van zijn onderzoek blijkt echter dat, in strijd met de hypothese van Bourdieu, de hogere 
sociale statusgroepen er een brede muzikale voorkeur op nahouden en ook naar muziek-
genres luisteren die als middlebrow of lowbrow worden getypeerd, zoals musical, country 
muziek en rock. De muzikale smaak van een deel van de hoogste statusgroep blijkt veel 
gevarieerder dan je op grond van Bourdieus stelling zou verwachten. Peterson noemt 
deze groep de culturele omnivoren. De belangstelling van de lagere statusgroepen is 
doorgaans veel beperkter, concentreert zich op een aantal, maar wel zeer uiteenlopende 
muziektradities13. Peterson typeert deze groepen als de culturele univoren. Hij zet zich 
hiermee ook af tegen Bourdieus eenvormige beeld van de lagere klasse en verving de 
tegenstelling elite-massa door die van omnivoor-univoor (Peterson 1992; Peterson en 
Kern 1996).
In 1996 publiceert Peterson met collega Kern een artikel waarin zijn theorie verder is 
uitgebouwd. Zij onderkennen drie groepen participanten: highbrows,  middlebrows 

13 Op het gebied van de humor is dit in Nederland precies zo vastgesteld door Giselinde Kuipers in 
het proefschrift ‘Goede humor, slechte smaak. Nederlanders over moppen’ (2001).
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en lowbrows. De laatste groep houdt van muziekstijlen die uit de meer sociaal 
 gemarginaliseerde groepen voortkomen, middlebrows luisteren vaker naar de popu-
laire en commerciële muziek die in de loop van de twintigste eeuw is opgekomen. De 
highbrows kiezen voor de klassieke hoge cultuurvormen als opera en klassieke muziek. 
Binnen deze groep is een steeds kleiner wordende subgroep die zich beperkt tot de hoge 
kunstvormen, oftewel de snob, en een groep die zowel naar hoge als lage muziekgenres 
luistert, de culturele omnivoor (Peterson en Kern 1996).
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw zijn inmiddels vele onderzoeken gedaan 
naar de culturele omnivoor, ook in Nederland en België (o.a. Chan en Goldthorpe 2005, 
2007; Van der Stichele en Laermans 2004a; Van Eijck et al. 2002). De groep culturele 
omnivoren werd hiermee nader gedefinieerd: het bleek toch om een relatief kleine 
groep mensen te gaan, die vooral bestaat uit ‘jonge’ hoogopgeleide mensen, dat wil 
zeggen jonger dan 50 jaar. Uit onderzoek naar de Vlaamse culturele omnivoor blijkt het 
te gaan om de groep met de hoogste participatie. Ook blijkt dat de culturele omnivoren 
geen homogene groep vormen; zij hebben onderling zeer uiteenlopende voorkeuren en 
er kan van een beperkte en specifieke, maar ook van een uitgebreide interesse voor low-
brow cultuuruitingen sprake zijn (Vander Stichele en Laermans 2004a: 23 e.v.).

3.3 De ontwikkeling van de cultuurparticipatie

De hierboven geschetste veranderingen in de classificatie van cultuuruitingen creëren 
onzekerheid over de strategieën van beleidsmakers om cultuurdeelname te bevorderen: 
op welke disciplines en sectoren moet het beleid van de (rijks)overheid zich richten? Op 
basis van welke overwegingen? In hoeverre moet de overheid zich schikken naar de wen-
sen van het publiek? En op welke doelgroepen moet het participatiebeleid zich richten? 
Een beleidsprobleem is ‘het verschil (discrepantie) tussen een maatstaf (beginsel, norm) 
en een voorstelling van een bestaande of verwachte situatie’ (Hoogerwerf 2003: 21). Het 
is nu veel minder duidelijk dan een halve eeuw geleden wat die maatstaf is en wie die 
bepaalt. Het beleidsprobleem rond cultuurparticipatie is hierdoor complexer geworden. 
Het onderzoek naar de trends in cultuurdeelname biedt de overheid een zekere mate van 
houvast om haar richting te bepalen.
Nederland kent een lange traditie van bevolkingsonderzoek. Voor de Tweede Wereld-
oorlog werd reeds een aantal onderzoeken op het gebied van vrijetijdsbesteding en cul-
tuurdeelname uitgevoerd, in de jaren vijftig begon het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs) met bevolkingsonderzoek naar de vrijetijdsbesteding van Nederlanders en sinds 
1973 brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) de trends in cultuurdeelname in 
kaart (ocw/Boekmanstichting 2007c). Toen het thema cultuurparticipatie zijn intrede 
deed in de beleidsarena begon men de gedragingen van de deelnemers en non-partici-
panten te volgen. Het scp en het cbs in Nederland en de Studiedienst van de Vlaamse 
overheid en het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek, Cultuur, Jeugd en Sport in Vlaan-
deren zijn de belangrijkste leveranciers van kennis over de ontwikkeling van cultuur-
deelname. In de jaren tachtig voerde de Vakgroep Empirisch-Theoretische Sociologie van 
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de Rijksuniversiteit Utrecht onder leiding van Harry Ganzeboom14 in opdracht van het 
toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een serie onderzoeken 
uit naar de ontwikkelingen in het publieksbereik en de publiekssamenstelling van onder 
andere de film, musea en podiumkunsten (Faasse en Ganzeboom 1986, Ganzeboom 
1989, Maas, Verhoeff en Ganzeboom 1990). Vandaag de dag zijn in Nederland verschei-
dene marktpartijen actief op het gebied van participatieonderzoek, zoals bureau Letty 
Ranshuysen en Motivaction, die in opdracht van het ministerie van oc w of van culturele 
instellingen onderzoek uitvoeren. In Vlaanderen ligt dit onderzoek vrijwel geheel bij 
universiteiten (in opdracht van overheden).
Het onderzoek naar cultuurparticipatie vertoont al decennialang een aantal constanten. 
Over de gehele breedte van het cultuurbeleid, van kunsten tot sociaal-cultureel werk, 
wordt in Nederland en Vlaanderen een sterke samenhang gemeten tussen cultuur-
deelname en opleidingsniveau, zowel voor actieve als passieve cultuurdeelname. Steeds 
weer wordt ook de invloed van het ouderlijk milieu op de latere cultuurparticipatie 
bevestigd (Van den Broek et al. 2009; Lievens en Waege 2005; Nagel 2004). Jong geleerd is 
oud gedaan geldt zeker voor cultuurparticipatie.
Het kwantitatieve onderzoek naar de cultuurdeelname in Nederland legt het accent op 
vormen van kunst en cultuur die de rijksoverheid stimuleert. Een aantal vormen van cul-
tuurparticipatie wordt daardoor minder goed of zelfs helemaal niet belicht. Ook passen 
‘nieuwe’ vormen van cultuurparticipatie soms onvoldoende in de bestaande categorie-
en. Het scp voert dan ook op regelmatige basis overleg met het culturele veld, de onder-
zoekswereld en de verschillende overheden over de wijze waarop de cultuurdeelname 
bevraagd moet worden in het vierjaarlijkse Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek 
(avo). Toch kunnen maar beperkt aanvullingen en aanpassingen worden gedaan, niet 
alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook omdat bij drastische wijzigingen de moge-
lijkheid om ontwikkelingen in de tijd te volgen verloren gaat (Van den Broek et al. 2005).

Draagvlak voor cultuur(beleid)
Kunstenaars&co15 vroeg in 2007 aan Motivaction om de belangstelling voor kunst en 
cultuur met een kleine c in beeld te brengen, vanwege de specifieke focus van het socio-
logisch onderzoek en het overheidsbeleid. Een van de resultaten is dat kunst en cultuur 
een breed draagvlak hebben: 92% van de bevolking vindt het belangrijk dat er kunst en 
cultuur is in de samenleving. Bij ruim een kwart van de ondervraagden (27,2%) speelt 
kunst en cultuur ook een belangrijke rol in hun leven, voor een derde (34%) is cultuur-
deelname een betekenisvol onderdeel van het leven. Cultuurdeelname is hier wel heel 
breed opgevat; koken en het vormgeven van het interieur vallen er ook onder. Motivac-
tion herhaalde het onderzoek in 2010. Het grote draagvlak voor kunst en cultuur werd 
hierin bevestigd. Ook blijkt dat de gehanteerde definitie van kunst en cultuur van belang 

14 Vanaf de jaren negentig concentreert het onderzoek van Ganzeboom zich meer op de effecten 
van cultuureducatie (o.a. Ranshuysen en Ganzeboom 1993; Nagel et al. 1996). Ganzeboom is sinds 
2002 als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

15 Kunstenaars&co fuseerde op 1 juli 2010 met Kunst&Zaken tot Cultuur-Ondernemen 
 (www.cultuur-ondernemen.nl).
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is voor het draagvlak. De meeste Nederlanders hanteren een smalle definitie van cultuur, 
die grotendeels samenvalt met de traditionele hoge cultuur:

Zo ontstaat een beeld of wellicht een misvatting dat kunst en cultuur ‘duur’ is, subsidies ‘weg-
gegooid geld’ en voor een flink aantal Nederlanders dat kunst en cultuur ‘niet voor hen is’. 
(Motivaction 2010: 7)

Uit onderzoek van het scp naar het draagvlak voor cultuurbeleid komt een vrij negatief 
beeld naar voren. Cultuur bungelt in de periode 1995-2002 onderaan de lijst van onder-
werpen waar de overheid volgens burgers te weinig aan doet. De waardering voor het 
cultuurbeleid is overigens wel redelijk hoog (Roes 2003: 299-302). Eind 2010 blijkt uit het 
vierde kwartaalbericht van het cob16 dat er een groot draagvlak is voor bezuinigingen 
op kunst en cultuur. 48% van de bevolking vindt dat er minder of veel minder geld naar 
kunst en cultuur moet. Alleen ontwikkelingssamenwerking (51%) en defensie (66%) 
scoren nog slechter (Den Ridder et al. 2010: 18).
In het survey Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004 van het Steunpunt Re-Creatief 
Vlaanderen is op basis van stellingen gevraagd naar de meningen en verwachtingen van 
het publiek over cultuurbeleid (Lievens en Waege 2005: 15). Hieruit blijkt dat het publiek 
over het algemeen positiever staat tegenover steun voor musea en tentoonstellingen dan 
voor de podiumkunsten. Zoals kon worden verwacht is het draagvlak voor overheidson-
dersteuning onder participanten groter dan onder niet-participanten. Ook blijkt, net als 
in Nederland, dat veel mensen het belangrijk vinden dat kinderen op school les krijgen 
in kunst en cultuur en een muziekinstrument leren bespelen, ook als de ondervraagden 
zelf niet (actief ) aan cultuur deelnemen (Laermans 2007; Motivaction 2007, 2010).

Over de methode
De belangrijkste bron voor het participatieonderzoek van het scp is het avo. Deze 
enquête wordt sinds 1979 elke vier jaar gehouden onder de Nederlandse bevolking van 
6 jaar en ouder. De respondenten krijgen vragen voorgelegd over het gebruik van publie-
ke diensten. Er is een apart onderdeel over het gebruik van culturele voorzieningen. De 
vragen hebben betrekking op de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het 
veldwerk wordt telkens in het najaar uitgevoerd. De omvang van de steekproef cirkelt 
rond de 15.000 respondentenhuishoudens en de respons varieert van 43% in 1991 tot 
69% in 1995. Het scp presenteert de resultaten van het avo in algemene rapportages, 
zoals het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport, in de reeks ‘Het culturele draagvlak’ 
en de laatste jaren ook in aparte publicaties over de trends in cultuurdeel name zoals 
Cultuurminnaars en cultuurmijders (Van den Broek et al. 2005) en Cultuurbewonderaars en cul-
tuurbeoefenaars (Van den Broek et al. 2009).
In Vlaanderen onderzoekt men de trends in cultuurparticipatie in de ‘Sociaal-
culturele verkenningen’ en publiceert de resultaten jaarlijks in de Vlaamse Regionale 
Indicatoren (Vrind). In de periode 2003-2004 is daarnaast een nieuw onderzoek naar 

16 Het cob is de opvolger van de Belevingsmonitor Rijksoverheid (2003-2006). Het scp voert het 
onderzoek uit in opdracht van de Voorlichtingsraad (Den Ridder et al. 2010). 
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 cultuurparticipatie gestart door het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen. De eerste resulta-
ten van dit onderzoek zijn in 2005 gepubliceerd in Cultuurparticipatie in breedbeeld. De titel 
geeft al aan dat voor een brede benadering is gekozen. In deze en latere publicaties die 
ingaan op de resultaten van het onderzoek, komen naast kunsten- en erfgoedparticipa-
tie ook sport, verenigingsleven en alledaagse cultuurvormen zoals kleding en eten aan 
bod. Maar, zoals eerder is geconstateerd, ook hier ligt de nadruk op de passieve deelna-
me aan de (hoge) kunsten (Lievens en Waege 2005; Lievens et al. 2006). Met het Partici-
patiesurvey 2009 wordt de verbreding verder doorgezet. Dit onderzoek is een vervolg op 
het onderzoek over de periode 2003-2004 en is uitgevoerd door het Steunpunt beleidsre-
levant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport. Verschillende vormen van participatie, zoals 
cultuurparticipatie, deelname aan het verenigingsleven en jeugdwerk, ic t-gebruik en 
sportbeoefening komen gelijkwaardig aan bod (Lievens en Waege 2011).
De surveys van het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen (2003-2004) en het Steunpunt 
beleidsrelevant onderzoek (2009) verschillen op een aantal punten van die van Eurostat, 
het scp en de Vlaamse Sociaal-culturele verkenningen. Zo hanteren beide Steunpunten 
voor publieke receptieve participatie, zoals het bezoeken van een dansvoorstelling of 
een museum, een kortere referentieperiode dan veelal gebruikelijk is, namelijk zes in 
plaats van twaalf maanden. De onderzoekers in Vlaanderen stellen dat een periode van 
twaalf maanden te lang is voor respondenten om een betrouwbaar antwoord te geven. 
Dit leidt volgens hen tot sociaal wenselijk gedrag en een overschatting van het participa-
tiegedrag. Deze afwijkende referentieperiode heeft als groot nadeel dat vergelijking met 
veel andere onderzoeken niet mogelijk is (Lievens en Waege 2005: 233 e.v.).
De Vlaamse surveys hanteren daarnaast andere en vaak meer categorieën dan bijvoor-
beeld het scp-onderzoek. Zo hanteert het scp zes categorieën voor het meten van 
publieke receptieve muziekparticipatie: opera, klassieke concerten (klassiek) en pop, 
jazz, musical en dance (popmuziek) (Van den Broek et al. 2009). Van Steen et al. vinden 
dat deze categorieën te ruim zijn en niet het volledige aanbod beschrijven. In hun onder-
zoek worden negentien soorten concertbezoek onderscheiden en bezoeken aan muziek-
festivals worden apart bevraagd (Van Steen et al. 2010: 26-27). Met deze differentiatie 
hopen de Vlaamse onderzoekers de participatie genuanceerder te onderzoeken en recht 
te doen aan de diversiteit van het aanbod.
Daarnaast is ook de indeling in leeftijdsgroepen verschillend in Nederland en Vlaande-
ren. De leeftijdsgroep van 6 tot 14 jaar wordt in Vlaanderen niet bevraagd. De Vlaamse 
onderzoekers zijn van mening dat voor kinderen tot 14 jaar een ander meetinstrument 
ontwikkeld zou moeten worden. Ook de invulling van de begrippen incidentele en fre-
quente participatie is anders. Dit maakt een vergelijking van de participatiecijfers lastig 
(Lievens en Waege 2005: 233 e.v.; Lievens en Waege 2011; Van den Broek et al. 2009).
Het Vlaamse onderzoek bestaat uit een steekproef van Nederlandstalige responden-
ten van 14 tot en met 85 jaar die in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wonen. In totaal zijn in het kader van het survey 2003-2004 2849 personen 
thuis  geïnterviewd; de respons was 61%. De gezinsleden van de respondenten zijn ook 
bevraagd. In het survey 2009 werden 3144 interviews gehouden en was de respons 58% 
(Lievens en Waege 2005; Lievens en Waege 2011).
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Omdat in Vlaanderen twee surveys naast elkaar bestaan17 is een vergelijkend onderzoek 
naar de validiteit mogelijk. Het gemeten participatieniveau ligt in de Sociaal-culturele 
verkenningen veel hoger dan in het survey Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004, 
ook na correctie voor de referentieperiode. De conclusie is dat in de Sociaal-culturele 
verkenningen sprake is van een overschatting van het feitelijke participatieniveau en dat 
het nieuwe survey meer valide is (Lievens en Waege 2007: 185 e.v.).18 Dit zou ook beteke-
nen dat in de Europese vergelijking van participatiecijfers uit 2000, waar de Vlamingen 
 opvallend hoog scoorden, eveneens sprake is geweest van te hoge waarden (ec 2000).
De manier waarop onderzoekers in Nederland en Vlaanderen de trends in cultuurdeel-
name monitoren, verschilt op een aantal cruciale punten. Hierdoor is het niet mogelijk 
om de participatiecijfers een-op-een te vergelijken. Toch geven deze onderzoeken een 
belangrijke houvast om de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen in beeld te bren-
gen en te kunnen verklaren.
Hierna bespreek ik de trends in de verschillende vormen van cultuurdeelname die in 
het vervolg van dit onderzoek aan bod komen: sociaal-cultureel werk (hoofdstuk 4), 
 podiumkunsten (hoofdstuk 5, 6 en 7), cultureel erfgoed en vrijwilligerswerk (hoofdstuk 
8) en amateurkunsten (hoofdstuk 9).

3.4 Trends in cultuurparticipatie in Nederland

In 1970 had 8% van de bevolking een diploma op universitair of hbo-niveau, in 2009 
gold dat voor 27% (cbs 2011). Gezien de sterke correlatie tussen cultuurdeelname en 
opleidingsniveau zou je in deze periode een flinke stijging van de cultuurparticipatie 
verwachten. Dit is echter niet het geval: de cijfers van het scp laten zien dat het aantal 
bezoeken per 100 inwoners aan toneel, klassieke muziek, ballet en film nauwelijks 
gewijzigd is in de afgelopen 25 jaar. De publieke belangstelling voor kunsten en cultureel 
erfgoed is in de periode 1983-2007 weliswaar gestegen, maar de mate van stijging is eer-
der teleurstellend dan bemoedigend te noemen (Van den Broek et al. 2009).
Voor jongeren geldt dat hun belangstelling voor cultuur in de periode 1980-2000 afnam. 
Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt deze trend te zijn gekeerd en neemt de 
cultuurparticipatie onder kinderen en jongeren weer toe. Sinds 1999 beginnen boven-
dien populaire cultuurvormen als popmuziek, musical, cabaret en film sterk terrein te 
winnen, met name bij jongere leeftijdsgroepen (Van den Broek et al. 2005, 2009).

a Podiumkunsten
De sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw ingezette daling in de belangstelling 
voor de podiumkunsten kwam in de jaren zeventig en tachtig in een stroomversnelling. 

17 De Sociaal-culturele verkenningen en het survey Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004, opge-
volgd door het Participatiesurvey 2009. 

18 Lievens en Waege stellen dat het nieuwe survey betrouwbaarder is, onder andere door het gebruik 
van een kortere referentieperiode en een fijnere categorisering van het culturele aanbod (Lievens 
en Waege 2007: 176-177). 
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Acties in de toneel- en muziekwereld van de jonge garde19 eind jaren zestig mochten niet 
baten; ze zorgden weliswaar voor vernieuwing van het aanbod, maar dit leidde niet tot 
meer publiek. Integendeel, er ontstond een verwijdering tussen aanbieders en publiek. 
Jonge hogeropgeleiden, veelal afkomstig uit de Randstad, voelden zich wel aangetrok-
ken tot het nieuwe aanbod, maar zij vormden in zekere zin al een nieuwe elite. Vanaf 
halverwege de jaren tachtig keerde het tij en groeide het publiek voor de podiumkunsten 
weer (Van Maanen 1997: 143 e.v.). In de periode 1983-2007 is de belangstelling voor de 
podiumkunsten redelijk stabiel gebleven. Alleen het bezoek aan popmuziek is sterk toe-
genomen; sinds 2003 is het de populairste vorm van de podiumkunsten (zie tabel 3.1).

Tabel 3.1

Bezoek aan podiumkunst in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête, bevolking van 6 jaar en 

ouder, 1983-2007 (in procenten)

1983 1995 1999 2003 2007

toneel (beroeps en amateur) 23 28 28 26 27
beroepstoneel 13 14 15 14 14
ballet 4 4 4 5 5
cabaret 11 11 11 14 15
klassieke muziek 13 17 15 14 14
popmuziek 18 25 28 31 34

Bron: Van den Broek et al. (2009)

Het totale bezoek aan de podiumkunsten is in de periode 1995-2007 gestegen van 48% 
naar 53%. Dit is met name te danken aan de groei van het bezoek aan cabaret en pop-
muziek (Van den Broek et al. 2009). Vrouwen nemen vaker deel aan de podium kunsten 
dan mannen (56% tegen 50%). Het bereik van de podiumkunsten is het grootst onder de 
groep 12-43 jaar (59%). Terwijl onder de groep 16-25-jarigen de deelname in de periode 
1979-1995 iets daalde of gelijk bleef, is het bezoek onder met name 6-19-jarigen maar 
ook bij de 20-34-jarigen in de periode 1995-2007 gestegen. Kinderen vertonen een iets 
afwijkend beeld, want in de periode 2003-2007 is het bereik licht gedaald. Bij de ou-
deren (50-79 jaar) is het bereik in die periode sterk gestegen. Dit geldt echter niet voor 
de 80-plussers. Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een gelijkmatiger leeftijds-
opbouw in de podiumkunsten (Van den Broek et al. 2009).
Het bezoek aan klassieke concerten steeg in de periode 1983-1995 en nam in de perio-
de daarna weer iets af. Klassieke muziek trekt doorgaans een ouder publiek dan de 
andere podiumkunsten en het publiek vergrijst ook steeds meer. In de leeftijdscategorie 
35-50 jaar is de deelname aan klassieke concerten in de periode 1983-1995 gehalveerd. De 
belangstelling voor klassieke muziek neemt bovendien af onder hogeropgeleiden.

19 Hier wordt gedoeld op de Akties Tomaat en Notenkraker. Deze komen in hoofdstuk 6 uitgebreider 
aan de orde.
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In tegenstelling tot meer klassieke podiumkunsten als toneel en ballet is cabaret vooral 
populair bij de middelste leeftijdsgroep; de jongste en oudste bezoekersgroepen zijn 
sterk ondervertegenwoordigd. Het bezoek aan populaire muziek, waaronder jazz, pop, 
musical en dance, is vrijwel over de hele linie gestegen. Het bereik van populaire muziek 
is het grootst onder 20-49-jarigen, maar popmuziek wordt ook steeds populairder onder 
de oudere leeftijdscategorieën. Het bereik onder 50-79-jarigen is in de periode 1995-2007 
meer dan verdubbeld. Ook bij populaire muziek zijn hogeropgeleiden oververtegen-
woordigd (Van den Broek et al. 2009).
De Vereniging Nederlandse Theatergezelschappen (v n t) publiceerde in 2004 een onder-
zoek naar de ontwikkeling van het gesubsidieerde theater in de periode 1985-2000. 
Het aantal bezoekers verdubbelde in dat tijdvak, terwijl het aantal voorstellingen met 
42% toenam. In de periode 2000-2002 nam het aantal toneelbezoekers toe met 21% tot 
1,4 miljoen bezoekers. De groei kwam vooral van bezoekers van het jeugdtheater en 
vlakke vloertheaters en veel minder van het repertoiretoneel in de grote schouwburgen. 
De v n t wilde met deze cijfers het beeld bijstellen dat het gesubsidieerde theater steeds 
minder bezoekers zou trekken vanwege het experimentele karakter van de voorstel-
lingen (Ramaer 2004). Ook de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 
(vscd) komt jaarlijks met cijfers naar buiten. Aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw lieten die cijfers een stijging van het bezoek zien, vooral bij de letterlijk meer popu-
laire genres als musical, populaire muziek, cabaret en kleinkunst, die vaak door vrije 
producenten worden gebracht (vscd 2006).20

Ondanks deze positieve berichten maakten de vscd en v n t zich wel degelijk zorgen over 
de aansluiting in de toekomst van het publiek op het gesubsidieerd aanbod. Het aandeel 
gesubsidieerde podiumkunsten in het aanbod van bij de vscd aangesloten podia is in de 
eerste jaren van de eenentwintigste eeuw gedaald tot 12%. Een onafhankelijke commis-
sie onder leiding van oud-minister van Cultuur d’Ancona kreeg van onder andere v n t en 
vscd de opdracht om verklaringen te zoeken voor deze daling en om aanbevelingen te 
formuleren om de betekenis van de gesubsidieerde gezelschappen te vergroten. De com-
missie presenteerde de resultaten in Uit! Naar gesubsidieerde podiumkunsten met nieuw elan 
(d’Ancona 2006).
In de analyse van de ontwikkelingen in de cultuurparticipatie verwijst de commissie 
naar Van Klinks onderzoek naar de bezoekers in de periode 1965-2002. Hij stelt dat het 
aantal door de overheid gesubsidieerde toneelvoorstellingen in deze periode meer dan 
verdubbeld is tot 6900 per jaar in 2002 en dat het aanbod dans meer dan verdrievoudigd 
is, terwijl het aantal bezoekers voor toneel halveerde en van dans nog niet verdubbelde 
(Van Klink 2005).21 Dit onderzoek schetst een veel negatiever beeld van de ontwikkeling 
van het publieksbereik dan het onderzoek van de v n t uit 2004. Het grote verschil zit in 
de onderzochte periode: de v n t analyseerde het publieksbereik in de periode 1985-2000 
en Van Klink de periode 1965-2002.

20 Dit beeld kantelde in 2008. In de periode 2008-2010 daalde het podiumkunstenbezoek (Bockma 
2011b).

21 Meer over de analyse en adviezen van de commissie in hoofdstuk 6.
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b Cultureel erfgoed
De vaderlandse geschiedenis is de afgelopen jaren bij het brede publiek sterk in de 
belangstelling gekomen. Boeken met historische thema’s vliegen over de toonbank en 
televisieprogramma’s over geschiedenis, zoals ‘Andere Tijden’ en ‘In Europa’ trekken 
veel kijkers. In 2004 presenteerde de commissie-De Rooy de Nederlandse geschiedenis 
in tien tijdvakken voor het onderwijs. In 2006 volgde de Canon van Nederland in vijftig 
‘vensters’ (www.entoen.nu). Beiden waren het resultaat van een opdracht van het minis-
terie van oc w. Uit de Tweede Kamer kwam in 2006 het initiatief om een Nationaal Histo-
risch Museum op te richten.22 
Is deze opleving gepaard gegaan met een grotere belangstelling voor het cultureel erf-
goed dat de rijksoverheid mede ondersteunt? In het algemeen kunnen we stellen dat 
het bezoek aan erfgoedinstellingen en de actieve deelname aan erfgoedactiviteiten de 
afgelopen jaren is toegenomen, maar die stijging is zeker niet spectaculair te noemen 
(zie tabel 3.2).

Tabel 3.2

Bezoeken en actieve deelname aan cultureel erfgoed, bevolking van 16 jaar en ouder, 1983, 1991, 1995, 

1999, 2003, 2007 (in procenten)

1983 1991 1995 1999 2003 2007

musea 35 41 35 37 38 41
monumenten 44 50 43 42 45 45
archeologische monumenten23 19 27
archieven 2,9 2,4 3,3 4,3
historische verenigingen 2,9 3,5
organisatie cultuurbehoud 6,7 7,1

Bron: Huysmans en De Haan (2007); Van den Broek et al. (2009)

Musea
In de jaren tachtig groeide het aandeel van de bevolking dat een museum bezoekt. 1991 
was een topjaar met 41% van de bevolking die aangaf in de afgelopen twaalf maanden 
een museum te hebben bezocht. In de periode 1991-1995 daalde het museumbezoek, 
maar dit ligt volgens de onderzoekers wellicht aan de dataverzameling24 (Huysmans 
en De Haan 2007: 68). In 1995 bezocht 35% van de bevolking een museum. Sinds 1995 
herstelde het bezoek zich weer: in 2003 lag het bezoek op 38% en in 2007 was dit 

22 Het kabinet-Rutte heeft aangegeven de subsidie voor het Nationaal Historisch Museum stop te 
zetten.

23 De meetmomenten voor het bezoek aan archeologische monumenten waren 1996 (i.p.v. 1995) en 
2004 (i.p.v. 2003). 

24 De respons lag in 1991 laag (41%). De onderzoekers vermoeden dat de ‘cultuurmijders’ onderverte-
genwoordigd zijn in de steekproef, wat tot een overschatting van de cultuurdeelname heeft geleid 
(Huysmans en de Haan 2007: 88).
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gegroeid tot het ‘oude’ niveau van 41% (zie tabel 3.2). De deelname neemt vooral toe bij 
 incidentele bezoekers (Van den Broek et al. 2009). De bezoekcijfers van de musea zelf 
liggen overigens veel hoger dan de deelnamecijfers uit het avo. Volgens het scp is er in 
het avo sprake van een conservatieve schatting van het museumbezoek (Van den Broek 
et al. 2005).
Het aandeel frequente participanten, dat een keer per kwartaal of vaker een museum 
bezoekt, is al jarenlang 6%. In 2007 is dit aandeel iets gestegen tot 7%. Het gemiddeld 
aantal bezoeken ligt op iets meer dan twee. Het museumbezoek neemt toe onder kin-
deren, jongeren en ouderen. Bij de groep 12-19-jarigen nam het bezoek sinds de laatste 
meting in 2003 toe van 45% tot 51%. Het bezoek in de groep 65-79 jaar nam in de periode 
2003-2007 toe met 6% tot 42%. Het museumbezoek is, en dat mag inmiddels geen verras-
sing meer heten, hoger naarmate de bezoeker meer onderwijs heeft genoten. Tegelijker-
tijd was de daling van het bezoek in de jaren negentig het sterkst bij de hogeropgeleiden 
(Van den Broek et al. 2009).
Historische musea en kunstmusea zijn het populairst: zij trekken in 2007 respectievelijk 
23% en 20% van de bevolking, gevolgd door de natuurhistorische musea (13%), volken-
kundige musea (8%) en techniekmusea (8%). In lijn met de toegenomen belangstelling 
voor geschiedenis is het bezoek aan historische musea in de afgelopen jaren toegeno-
men (Van den Broek et al. 2009). Uit onderzoek blijkt dat de opbouw en samenstelling 
van het publiek van kleine musea verschilt van dat van grote instellingen. Kleine musea 
trekken relatief meer senioren, lageropgeleiden en mensen uit de directe omgeving; de 
drempel van kleine musea is lager (Ranshuysen 2001a).
De populaire museumweekenden en -nachten trekken veel incidentele bezoekers. In 
2002 kwamen er 950 duizend bezoekers op het museumweekend af. De helft daarvan 
bezocht alleen tijdens dit weekend een museum. Pogingen om deze bezoekers nogmaals 
naar hetzelfde museum te trekken halen tot nu toe niet veel uit. De veelal onervaren 
bezoekers komen voor het evenement, zo lijkt het, en niet voor het museum (RvC 2003a). 
Dit beeld wordt ondersteund door de hoge bezoekcijfers van de ‘blockbuster-tentoon-
stellingen’ (Smallenburg 2007).
In de onderzochte periode verrichtte de rijksoverheid veel inspanningen om de cul-
tuurdeelname van jongeren aan musea te stimuleren. Het aanbod aan erfgoededucatie, 
zowel op scholen als in musea, is sterk toegenomen. Jongeren konden eerst met cultuur-
vouchers en daarna met de Cultuurkaart25 met school een gratis of goedkoop bezoek 
aan een museum brengen. Bij kinderen en jongeren is er in de laatst gemeten periode 
(1999-2007) sprake van een duidelijke stijging in het museumbezoek, die mogelijk is toe 
te  wijzen aan de inspanningen in het kader van Cultuur en School. Dit is echter met de 
huidige gegevens niet vast te stellen. De stijging is evenmin te herleiden tot de inspan-
ningen in het kader van het Actieplan Cultuurbereik26 (Huysmans en De Haan 2007).
Alhoewel we de effecten van deze inspanningen niet betrouwbaar kunnen meten, geven 
de musea zelf aan dat het museumbezoek onder de schoolgaande jeugd is gegroeid. 

25 Het kabinet-Rutte heeft aangekondigd de Cultuurkaart niet meer financieel te willen steunen 
(a z 2010). 

26 Zie paragraaf 6.4. 
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Hierbij moet worden opgemerkt dat het vooral om bezoeken in het kader van school 
gaat. Uit eigen beweging komen jongeren nauwelijks naar musea (RvC 2003a). De grote 
vraag is of deze jongeren ook nog naar musea zullen gaan als ze volwassen zijn.
In 2003 bezit 25% van de bezoekers een museumjaarkaart (mjk) of een kortingskaart 
voor musea van de Rabobank of de Nederlandse Spoorwegen. Toen de kaart in de jaren 
negentig een veel groter bereik had, daalde het aantal mjk-bezoeken doordat steeds 
meer onervaren bezoekers een mjk aanschaften. In wezen bereikte mjk hiermee dus 
haar doel (Van den Broek et al. 2005). De Rabobank en de Nederlandse Spoorwegen zijn 
inmiddels gestopt met hun ‘museumkaarten’. Het bezit van een mjk nam hierdoor sterk 
af; in 2007 bezat 7% van de Nederlanders een mjk (Van den Broek et al. 2009).

Monumenten
1991 was ook voor monumenten een topjaar. De helft van de respondenten rappor-
teert een monument te hebben bezocht; zij mochten wel zelf bepalen wat zij als een 
bezoek aan een monument beschouwden. Na een daling in de periode 1991-1999 nam de 
belangstelling in de periode 1999-2007 weer toe, tot 45% in 2007. Het aandeel frequente 
bezoekers daalde en dat van de incidentele bezoekers groeide in die periode. Net als bij 
musea is er nauwelijks verschil tussen de seksen en is het bezoek aan monumenten het 
hoogst onder hogeropgeleiden. Ook hier geldt dat de groei van het aantal hogeropgelei-
den niet tot een sterke groei van het bezoek aan monumenten heeft geleid.
De belangstelling voor monumenten is het grootst in de categorie 50-64 jaar en groeit 
sterk bij de groep 65-79-jarigen. Sinds 1987 wordt jaarlijks de Open Monumentendag 
georganiseerd om monumenten voor het brede publiek toegankelijk te maken. Met 
succes, het bereik van de dag groeide van 350 duizend in 1987 tot tussen 800 en 900 dui-
zend in 2007. Het is daarmee een van de grootste culturele evenementen van Nederland 
(Huysmans en De Haan 2007; Van den Broek et al. 2009).
De belangstelling voor archeologische monumenten is in de afgelopen jaren behoorlijk 
toegenomen. In 1996, het eerste meetjaar, bezocht 19% van de bevolking ten minste één 
archeologisch object of museum per jaar. In 2004 was het bereik toegenomen tot 27%. 
Bij een bredere definitie is dit zelfs 34%. 5% van de bevolking bezocht in 2004 een opgra-
ving en 7% een expositie in een archeologische instelling. De belangstelling voor arche-
ologie neemt het sterkst toe onder ouderen, mannen en hogeropgeleiden (Huysmans en 
De Haan 2007).

Archieven
Het aantal bezoeken aan archieven groeide van 248 duizend in 1980 tot 471 duizend in 
2000. Door herhalingsbezoek ligt het aantal bezoekers lager, maar ook dit groeide, van 
87 duizend in 1980 tot 189 duizend in 2000 (cbs.statline.nl). Helaas is het cbs uit bezui-
nigingsoverwegingen gestopt met het meten van het bezoek aan archieven. Het scp 
verzamelt nog wel gegevens over bezoekers aan archieven. Hieruit blijkt eveneens dat 
het bezoek aan archieven toeneemt. In 2007 bezocht 4,3% van de bevolking van 16 jaar 
en ouder een archiefinstelling. De bezoekfrequentie ligt op 3,6 bezoeken per bezoeker. 
Het populairst is archiefbezoek onder mannen, jongere ouderen (50-64 jaar) en hoog-
opgeleiden (Huysmans en De Haan 2007, Van den Broek et al. 2009).
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Historische verenigingen
Het aantal historische verenigingen is in de twintigste eeuw sterk gegroeid, met name in 
de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. In 2007 zijn er 794 lokale historische 
verenigingen en 960 folkloreverenigingen (waarvan ongeveer de helft gilden) geregi-
streerd. Een historische interesse vertaalt zich soms in een actieve betrokkenheid bij 
cultureel erfgoed. In 2003 was 3,5% van de bevolking lid van een historische vereniging, 
2,4% lid van een vriendenvereniging van een museum en 7,1% van een organisatie op 
het gebied van cultuurbehoud. Van de bevolking van 16 jaar en ouder doet 1,5% aan vrij-
willigerswerk op het gebied van erfgoed. Deze vormen van betrokkenheid bij cultureel 
erfgoed trekken met name ouderen en hogeropgeleiden (Huysmans en De Haan 2007).

c Amateurkunsten
Over het aantal amateurkunstenaars in Nederland zijn verschillende cijfers in omloop. 
Dit komt volgens het scp mede doordat de aard van de activiteiten die we onder ama-
teurkunst scharen in de loop der tijd zijn veranderd; nieuwe kunstvormen deden sinds 
de jaren tachtig hun intrede. Een ander obstakel dat het scp noemt, is dat een aanpas-
sing in de vormgeving van de vragenlijst bleek te leiden tot een veel lager deelnamecijfer 
bij amateurkunst dan voorheen. In 1991 zei 51% van de respondenten minimaal een van 
de kunstvakken te beoefenen, in 1995 was dat slechts 38%. In de periode tot 2003 stijgt 
het aandeel weer langzaam tot 44% van de bevolking. De afzonderlijke cijfers per kunst-
discipline vertonen een dermate grillig verloop dat het scp daar vraagtekens bij zet. Het 
scp kiest ervoor alle beschikbare cijfers te presenteren en stelt dat de waarheid ergens in 
het midden zal liggen (Van den Broek et al. 2005).

Tabel 3.3

Actieve deelname aan kunstzinnige activiteitena in de afgelopen twaalf maanden, bevolking van 6 jaar 

en ouder, 1983, 1999, 2003, 2007 (in procenten)

1983 1999 2003 2007

ten minste een kunstvak, wv. 48 42 46 44
beeldende kunst 37 30 32 23
muziek 22 26 21 21
theater 8 8 5 4

a In 2003 en 2007 inclusief grafisch werk op de computer als onderdeel van de kunstdiscipline 
(multi)media, in alle jaren exclusief schrijven.

Bron: Van den Broek et al. (2005, 2009)

Ruim een derde van de amateurkunstenaars volgt lessen (37%) en een kwart van de 
deelnemers is lid van een vereniging, club of gezelschap (27%). De amateurkunstenaar 
is gemiddeld in bijna anderhalve discipline actief. In het onderzoek in 2007 is voor 
het eerst gevraagd naar schrijven als vorm van amateurkunstbeoefening en voor de 
tweede keer naar grafisch werk op de computer (Van den Broek et al. 2009). Als we deze 
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disciplines niet meetellen, wat wel is gebeurd in tabel 3.3, ligt het niveau van actieve 
amateurkunstbeoefening op 42%.
Vrouwen doen vaker aan amateurkunst dan mannen, hun deelname was in de periode 
1995-2007 steeds circa 10% hoger dan die van mannen. De verschillen tussen deelname 
van mannen en vrouwen zijn groter dan bij passieve participatie. Hogeropgeleiden zijn 
actiever, maar deze verschillen zijn juist kleiner dan bij passieve deelname. Amateur-
kunst is in het bijzonder het terrein van kinderen en jongeren. De participatie ligt met 
64% het hoogst bij 6-11-jarigen, gevolgd door de groep van 12-19 jaar met 57%. Sinds 
halverwege de jaren negentig is er echter een stijging te bemerken in de leeftijdscate-
gorie 35 jaar en ouder. De Haan en Knulst constateerden eind jaren negentig dan ook: 
‘de kunstzinnige burger wordt ouder.’ Dit blijkt ook uit het meest recente scp-rapport: 
onder volwassenen is de stijging het grootst bij de groep 50-80 jaar (De Haan en Knulst 
1998; Van den Broek et al. 2005, 2009).
In het scp-onderzoek naar kunstbeoefening in de vrije tijd (Van den Broek 2010a, 2010b, 
2010c) is gevraagd naar de motivaties van de deelnemers: 82% geeft aan vooral iets moois 
te willen maken, ontspanning (78%) en gezelligheid (74%) scoren ook hoog. Daarna volgt 
het zich kunnen uiten (56%), er zo goed mogelijk in worden (44%) en ermee naar bui-
ten treden (32%). De wens om van kunstbeoefening een beroep te maken, is het minst 
belangrijk van de geuite motivaties (10%) (Van den Broek 2010a: 69). Ook blijkt uit dit 
onderzoek dat kunstbeoefenaars vaker cultureel actief zijn. Er zijn onvoldoende gege-
vens over de ‘culturele loopbaan’27 van mensen om vast te kunnen stellen of er sprake is 
van een oorzakelijk verband of dat kunstbeoefening in de vrije tijd voorafgaat aan pas-
sieve participatie (Van den Broek 2010a: 87).
Uit de monitor Amateurkunst van Kunstfactor en bureau Veldkamp komt een hogere 
deelname naar voren. Hier blijkt dat in 2009 52% van de Nederlandse bevolking van 6 jaar 
en ouder aan amateurkunst doet, de verschillen tussen de participatie van vrouwen en 
mannen nog groter zijn dan in het onderzoek van het scp (57% vrouwen / 43% mannen 
versus 50% vrouwen / 38% mannen), en dat geldt ook voor het aandeel kinderen van 
6-11 jaar (76% versus 64%) (Kunstfactor 2010).

d Verenigingsleven en vrijwilligerswerk
Het Sociaal en Cultureel Rapport uit 2008 gaat in op de omvang van het verenigingsleven 
en het maatschappelijk middenveld in Nederland. De helft van de Nederlandse bevolking 
is in 2007 lid van een maatschappelijke organisatie.28 Het lidmaatschap nam in de perio-
de 1979-1995 toe van 45% tot 58% en is in 2007 gedaald tot 50%. Bekijken we het aantal 
lidmaatschappen van maatschappelijke organisaties over een langere periode, dan blijkt 
dat dit aantal sinds eind jaren zeventig van de twintigste eeuw is gestegen met 28%. Die 
stijging komt met name op conto van organisaties op het gebied van internationale 
hulp, natuur en milieu, gezondheidsbelangen en consumentenbelangen. Een daling 
doet zich voor bij politieke partijen, kerken, vrouwenorganisaties en omroepen. 6% van 

27 Van den Broek gebruikt in dit verband de term ‘culturele biografie’ (Van den Broek 2010a: 87).
28 Exclusief lidmaatschap van organisaties op het gebied van natuur en milieu en kerkgenootschap-

pen (Van den Berg 2008).
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de  bevolking is lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging (Van den Berg et al. 2008, 
hs. 3).
Het scp becijfert het vrijwilligerswerk op basis van gegevens van het cbs. Hieruit komt 
naar voren dat in 2007 44% van de bevolking vrijwilligerswerk doet voor minstens één 
organisatie. 5% doet vrijwilligerswerk voor een culturele vereniging op het gebied van 
muziek, zang en dans en 4% doet dit voor een jeugdwerkvereniging. Het aandeel van de 
bevolking dat vrijwilligerswerk verricht is in de afgelopen tien jaar vrij stabiel gebleven. 
Wel wordt de vrijwilliger steeds ouder. In het Sociaal en Cultureel Rapport is gekeken naar 
de samenhang tussen deelname aan het verenigingsleven en sociale cohesie. De deelna-
me aan vrijetijdsorganisaties29 blijkt positief samen te hangen met gevoelens van sociale 
cohesie, al is er geen sprake van sterke effecten. In een meer gedetailleerde analyse wordt 
het verband verder afgezwakt; het blijkt grotendeels samen te hangen met andere facto-
ren, zoals opleidingsniveau (Van den Berg 2008, hs. 3).

3.5 Trends in cultuurparticipatie in Vlaanderen

Sinds 2000 wordt de cultuurdeelname in Vlaanderen in kaart gebracht. We kunnen hier-
door geen trends over een langere periode schetsen. Het onderzoek van de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering volgt het kernpubliek, de belangstellende participant, de inci-
dentele bezoeker en de non-participant.30 De vormen van cultuur die in het onderzoek 
aan bod komen zijn: klassiek concert, opera, rock- of popconcert, jazz- of blues concert, 
folkloristisch of traditioneel concert, ballet of dansuitvoering, theater of toneel, 
 museum, galerie of tentoonstelling, bibliotheek en bioscoop (s v r 2010).
Het deelnamepeil ligt in 2009 op 47,1%, exclusief bioscoopbezoek is dit 32,9%. Dit percen-
tage omvat het kernpubliek plus de belangstellende participant. 25,3% van de Vlamingen 
neemt niet deel aan cultuur en 40,8% incidenteel (beiden exclusief bioscoopbezoek). Ten 
opzichte van 2000 is de cultuurparticipatie afgenomen, zowel in- als exclusief bioscoop-
bezoek. De afname ging vooral ten koste van de belangstellende en incidentele partici-
panten, de omvang van het kernpubliek is vrijwel hetzelfde gebleven (s v r 2010c).
Eind 2005 kwamen nieuwe participatiecijfers beschikbaar met het onderzoek dat het 
Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap heeft uit-
gevoerd. De eerste resultaten van het onderzoek zijn beschreven in Cultuurkijker. Cultuur-
participatie in breedbeeld (Lievens en Waege 2005). Dit onderzoek is in 2009 herhaald in het 
Participatiesurvey van het Steunpunt beleidsgericht onderzoek Cultuur, Jeugd, Sport. De 
kunstenparticipatie wordt in dat survey onderverdeeld in niet-participanten, incidentele 
participanten (een tot twee keer per zes maanden) en frequente participanten (drie keer 
of meer per zes maanden). In tabel 3.4 worden de resultaten van beide onderzoeken 
 weergegeven.

29 Hieronder verstaat men organisaties op het gebied van sport, actieve cultuurbeoefening en 
 hobby’s (Van den Berg 2008).

30 Het kernpubliek participeert maandelijks minstens aan twee verschillende genres. De belangstel-
lende participant neemt minstens meerdere keren per jaar deel aan twee verschillende genres en 
de incidentele participant neemt minstens één keer per jaar deel aan één van de genres (svr 2010c). 



124

van anciaux tot zi jl str a

Tabel 3.4

Bezoek aan culturele activiteiten in Vlaanderen, 2003/2004, 2009 (in procenten)a

Cultuurparticipatie-
survey'03-’04

Participatie-
survey’09

aantal activiteiten aantal activiteiten

0 1 – 2 ≥ 3 n 0 1 – 2 ≥ 3 (n)

podiumkunsten en voorstellingen algemeen 56,0 31,9 12,1 2843 53,3 28,2 18,1 3133
 theater en dans 74,9 17,9 7,2 2844 68,6 23,4 7,9 3140
 musical, revue, show, straattheater, circus 68,5 23,5 8 2844 67,6 24,9 7,3 3138
bioscoopbezoek 59,7 22,3 17,7 3136
erfgoedactiviteiten 61,2 18,9 19,7 2840 50,9 24,4 22,4 3073
musea en tentoonstellingen algemeen 75,2 12,1 12,5 2839 72,1 17,6 9,9 3134
 kunstmusea en-tentoonstellingen 80,8 11,9 7,2 2841 81,6 12,8 5,4 3137
 niet-kunstzinnige musea en 

tentoonstellingen
83,0 12,4 4,4 2839 81,1 15 3,6 3137

festivals en concerten algemeen 76,7 17,6 5,4 2834 70,1 17 12,7 1588

0 ≥ 1 0 ≥ 1 (n)

klassiek festival of concert 92,5 7,2 2836 91,1 8,9 1591
niet-klassiek concert 90,3 9,6 2841 84,2 15,7 1589
niet-klassiek festival 86.0 13,8 2840 84,6 15,3 3142

a De significante verschillen zijn vetgedrukt.

Bron: Vlegels en Lievens (2011)

Deze onderzoeken geven een ander beeld van de ontwikkeling van cultuurparticipatie 
in Vlaanderen dan het onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Op een 
paar uitzonderingen na – frequent bezoek aan musea en tentoonstellingen in het alge-
meen en kunstmusea en tentoonstellingen in het bijzonder – is de deelname over de 
hele linie gelijk gebleven of gestegen.
De onderzoekers werken in het Participatiesurvey 2009 met vier modellen. In model 1 
wordt de participatiegraad verklaard aan de hand van de effecten van geslacht, leeftijd, 
taakinhoud, opleidingsniveau, woonplaats en gezinspositie op de deelname aan de cul-
turele activiteiten. In model 2 voegen de onderzoekers twee kenmerken toe die verband 
houden met de invloed van het ouderlijk milieu: sociaaleconomische positie van de 
ouders en de cultuurdeelname van de ouders. In model 3 voegen ze de invloed van eco-
nomisch, sociaal en cultureel kapitaal toe en in model 4 de genoten cultuureducatie op 
school. De stapsgewijze analyse maakt het mogelijk om het relatieve belang van de ver-
schillende factoren te meten. Daarbij merken de onderzoekers op dat zij geen causaliteit 
of oorzakelijkheid claimen (Vlegels en Lievens 2011: 243).
Uit de analyse blijkt dat de positieve effecten van het opleidingsniveau op de participa-
tiekans ‘in niet onbelangrijke mate’ kunnen worden verklaard door het ouderlijk milieu. 
Van belang voor de toekomstige deelname is de sociaaleconomische positie en vooral de 
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cultuurparticipatie van ouders. Deze conclusies gelden voor alle onderzochte culturele 
activiteiten. De onderzoekers constateren dat dit aansluit bij het belang dat Bourdieu 
hecht aan primaire socialisatie.
Uit het onderzoek blijkt ook dat het opbouwen van economisch en vooral sociaal en cul-
tureel kapitaal een duidelijke invloed heeft op de cultuurdeelname, ook na controle van 
de andere factoren. Deze effecten zijn groter bij kunstenparticipatie dan bij andere vor-
men van participatie, zoals deelname aan erfgoedactiviteiten en het verenigingsleven. 
Tot slot blijkt uit het onderzoek dat cultuureducatie op school, zowel receptief als actief, 
de kans om later aan cultuur deel te nemen beduidend vergroot (Vlegels en Lievens 2011).
Dit leidt tot de conclusie dat ‘individuele ontplooiing wel degelijk een deel van de meer 
structurele effecten kan opvangen’ (Vlegels en Lievens 2011: 271). 

a Podiumkunsten
In het onderzoek naar de podiumkunsten maakt het Steunpunt Re-Creatief Vlaan-
deren onderscheid tussen ‘theater en dans’ waaronder ook volksdans, etnische dans 
en poppentheater vallen, en ‘musical, revue, show, straattheater en circus’. In het 
Participatiesurvey 2009 geeft 46% aan in de voorgaande zes maanden een vorm van 
podiumkunsten te hebben bezocht, 28% deed dat een of twee keer, 18% drie of meer 
keer. Het verschil tussen de twee clusters van podiumkunsten is klein. Ook zijn er vrijwel 
geen significante verschillen te vinden naar leeftijd. Uitzondering zijn de 65-plussers 
die minder deelnemen. In het survey over de periode 2003-2004 lag de participatie bij 
de jongste leeftijdscategorie (14-17 jaar) het hoogst ten opzichte van de andere groepen: 
33 % bezocht een tot twee keer per zes maanden een voorstelling en 15% drie of meer 
keer. Vrouwen bezoeken iets vaker dan mannen een podiumkunstenvoorstelling. Het 
opleidingsniveau hangt ook hier positief samen met de participatie. Lageropgeleiden 
nemen twee keer zo weinig als de referentiegroep31 deel aan podiumkunstenvoorstellin-
gen, hogeropgeleiden twee keer zo veel (Vlegels en Lievens 2011: 244-250).
Het bezoek aan professionele podiumkunsten vertoont een dalende trend. In 1980 was 
de omvang van het bezoek aan gesubsidieerde podiumkunsten 1,1 miljoen. In 2000 was 
dit afgenomen tot 604 duizend bezoekers, een daling van ruim 44%. De Vlaamse regio-
nale indicatoren laten een verdere daling zien: in 2000 ging de helft van de Vlamingen 
nooit naar het theater, in 2006 was dit toegenomen tot 54% (Schramme en Segers 2008).

Muziekfestivals en concerten
Bij het bezoek aan (muziek)festivals en concerten (algemeen) vinden de onderzoekers 
geen duidelijk leeftijdseffect. Dit geldt wel voor de niet-klassieke concerten en festivals: 
18-34-jarigen nemen 1,7 keer meer deel dan de referentiegroep. Bij niet-klassieke festi-
vals nemen de oudste twee leeftijdsgroepen beduidend minder deel. Bij de categorie 
 klassiek concert/festival zijn geen significante verschillen in deelname gevonden tussen 
de leeftijdscategorieën. Er is eveneens geen significant verschil tussen de deelname van 
mannen en vrouwen, noch bij klassieke noch bij niet-klassieke muziekvoorstellingen. 

31 De referentiegroepen uit het Participatiesurvey 2009 zijn de 34-54-jarigen, vrouwen en personen 
met een diploma hoger secundair onderwijs (voortgezet onderwijs). 
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Hogeropgeleiden nemen vaker deel dan lageropgeleiden, maar na controle van andere 
variabelen blijft er weinig over van het opleidingseffect, behalve voor klassieke festivals 
en concerten (Vlegels en Lievens 2011).

b Cultureel erfgoed
Vrijwel de helft van de Vlaamse bevolking nam in de zes maanden voorafgaand aan 
bevraging deel aan een erfgoedactiviteit. Onder erfgoedactiviteit wordt hier verstaan: 
het deelnemen aan een (begeleide) historische wandeling (11,7%), het bezoeken van his-
torische gebouwen, kerken32 of monumenten (42,1%), het bijwonen van een voordracht 
over geschiedenis, gebouwen of monumenten (7,2%) of het bijwonen van een her-
denkingsfeest of meedoen aan een historische optocht (8,4%) (Van Steen et al. 2011). In 
tegenstelling tot het Nederlandse onderzoek wordt het bezoeken van musea, archieven 
en archeologische opgravingen niet onder de erfgoedactiviteiten geschaard. De parti-
cipatie van 55-64-jarigen ligt duidelijk hoger dan die van de referentiegroep. Er worden 
geen significante verschillen tussen de deelname van mannen en vrouwen gevonden. 
Het opleidingsniveau heeft wel een uitgesproken effect, vooral bij frequente participatie.
In het survey 2003-2004 werden de deelnemers aan erfgoedactiviteiten ingedeeld in vijf 
groepen33: niet in erfgoed geïnteresseerden (32%), liefhebbers van toegepaste kunsten 
(22%), geïnteresseerde in oorlogserfgoed (19%), erfgoedomnivoren (16%) en kunst-
liefhebbers (11%). Het sociale profiel van niet in erfgoed geïnteresseerden komt sterk 
overeen met het profiel van niet-kunstparticipanten. De onderzoekers zien dit als een 
aanscherping van de opvattingen van Bourdieu: het onderscheid tussen mensen met 
veel en weinig cultureel kapitaal geldt niet alleen voor de kunsten, maar ook voor de 
omgang met cultureel erfgoed. De 14-24-jarigen en de laagst geschoolden hebben een 
significant hogere kans om in het cluster van niet in erfgoed geïnteresseerden te vallen 
(Vander Stichele et al. 2005: 85 e.v.).

Musea
Uit het Participatiesurvey komt naar voren dat in 2009 17,6% van de Vlamingen in de 
voorgaande zes maanden een- of tweemaal een bezoek bracht aan een museum en 
9,9% drie keer of meer. Het bezoek aan niet-kunstzinnige musea en tentoonstellingen 
ligt een fractie hoger dan aan kunstmusea en -tentoonstellingen. De frequente partici-
patie aan kunstmusea en -tentoonstellingen ligt echter hoger (5,4%) dan de frequentie 
van het bezoek aan niet-kunstzinnige musea en tentoonstellingen (3,6%). Dit ligt ook 
voor de hand omdat vooral kunstmusea met wisseltentoonstellingen werken. Bij de inci-
dentele participatie zijn de rollen omgedraaid. Ten opzichte van het survey 2003-2004 
nam het frequente bezoek aan musea en tentoonstellingen in 2009 af en incidentele 
participatie toe. Er is geen significant verschil tussen de deelname van mannen en vrou-
wen. Alleen bij ‘niet-kunstzinnige’ musea en tentoonstellingen zijn de mannen sterker 

32 Het gaat hier om het bezichtigen van een kerk, niet om het bezoeken van een kerkdienst. 
33 Hier werd een bredere definitie gehanteerd dan in het Participatiesurvey 2009. Onder erfgoed-

participatie werd ook verstaan: het bezoeken van een museum, tentoonstelling of archief (Lievens 
en Waege 2011).
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vertegenwoordigd. Het opleidingseffect op het bezoek aan musea en tentoonstellingen 
is groot (Vlegels en Lievens 2011).
De jongste leeftijdscategorieën (14-17 jaar en 18-34 jaar) hebben significant minder 
kans om frequent naar een museum of tentoonstelling te gaan dan de referentiegroep 
(34-54 jaar). Dit effect is nog groter bij de kunstmusea en -tentoonstellingen. In de perio-
de 2003-2004 was de deelname onder de groep 14-17-jarigen nog het hoogst. Dit werd 
toen in verband gebracht met het bezoek aan musea en tentoonstellingen in het kader 
van school. Het is onduidelijk waardoor het bezoek van jongeren gedaald is, Vlegels en 
Lievens geven er geen verklaring voor (Vlegels en Lievens 2011).

Monumenten
De Studiedienst van de Vlaamse Regering houdt het bezoek aan monumenten en 
bezienswaardige gebouwen bij. In 2009 bracht 52,7% van de bevolking een bezoek aan 
een monument, 21,7% deed dit één keer, 28,3% meerdere keren per jaar en 2,7% één of 
meerdere keren per maand. Onder de groep 18-24-jarigen ligt het bezoek aan monumen-
ten het hoogst, onder de oudste groepen (65-74 jaar en 75-plus) het laagst. Er zijn geen 
significante verschillen tussen het bezoek van mannen en vrouwen. De effecten van 
opleidingsniveau zijn groot: 22,7% van de Vlamingen met geen opleiding of alleen lager 
onderwijs brengt een bezoek aan een monument tegenover 82,2% van de respondenten 
met een universitaire opleiding (s v r 2010d).
In het Participatiesurvey 2009 is gevraagd naar de interesse in elf soorten erfgoedactivi-
teiten, waaronder historische gebouwen, kerken of monumenten. Deze categorie mag 
zich verheugen in de hoogste belangstelling: 58% van de respondenten gaf aan hierin 
geïnteresseerd te zijn, 42% van de respondenten gaf aan in de voorbije zes maanden ook 
daadwerkelijk een historisch gebouw, kerk of monument te hebben bezocht (Van Steen 
et al. 2011).

Archieven
Er zijn niet veel cijfers bekend over het bezoek aan archieven in Vlaanderen. Dit heeft te 
maken met het feit dat archieven pas sinds 2006 onderdeel zijn van het cultuurbeleid. 
Het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen heeft in het onderzoek naar de erfgoedparti-
cipatie in de periode 2003-2004 wel het bezoek aan archieven gemeten: 2,9% van de 
ondervraagden gaf aan in de afgelopen zes maanden een bezoek aan een archief te heb-
ben gebracht. Er is niet gekeken naar de kenmerken van de archiefbezoeker (Lievens en 
Waege 2005).

c Amateurkunst
In 2009 is de amateurkunstenaar uitgebreid onderzocht in De amateurkunsten in beeld 
gebracht (Vanherwegen et al. 2009). Uit dit onderzoek blijkt dat 37% van de Vlamingen van 
14 jaar en ouder minstens één creatieve hobby heeft beoefend in de laatste zes maanden. 
Dit percentage ligt lager dan de 41,5% die in het survey 2003-2004 werd gemeten (Lievens 
en Waege 2005).
Respondenten kozen in het onderzoek van Vanherwegen et al. uit een lijst van 58 acti-
viteiten. Populairste activiteiten zijn: cultureel fotograferen (7,7%), het bespelen van 
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een muziekinstrument (6,8%) en het creatief werken met bloemen en planten (6,8%) 
(Vanherwegen et al. 2009: 28).34 Op basis van een verdeling van de activiteiten in zeven 
disciplines, beoefent bijna een kwart twee disciplines (23,5%), 11,3% drie disciplines en 
4,9% vier disciplines. Bijna driekwart van de beoefenaars (73%) doet op regelmatige basis 
aan amateurkunst. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde (35,2%) van de beoefe-
naars amateurkunst in georganiseerd verband beoefent.
Het verband tussen amateurkunst en opleidingsniveau wordt ook in dit onderzoek vast-
gesteld, evenals de relatie met leeftijd: 64,5% van de 14-17-jarigen doet frequent aan een 
vorm van amateurkunsten, terwijl dit maar voor 12% van de 65-plussers geldt (Vanherwe-
gen et al. 2009: 38). De onderzoekers vermoeden dat het niet alleen een leeftijds- maar 
ook een cohorteffect betreft. Zij stellen vast dat het aanbod groter is dan twintig jaar 
geleden en dat meer nadruk ‘dan ooit tevoren’ wordt gelegd op het belang van ‘creativi-
teit, culturele vorming en cultuurparticipatie’ (Vanherwegen et al. 2009: 38).
In tegenstelling tot het onderzoek van Lievens en Waege (2005) vinden Vanherwegen et 
al. wel een sekseverschil. Vrouwen blijken niet alleen vaker aan amateurkunst te doen, 
zij doen dit ook frequenter dan mannen (Vanherwegen et al. 2009: 39). Tot slot blijkt dat 
de amateurkunsten, anders dan in Nederland, niet toegankelijker zijn dan de receptieve 
cultuur (theater- en museumbezoek) (Vanherwegen et al. 2009: 71).
In het Participatiesurvey 2009 worden de resultaten op het gebied van amateurkunsten 
vergeleken met het survey 2003-2004. Bij het laatstgenoemde survey zijn textielbeoe-
fening en bloemschikken niet meegenomen, omdat dit niet binnen de kaders van het 
cultuurbeleid valt (Vanherwegen en Lievens 2011: 280). Uit de vergelijking blijkt dat 34,5% 
van de Vlamingen in de voorgaande zes maanden deelnam aan amateurkunst; dit is een 
toename van 5% ten opzichte van 2003. Vooral de frequente deelname nam toe, van 17% 
naar 21%. De populariteit van beeldexpressie (foto, film of multimedia) nam toe van 8% 
naar 13% in 2009 en werd daarmee de meest populaire vorm van amateurkunst. De ama-
teurkunstbeoefening onder jongeren (14-17 jaar) is in de periode 2003-2009 sterk geste-
gen met 14% naar 72%. De verschillen in deelname tussen hoger- en lageropgeleiden zijn 
in de onderzochte periode iets kleiner geworden.

d Verenigingsleven en vrijwilligerswerk
Van de bevolking is bijna 59% actief binnen of bestuurslid van een vereniging. Bijna drie 
op de tien Vlamingen (29%) is actief binnen of bestuurslid van één vereniging, 16% van 
twee soorten verenigingen en 15% van drie of meer verenigingen. 22% van de Vlamingen 
heeft in de bevraagde zes maanden vrijwilligerswerk verricht. Vrijwilligers besteedden 
gemiddeld ruim vier uur per week hieraan. Uit onderzoek naar het lidmaatschap van 
jeugdverenigingen onder 14-18-jarigen en hun ouders, blijkt dat 53% van de 14-18-jarigen 
lid is van een jeugdwerk- of culturele vereniging en dat dit vroeger gold voor 69% van de 
ouders (Smits 2011c).

34 Op regelmatige basis betekent dat iemand of minstens één creatieve hobby wekelijks beoefent, of 
uit minstens twee verschillende sectoren een creatieve hobby meerdere malen per maand uitoe-
fent, of uit minstens vier verschillende sectoren minimaal één keer per maand een creatieve hobby 
uitoefent (Vanherwegen et al. 2009: 31).
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Hogeropgeleiden nemen vaker en intensiever deel aan het verenigingsleven. Alleen in 
de doelgroepgerichte verenigingen, zoals vrouwen- en ouderverenigingen, zijn lager-
opgeleiden oververtegenwoordigd. Van de 14-17-jarigen is 74% actief betrokken bij het 
verenigingsleven. In de oudere leeftijdsgroepen neemt de participatie af tot 52% bij de 
groep 55-64 jaar. De deelname in de groep 64-75 jaar en de groep 74-plussers ligt op vrij-
wel hetzelfde niveau, respectievelijk 56% en 54%. De leeftijdsopbouw verschilt echter per 
verenigingssoort. Zo is de deelname aan lokale en ontspanningsverenigingen juist hoog 
bij de middengroepen (35-54 jaar en 55-64 jaar). De participatiecultuur in het ouderlijk 
milieu blijkt een sterke invloed te hebben op deelname aan het verenigingsleven. Dit 
betreft zowel cultuurdeelname als participatie in het verenigingsleven (Smits 2011a).
In het Participatiesurvey 2009 wordt een beeld geschetst van de evolutie van deelname 
aan het verenigingsleven sinds 1991. In weerwil van het beeld dat Putnam (2000) oproept 
van de achteruitgang van het maatschappelijk middenveld, is de omvang van het vereni-
gingsleven in Vlaanderen in de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Er is geen indicatie 
voor een afname van het actieve lidmaatschap van verenigingen of het vrijwilligerswerk.
Net als in Nederland is er sprake van vergrijzing van de verenigingen. De gemiddelde 
leeftijd steeg van 44 jaar in 1998 tot 46 jaar in 2007. Ook blijkt dat de verenigingen 
homogener van samenstelling worden, al blijft de sociale mix groter dan bij veel andere 
sectoren (s v r 2008: 208). Uit het Participatiesurvey blijkt dat de kloof tussen hoger- 
en lageropgeleiden over de tijd is toegenomen. Dit komt doordat hogeropgeleiden 
meer zijn gaan participeren. Mannen nemen vaker deel aan het verenigingsleven dan 
vrouwen. In de periode 2003/2004-2009 is het verschil iets afgenomen. Het verschil 
is  volledig toe te schrijven aan de grotere deelname van mannen aan sportverenigin-
gen (Smits 2011b). In het onderzoek Vlaamse Regionale Indicatoren wordt gesteld dat 
Nederland een hogere verenigingsgraad heeft dan Vlaanderen en ook wat betreft actieve 
 deelname hoger scoort (s v r 2008).35

3.6 Ontwikkeling van de cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen

Welk beeld rijst op als we de ontwikkelingen in en de hoogte van de cultuurparticipatie 
in Nederland en Vlaanderen naast elkaar leggen? Het is niet eenvoudig hierover uitspra-
ken te doen, omdat in Nederland al veel langer trendonderzoek gedaan wordt dan in 
Vlaanderen. Bovendien is er sinds het onderzoek van Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen 
een nieuwe nulmeting ontstaan, die op belangrijke punten moeilijk te vergelijken is met 
de eerdere participatiecijfers en de Nederlandse cijfers.
Toch kunnen we een aantal gelijksoortige ontwikkelingen ontdekken: de belangstelling 
voor cultureel erfgoed neemt zowel in Nederland als in Vlaanderen toe en de nieuwe 
media winnen snel aan populariteit, met name onder jongeren . Als het gaat om de 
achtergrondkenmerken zijn er eveneens overeenkomsten. Zowel voor Nederland als 
voor Vlaanderen geldt dat er een sterke samenhang is tussen cultuurparticipatie en 

35 De Vlaamse overheid baseert zich hierbij op cijfers uit de Eurobarometer 66.3 (2006).
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 opleidingsniveau (Lievens en Waege 2005, 2011; Decraene et al. 2007a; Huysmans en De 
Haan 2010; Van den Broek et al. 2005, 2009).
Concentreren we ons op de verschillen, dan zijn er aanwijzingen dat het cultuurpubliek 
in Vlaanderen rond de eeuwwisseling in musea, bij monumenten en voor podia jonger 
was dan in Nederland. De hoge waarden uit de meting van Eurostat uit 2000 werden 
weliswaar door de Vlamingen zelf in twijfel getrokken, maar die twijfel had met name 
betrekking op het hoge participatieniveau in het algemeen en niet zozeer op die van jon-
geren. Waar te hoge deelnamepercentages uit het Eurostat-onderzoek kunnen worden 
toegeschreven aan de meetmethoden, is dat voor verschillen in publieksopbouw tussen 
Nederland en Vlaanderen veel minder aannemelijk. In de rapportage van de Vlaamse 
Regionale Indicatoren (Vrind) is het hoge participatieniveau van jongeren opnieuw vast-
gesteld (s v r 2007a). Onderzoek naar het publiek van Vlaamse musea in vergelijking met 
dat in Nederland bevestigt het vermoeden dat het Vlaamse publiek relatief jong is (Rans-
huysen 2001b, 2003).
Gedurende het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw lijkt het publiek in Vlaan-
deren ouder te worden. In het Cultuurparticipatiesurvey 2003-2004 sprongen de jongste 
leeftijdsgroepen er bij verschillende cultuurvormen positief uit. In Vrind 2003 wordt 
gesteld dat de participatie van jongeren aan hoge cultuurvormen als opera en klassiek 
concert ook in Vlaanderen behoorlijk aan het dalen is (a ps 2003). In het Participatiesur-
vey 2009 worden, afgezien van het bezoek aan niet-klassieke concerten en festivals, voor 
de bezoeken aan podiumkunsten en festivals en concerten geen significante verschillen 
tussen de jongste leeftijdscategorieën en de referentiegroep gevonden. Ook in musea 
lijkt het gemiddelde publiek ouder te zijn geworden. Bij monumenten wordt nog wel een 
hoge deelname onder jongeren (18-24 jaar) vastgesteld.
Uit de vergelijking die het Steunpunt in 2005 maakte van kunstenparticipatie in Vlaan-
deren ten opzichte van andere Europese landen, blijkt dat het frequente bezoek aan 
bibliotheken in Nederlander hoger ligt, evenals het incidentele bezoek aan musea in het 
buitenland. Het aandeel non-participanten voor openbare bibliotheken, toneel en histo-
rische monumenten ligt in Nederland significant lager dan in Vlaanderen. Op de andere 
gemeten vormen van cultuurparticipatie zijn de verschillen te verwaarlozen ( Lievens 
en Waege 2005: 254). In dit onderzoek wordt gekeken naar de gehele bevolking van 1536 
tot en met 85 jaar en onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijdsgroepen. De 
jongste leeftijdscategorie is helaas niet meegenomen. Voor het totaalbeeld betekent dit 
dat de frequente participatie in Nederland hoger ligt en de non-participatie lager. De 
incidentele participatie verschilt niet significant (zie tabellen 1.5 en 3.5).

In het vergelijkend onderzoek van het Steunpunt is ook gekeken naar de culturele 
omnivoriteit, gedefinieerd als het gemiddeld aantal verschillende culturele activitei-
ten waaraan werd deelgenomen in een periode van twaalf maanden. Hierop scoren 
Vlaanderen en Nederland vrijwel gelijk, respectievelijk 3,86% en 3,79%. Hiermee 

36 In Vlaanderen omvat de onderzoekspopulatie Vlamingen van 14 tot en met 85 jaar. Er is dus een 
klein verschil in de bevraagde populatie (Lievens en Waege 2005). 
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 behoren ze samen met de Scandinavische landen tot de top van Europa (Lievens en 
Waege 2005: 250-251).

Tabel 3.5

Cultuurparticipatie in Nederland (2001) en Vlaanderen (2004) 

Nederland Vlaanderen

non-participanten 13,2 21,2
incidentele participanten (1-3) 42,0 41,4
frequente participatie (≥ 4) 44,8 37,4

Bron: Lievens en Waege (2005)

3.7 De relativiteit van cijfers en beleid

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wijzen onderzoekers op de beperkte relevantie 
van de deelnamecijfers voor het cultuurparticipatiebeleid. Vrind stelt dat geen direct 
verband kan worden gelegd tussen het beleid en de recente cijfers. Het verhogen van 
cultuurparticipatie vergt een lange adem, want het effect van maatregelen wordt pas na 
vele jaren zichtbaar, aldus de onderzoekers (s v r 2008: 200). Het scp constateert boven-
dien dat beleid maar een van de vele factoren is die cultuurparticipatie beïnvloeden. 
Veranderingen in de cultuurdeelname zijn dan ook niet een-op-een toe te schrijven 
aan beleidsmaatregelen. Dit noopt tot bescheidenheid bij beleidsmakers: ‘Culturele 
belangstelling lijkt met het weer gemeen te hebben dat je het niet kan maken, hooguit 
beïnvloeden’ (Van den Broek et al. 2009: 14).
In tegenstelling tot hun collega’s van Onderwijs, beschikken cultuurbeleidsmakers nau-
welijks over ‘dwangmiddelen’ om mensen tot de cultuur te brengen. Volgens Laermans 
verklaart dit voor een deel ‘het geringe succes van de gedane overheidsinspanningen ter 
bevordering van de cultuurdeelname’ (Laermans 1993: 89). Bourdieu en vele anderen 
met hem stellen dan ook dat het onderwijs de meest geëigende weg is om de ongelijk-
heid in cultuurbelangstelling te verminderen. Dit vraagt echter wel om meer ingrijpende 
inspanningen:

Het is gewoonweg synoniem met een ingrijpende heropvoeding, met het aanleren van een 
haast volstrekt vreemde cultuurtaal. Dat vergt behalve veel geduld ook zeer veel tijd, inspan-
ningen, en – vooral – machtsvertoon en dwang. Of zo’n politiek van verlicht despotisme 
legitiem kan heten, is een vraag die velen wellicht niet meteen met een volmondig ja zullen 
durven te beantwoorden. (Laermans 1993: 94)

Bevers concludeerde in 1990 eveneens dat de cultuurspreiders niet in hun opdracht ge-
slaagd zijn. Hij erkent tegelijkertijd hoe lastig die taak is: ‘de “wetten” van het socia le leven 
zijn nu eenmaal sterker dan de formules van het beleid’ (Bevers 1990: 136). Bevers noemt 
twee verklaringen voor de teleurstellende resultaten van het cultuur participatiebeleid. In 
de eerste plaats zijn dat ontwikkelingen in en de aard van de kunst zelf. De avant-garderol 
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van de kunsten en de complexiteit van de uitingen die daaruit  voort vloeien staan op ge-
spannen voet met een breed publieksbereik (Bevers 1990: 127-149).
Ganzeboom heeft deze stelling voor Nederland onderbouwd. Uit zijn onderzoek komt 
naar voren dat de complexiteit van de kunstvorm omgekeerd evenredig samenhangt 
met de sociale spreiding ervan. Ganzeboom heeft vier determimanten voor cultuur-
deelname onderzocht: tijd, geld, status en informatiecapaciteit. Zijn conclusie is dat de 
ongelijkheid in cultuurparticipatie vooral een gevolg is van verschillen in de informatie-
verwerkingscapaciteit tussen individuen. Tijd en geld zijn de minst bepalende factoren 
(Ganzeboom 1989).
De uitspraak van De Swaan dat als de hoge cultuur breed gedeeld zou worden, de elite 
zich hiervan zou afwenden, is representatief voor de tweede soort verklaring van het 
beperkte succes van cultuurparticipatiebeleid. Omdat hoge cultuur een uiting is waar-
mee de hogere sociale klasse zich kan onderscheiden van andere groepen, zal zij haar 
interesse verliezen als het cultuurspreidingsideaal binnen handbereik zou komen (De 
Swaan 1985). Aannemelijker is dat het nooit zo ver zal komen, aangezien de ‘hoge klasse’ 
oververtegenwoordigd is op besluitvormende posities en een voorkeur heeft voor meer 
complexe cultuuruitingen.
De uitspraken die Kassies37 in 1980 doet lijken hun geldigheid een kwart eeuw later nog 
niet te hebben verloren: ‘het kunstbeleid bereikt die groepen, wier oriëntaties in dat 
beleid passen. Dat zijn de waarde-oriëntaties van de burgerlijke klasse, die de structuur 
en ontwikkeling van het kunstleven bepalen. De poging om die oriëntaties te spreiden 
onder bredere groepen van de bevolking is grotendeels mislukt’ (Kassies 1980: 17).
In de jaren tachtig heeft de uitspraak van Kassies, vergezeld van wetenschappelijke 
onderbouwing, enige tijd zijn uitwerking gehad in het cultuurbeleid in Nederland. De 
ambitie om iedereen te bereiken met het cultuurbeleid werd tijdelijk verlaten. Met vond 
een klein publiek voor bepaalde kunstuitingen acceptabel. Alhoewel de wetenschappe-
lijke inzichten sindsdien niet fundamenteel veranderd zijn, zijn noties als die van Kassies 
in de jaren negentig weer in de vergetelheid geraakt. Dit heeft wellicht ook te maken met 
een gebrek aan historische reflectie op het cultuurbeleid (Pots 2006: 429).
De professionalisering en bureaucratisering van het cultuurbeleid en de cultuur-
advisering in Nederland hebben het principe van distinctie versterkt. Dit heeft de kloof 
tussen het cultuuraanbod enerzijds en het publiek anderzijds vergroot. Het Nederlandse 
cultuurbeleid heeft volgens de Vlaamse socioloog Laermans een tekort aan omgevings-
contact (Laermans 2002a: 129-130; Laermans 2002b). Niet alleen de kunst die wordt 

37 Jan Kassies (1920-1995) was een cultuurfilosoof die vele functies in de culturele wereld heeft 
bekleed, waaronder die van secretaris van de Raad voor de Kunst, belangenbehartiger bij de 
Federatie van Kunstenaarsverenigingen, directeur van de Toneelschool Amsterdam en voorzitter 
van de vpro. 
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ondersteund, maar ook het beleid is daardoor een zaak voor ingewijden geworden (Van 
der Hoeven 2005).38

Pinxten wijst op een heel andere reden voor het feit dat het artistieke zo’n geïsoleerde 
plek in de samenleving inneemt, terwijl de ‘omvang en de aard van de culturele partici-
patie in onze post-industriële samenleving [is] verveelvoudigd’39 (Pinxten 2003: 65). We 
leven vandaag de dag in het Westen in een kennismaatschappij, waar ‘de mens geredu-
ceerd wordt tot een informatieverwerkende machine’ (Pinxten 2003: 16). Er is volgens 
Pinxten een ‘zintuigvijandige’ visie op de mens ontstaan, die het denken en de taal voor-
op stelt als middelen die ons toegang tot de werkelijkheid bieden. Bij uitstek zintuiglijke 
ervaringen als muziek en dans zijn daardoor volgens Pinxten in de marge gedrukt en 
verworden tot vrijetijdsbesteding, vormen van passieve consumptie. Kunst en cultuur 
zijn geen fundamentele elementen van ons mens-zijn meer, maar worden gezien als 
franje. Een koerswijziging van het cultuurbeleid waarin actieve omgang met kunsten 
een belangrijke rol speelt is volgens Pinxten niet voldoende, maar wel een belangrijke 
eerste stap (Pinxten 2003).

Cultuurspreiding in een symbolische samenleving
Elchardus en Glorieux onderzochten in De symbolische samenleving. Een exploratie van 
nieuwe sociale en culturele ruimtes (2003) op welke manieren het gedrag van mensen wordt 
gestuurd. Hun hypothese is dat de manier waarop sociale controle wordt uitgeoefend, in 
de tweede helft van de twintigste eeuw fundamenteel is veranderd. Tradities hebben in 
hoge mate hun greep op het denken en handelen van mensen verloren en gezagsrelaties 
zijn van karakter veranderd. Onderhandeling en beïnvloeding hebben de plaats ingeno-
men van macht en bevel. De overheid is zich in de tweede helft van de twintigste eeuw 
op steeds meer terreinen gaan bekommeren om het welzijn van de individuele burger, 
juist ook op sociaal en cultureel gebied.
Terwijl de burger denkt en leert dat hij individuele keuzemogelijkheden heeft, wordt 
hij in feite op subtiele wijze in een bepaalde richting gestuurd. Die beïnvloeding vindt 
plaats in de opvoeding, op scholen en in toenemende mate via de media en de reclame. 
De invloed richt zich niet meer op de beslissing zelf, maar op het maken van de keuze 
en op factoren die het keuzeproces kunnen beïnvloeden. De keuze wordt zo als het ware 
voorgeprogrammeerd.

38 Voor het kabinet-Rutte dat in 2010 aantrad, is deze situatie niet langer acceptabel. Staatssecretaris 
Zijlstra kondigde in juni 2011 een aantal maatregelen aan om de kloof tussen vraag en aanbod te 
verkleinen: hij verzoekt de Raad voor Cultuur het publieksbereik expliciet te betrekken bij de be-
oordeling van de beleidsplannen voor de periode 2013-2016. Publieksbereik ziet hij als graadmeter 
voor maatschappelijk draagvlak. Van de fondsen verwacht hij dat zij hun adviescommissies breder 
samenstellen en hun beoordeling objectiveren. Publieksbereik is daarbij een belangrijk criterium 
(oc w 2011a). 

39 Rik Pinxten is hoogleraar Antropologie en godsdienststudies aan de universiteit van Gent. Pinxten 
hanteert een brede definitie van cultuurparticipatie. Hij verstaat hieronder ook televisiekijken, 
sporten en recreatie (Pinxten 2003). 
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De sociale controle is omvattender en indringer geworden, maar tegelijkertijd minder 
zichtbaar. Volgens Elchardus is de productie en verspreiding van symbolen uitgegroeid 
tot een centraal sturingsmechanisme in onze maatschappij, vandaar dat hij spreekt van 
een ‘symbolische samenleving’ (Elchardus 2003: 26)40:

De hoge alfabetiserings- en onderwijsgraad van de bevolking, de grote hoeveel tijd die wordt 
besteed aan tv-kijken, het constante klankdecor van muziek- en radio-uitzendingen en de 
alomtegenwoordige reclame […] maken de hedendaagse leefomgeving bijzonder rijk aan 
symbolen. (Elchardus 2003: 26)

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is met de opmars van internet, mobiele 
telefonie en sociale netwerken de hoeveelheid symbolen waaraan een individu dagelijks 
wordt blootgesteld nog verder toegenomen (Huysmans en De Haan 2010).
Materiële condities zijn aan het begin van de eenentwintigste eeuw minder bepalend 
geworden voor gedrag. Elchardus stelt dat verschillen in gedrag eerder het gevolg zijn 
van verschillende posities die mensen innemen ten opzichte van de beïnvloedende 
instellingen, zoals het onderwijs, de media en culturele instellingen. Opvattingen en 
gedragingen blijken onderling sterk samen te hangen: participatie en smaak voorkeuren 
vormen ‘gestructureerde ruimtes’, waarin mensen welbepaalde posities innemen. 
Participatiepatronen blijken behoorlijk voorspelbaar: een hoog opleidingsniveau gaat 
gepaard met een hogere mate van actieve sociale en culturele participatie en een voor-
keur voor specifieke media (Elchardus 2003: 7-30).
Om een breed publiek bij cultuur te betrekken zou een heel andere beleidsstrategie inge-
zet moeten worden, namelijk één die rekenschap geeft van de nieuwe sturingsmechanis-
men en de oriëntaties van groepen die nu nog onvoldoende betrokken zijn. Elchardus 
zou met de beperkte budgetten die er zijn liever inzetten op de 50% van de bevolking 
die participeert in het vrijwilligerswerk of de bijna 100% die regelmatig televisie kijkt 
(Elchardus 2008: 8). Beleidsmakers hebben nog geen begin van een antwoord op de vra-
gen die de symbolische samenleving hen stelt, stellen Bina en IJdens in reactie op Elchar-
dus (Bina en IJdens 2008: 6).

3.8 Toekomstbeelden

Het is niet eenvoudig de ontwikkeling van cultuurdeelname in kaart te brengen en te 
relateren aan het cultuurbeleid, laat staan de toekomstige bewegingen ervan te voor-
spellen. Toch is dit een nuttige oefening omdat het als achtergrond kan dienen bij het 
ontwikkelen van een langetermijnvisie voor het cultuurparticipatiebeleid. En daar 
ontbreekt het nogal eens aan volgens de auteurs die een bijdrage leverden aan de serie 
‘Toekomststudies Cultuur’ van de Boekmanstichting.

40 De term ‘symbolische samenleving’ dekt wat Elchardus betreft beter de lading dan ‘kennissamen-
leving’ omdat het naast cognitieve keuzes ook meer emotionele elementen betrekt in het keuze-
proces, zoals een bepaald thema of product dat op een bepaald moment ‘in’ is (Elchardus 2003). 
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Langeveld41 komt in 2000 in Kunst op termijn met twee toekomstscenario’s. In haar analyse 
van de situatie rond de eeuwwisseling benadrukt Langeveld het uit elkaar groeien van 
vraag en aanbod. Zij constateert dat de diversiteit van het aanbod enorm is toegenomen, 
maar die van het publiek niet. Dit gaat volgens Langeveld gepaard met een versnipperd 
beleid en gebrek aan strategisch denken en langetermijnplanning. De pogingen van de 
overheid om cultuur te spreiden onder de bevolking noemt Langeveld te halfslachtig om 
een succes te kunnen zijn (Langeveld 2000).
Langeveld schetst twee scenario’s: de ondernemende samenleving en de ingetogen 
samenleving. In de ondernemende samenleving is de kunstenaar een ondernemer die 
moet inspelen op de vraag van het publiek. De wetten van de vrije markt domineren. 
Cultuur kan in dit klimaat onder druk komen te staan, mede omdat de overheid in dit 
scenario bepaald geen dominante rol speelt. In het tweede scenario spelen de overhe-
den, met name de gemeenten, een grotere rol in het sturen van ontwikkelingen door 
middel van beleid. Cultuur wordt in de ingetogen samenleving gezien als terrein dat een 
belangrijke maatschappelijke waarde heeft, naast zaken als milieu en sociale cohesie. De 
inspanningen van de overheid om de cultuurparticipatie te vergroten concentreren zich 
op onderwijs in het algemeen en kunsteducatie in het bijzonder. Met succes, want de 
cultuurparticipatie neemt in dit scenario toe (Langeveld 2000).
 De discussies rond ‘cultuurprofijt’42 en het Tienpuntenplan cultuurparticipatie onder 
Plasterk kunnen we als exponenten van beide scenario’s zien. Dit zijn twee richtingen 
in het beleid die soms lastig met elkaar te verenigen zijn. Zo verwachten overheden van 
de musea aan de ene kant een ondernemender houding die tot meer eigen inkomsten 
moet leiden en anderzijds dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, 
bijvoorbeeld door wijkgericht te werken. Het kabinet-Rutte kiest duidelijk voor de afslag 
richting een meer ondernemende samenleving.
Van den Broek en De Haan van de onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur van het scp 
hebben in Cultuur tussen competentie en competitie (2000) de contouren van het cultuur-
bereik in 2030 geschetst aan de hand van drie scenario’s. Voor alle drie geldt dat het 
cultuur beleid geen doorslaggevende invloed heeft op de ontwikkelingen in de cultuur-
deelname.
In het eerste scenario is cultuur in 2030 gemarginaliseerd, aan de kant gedrukt door 
andere vormen van vrijetijdsbesteding. Kunsten en erfgoed kunnen niet op tegen bij-
voorbeeld multimediale activiteiten waar belevenis en emotie voorop staan. Dit geldt in 
de eerste plaats in promotionele zin: andere partijen op de vrijetijdsmarkt zijn succes-
voller in het verkopen van hun waar. De cultuurparticipatie neemt af, cultuur wordt iets 
voor een kleine groep ingewijden. De voorkeur voor hoge cultuur is generatiegebonden 
gebleken en vrijwel alleen nog te vinden onder 75-plussers. Bildungsidealen worden 

41 Henny Langeveld (1926-2004) was een Nederlandse sociologe en hoogleraar Emancipatie-
vraagstukken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

42 Onder de noemer cultuurprofijt viel een aantal maatregelen om de culturele sector ondernemen-
der te maken en het draagvlak voor cultuur in de samenleving te vergroten, waaronder een in-
novatieregeling en een matchingregeling voor het verhogen van de eigen inkomsten van culturele 
instellingen (oc w 2009b). 
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alleen nog in familiekring overgedragen, ze zijn geen onderdeel meer van het formele 
onderwijs. Cultuur wordt langzaamaan synoniem met erfgoed. Popcultuur, in het bij-
zonder popmuziek, is geen jeugd- of generatiegebonden verschijnsel, maar in 2030 een 
dominant fenomeen. De klassieke muziekcultuur delft het onderspit (Van den Broek en 
De Haan 2000).
In het consolideringsscenario staan de omnivore smaakvoorkeuren centraal, met daar-
naast het ‘multitainment’ van de vrijetijdsindustrie. Het onderscheid tussen hoge en 
lage cultuur bestaat nog steeds, maar wordt in de praktijk niet zo gebracht of gevoeld; 
men combineert naar hartenlust verschillende typen vrijetijdsbesteding. Belevenis is 
belangrijk in de keuze voor een activiteit, maar ook uniciteit is een belangrijk criterium. 
Cultuur moet weliswaar concurreren met andere (commerciële) vormen van vrijetijds-
besteding, maar het weet zich staande te houden, mede door het exclusieve karakter van 
cultuur. In dit scenario houden de verhoogde competentie om van cultuur te genieten en 
cultuur te kunnen waarderen en de toegenomen competitie op de vrijetijdsmarkt elkaar 
in evenwicht. Door een verbeterde marketing van culturele producten en succesvol cul-
tureel ondernemerschap weet het bereik zich te handhaven (Van den Broek en De Haan 
2000).
Het derde scenario gaat uit van de herwaardering van cultuur. De hoge cultuurparticipa-
tie die het gestegen onderwijsniveau en de beleidsmatige inspanningen op het gebied 
van cultuureducatie in petto leken te hebben, worden alsnog bewaarheid. De herontdek-
king van cultuur is hier echter niet op terug te voeren. Dit heeft meer te maken met een 
hernieuwde zoektocht naar zinvolle ervaringen, naar verdieping en uitdaging. Ook de 
sociale component van cultuur speelt hierin mee, met name voor de amateurkunsten. 
Kunsten en erfgoed hebben meer te bieden dan veel andere vormen van vrijetijdsbeste-
ding, zo dringt door bij de deelnemers. De markt is in dit scenario een vliegwiel voor 
cultuur gebleken. Meer nadruk op de markt heeft niet tot de gevreesde vervlakking van 
het culturele aanbod gezorgd; het publiek vraagt om kwaliteit. Het toegenomen belang 
van kunsten en erfgoed zorgt voor een nog grotere beleidsmatige belangstelling voor 
cultuureducatie dan anno 2000 het geval is. Ook de aandacht voor een brede algemene 
ontwikkeling is terug. De grote toeloop van nieuw publiek komt van de jonge  generatie. 
Van den Broek en De Haan zijn in hun toekomstscenario redelijk pessimistisch over 
de kansen voor het cultuurbeleid om de participatie gunstig te beïnvloeden en dagen 
beleidsmakers uit het tegendeel te bewijzen (Van den Broek en De Haan 2000).

3.9 Conclusies en vervolg van het onderzoek

In dit hoofdstuk is beschreven hoe het beleidsprobleem rond cultuurparticipatie 
ontstond en hoe het zich in de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde. Alhoewel 
het culturele aanbod in de vorige eeuw sterk is veranderd en de grenzen tussen hoge 
en lage cultuur zijn vervaagd, was er één grote constante: hogeropgeleiden zijn over-
vertegenwoordigd onder de cultuurparticipanten. Het cultuur(participatie)beleid heeft 
hier weinig aan kunnen veranderen. Dit kunnen we niet alleen het beleid aanrekenen; 
het is slechts een van de vele factoren die de cultuurdeelname beïnvloedt. De grote 
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tegenvaller voor beleidsmakers is dat de hogeropgeleiden – hoewel veel meer in aantal 
dan vroeger – zelf minder aan (hoge) cultuur zijn gaan doen.
In Nederland brengt het scp al ruim twintig jaar de trends in cultuurdeelname in kaart, 
in Vlaanderen is dit een kortere traditie. In Nederland is de deelname aan de kunsten, 
het cultureel erfgoed, het verenigingsleven en de actieve kunstbeoefening vrij stabiel 
gebleven; alleen het bezoek aan popmuziek is in de periode 1983-2007 bijna verdubbeld. 
Ook in Vlaanderen vertonen de cijfers over de periode 2000-2009 geen grote schom-
melingen; afhankelijk van op welke cijfers je afgaat, is er sprake van een lichte daling of 
stijging. Ook het antwoord op de vraag of in Nederland dan wel Vlaanderen de cultuur-
deelname hoger ligt, hangt af van het onderzoek dat je raadpleegt. Het verschil is echter 
niet groot.
Veel mensen vinden cultuureducatie een belangrijk onderdeel van de opvoeding van kin-
deren. Het draagvlak voor kunst en cultuur varieert al naar gelang de definitie die onder-
zoekers hanteren: hoe breder, hoe groter het draagvlak. Het draagvlak voor cultuurbeleid 
is in Nederland vrij klein. Onderzoekers wijzen erop, dat wellicht heel andere strategieën 
nodig zijn om nu en in de toekomst de belangstelling van het publiek vast te houden en te 
kunnen overleven in de strijd om de vrije tijd. Het onderwijs wordt daarin nog steeds een 
hoofdrol toebedeeld, maar ook de oude en nieuwe media zijn hierbij van belang.

Vier clusters
Aan het einde van de drie introducerende hoofdstukken kunnen we vier clusters 
identificeren die het debat over en de ontwikkeling van het beleid op het gebied van 
cultuurparticipatie in de afgelopen decennia hebben bepaald. Het eerste cluster bevat 
thema’s als culturele democratisering, volksverheffing en emancipatie. Cultuur-
participatie heeft hier een sterk collectieve connotatie, die vooral in Vlaanderen tot 
uitdrukking komt, in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen en jeugd. In Neder-
land is cultuurparticipatie veel meer een individuele aangelegenheid. Een tweede cluster 
heeft betrekking op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod door middel van een 
culturele infrastructuur.
Het derde cluster bevat thema’s gerelateerd aan de discussie over hoge en lage of 
populaire cultuur en de opkomst van de culturele omnivoor. Het belangrijkste 
 verdedigingswapen van de ‘legitieme cultuur’ is nog altijd het kwaliteitsbegrip. De 
gesubsidieerde cultuursector, evenals het beleid en de politiek, beroepen zich veelvul-
dig op het autonome, intrinsieke en vernieuwende karakter van de kunsten. De over-
bekende, maar veelal uit zijn context gehaalde stelling van Thorbecke, dat de overheid 
geen oordelaar is van kunst en wetenschap, is nog steeds een vaste waarde in het cul-
tuurbeleid in Nederland. Zo beklemtoont minister Plasterk direct aan het begin van zijn 
beleidsnota de autonomie van de kunsten:

Kunst is niet dienstbaar aan welk politiek doel of welke macht dan ook. Zij is alleen dienstbaar 
aan zichzelf, of hoogstens aan een opdrachtgever en uiteindelijk aan de lezer, toehoorder of 
kijker. Alleen in vrijheid beoefend kan kunst een maatschappelijke betekenis vervullen die het 
genot en nut van een enkele gebruiker verre overstijgt. (ocw 2007a: 1)
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Tegelijkertijd proberen beleidsmakers in met name Vlaanderen om de verheven sfeer die 
rond de kunsten hangt te doorbreken en de aansluiting met het publiek te vergroten, 
door meer populaire cultuurvormen te ondersteunen, zoals de strip, popmuziek en het 
circus.
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw neemt voor de rijksoverheid het belang van 
een breder publiek voor de gesubsidieerde cultuur toe, al was het maar om het maat-
schappelijk draagvlak voor ondersteuning van (hoge) cultuur te vergroten. Dit zorgde 
ervoor dat beleidsmakers zich gaan richten op het slechten van drempels voor cultuur-
deelname, bijvoorbeeld door prijsverlaging en het verhogen van de culturele competen-
tie in het cultuuronderwijs. Deze thema’s vormen het vierde cluster.
Alhoewel elk van deze vier clusters in de afgelopen 40 jaar een rol speelde in het cultuur-
beleid in Nederland en Vlaanderen, is er sprake van een gefaseerde ontwikkeling: de aan-
dacht ging in de jaren vijftig, zestig en zeventig vooral uit naar culturele democratisering 
en cultuurspreiding. De geografische spreiding van het aanbod door middel van de cul-
turele infrastructuur werd een belangrijk issue voor de overheid. Vanaf de jaren zeventig 
vond er een vernieuwing en verbreding van het cultuuraanbod plaats. In de jaren tachtig 
stonden kwaliteit en vernieuwing van het culturele aanbod centraal. De laatste tijd con-
centreert het debat zich op de drempels voor cultuurparticipatie.
Deze vier clusters worden in hoofdstuk 4 tot en met 9 nader bekeken. In hoofdstuk 4 
staat het sociaal-cultureel werk centraal, een term waaronder verscheidene vormen van 
buitenschools leren vallen, zoals amateurkunst, bibliotheekwerk en jeugd- en volks-
ontwikkelingswerk. Het sociaal-cultureel werk werd gezien als een van de belangrijkste 
instrumenten om de cultuur te democratiseren en de Vlaamse bevolking te emancipe-
ren. In hoofdstuk 5 en 6 komt de culturele infrastructuur in respectievelijk Vlaanderen 
en Nederland aan bod. Hoofdstuk 7 gaat over de vernieuwing en verbreding van het cul-
turele aanbod in Nederland en Vlaanderen. Hoofdstuk 8 en 9 gaan in op de maatregelen 
die zijn gericht op het slechten van de drempels voor cultuurdeelname. In hoofdstuk 8 
gebeurt dit vanuit het perspectief van het cultureel erfgoedbeleid. In hoofdstuk negen 
staat de beleidsinstrumenten centraal die erop gericht zijn om wat minister Anciaux 
noemt de culturele en sociale drempels te slechten: amateurkunst, cultuureducatie en 
sociaal-artistiek werk.
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4 Emancipatie van de Vlaming: sociaal-cultureel werk

4.1 De ontwikkeling van een Vlaams cultuurbeleid

Dit hoofdstuk beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van het Vlaamse cultuur-
beleid. De wetgeving die het huidige Vlaamse cultuurbeleid bepaalt, werd in de periode 
1970-1980 ontwikkeld. De zogenoemde ‘culturele materies’, waaronder de kunsten, het 
jeugdbeleid en de permanente vorming, zijn in de jaren zeventig de eerste bevoegd-
heden van de Vlaamse Gemeenschap. De regering stelt de middelen voor het Vlaamse 
cultuurbeleid beschikbaar. In paragraaf 4.2 worden de taalstrijd en de eerste stappen 
richting een federale staat beschreven en in paragraaf 4.3 komen de ontwikkelingen in 
de jaren zeventig uitgebreid aan de orde. Daarbij heb ik gebruikgemaakt van het stan-
daardwerk Ontstaan en groei van het Vlaams parlement. 1970-1995 van Martine Goossens (1995). 
De volgende vier paragrafen behandelen het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen, dat in 
deze periode het belangrijkste instrument is om democratisering van cultuur te bewerk-
stelligen. In paragraaf 4.8 wordt het sociaal-cultureel werk in Nederland toegelicht, om 
vervolgens de Vlaamse inzet te spiegelen aan de inspanningen van Nederland op dit 
gebied (§ 4.9) en hieruit conclusies te trekken (§ 4.10).

4.2 Taalstrijd en culturele emancipatie

De taalgrens die West-Europa al eeuwenlang opdeelt in een gebied waar de bewoners 
overwegend Germaanse talen spreken en een gebied waar de Romaanse talen worden 
gesproken, loopt dwars door België. Op het huidige Belgische grondgebied bevinden 
zich drie duidelijk te onderscheiden groepen: de Franstalige Walen in het zuiden, de 
Nederlandssprekende Vlamingen in het noorden en een kleine Duitstalige gemeenschap 
in het oosten van België.
Halverwege de negentiende eeuw was het zuidelijke deel van België in economisch en 
sociaal opzicht dominant. De voertaal van het Nationaal Congres1 was Frans en bij de 
landelijke overheid en in het leger was eveneens Frans de officiële taal. De gemeenten, 
provincies en rechtbanken mochten zelf hun voertaal kiezen, maar ook hier werd vaak 
voor het Frans gekozen. Het ‘Nederlands’ was in deze periode de taal van de gewone man 
in Vlaanderen.
In de jaren dertig van de negentiende eeuw kwam een beweging op die vocht voor (her)
waardering van de Nederlandse taal en cultuur. De wortels van die beweging liggen in de 
literaire hoek: bij schrijvers en letterkundigen.2 Al in 1832 verscheen het eerste pamflet 
Aenmerkingen over de verwaerlozing der Nederduytsche Tael van Philippe Marie Blommaert. Het 

1 Het Nationaal Congres was het eerste gekozen wetgevende orgaan van het onafhankelijke België, 
na de afscheiding van de Staat der Nederlanden in 1830.

2 In Gent ontstond een groep rond Jan Frans Willems en in Antwerpen verzamelde Hendrik 
Conscience medestanders om zich heen die opkwamen voor de verdediging van het Nederlands 
(Goossens 1995: 31). 
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belangrijkste strijdpunt was de erkenning van het Nederlands als volwaardige en officië-
le bestuurstaal. De beweging, niet zozeer een organisatie als wel een geheel van opinies 
met een gemeenschappelijke doel, werd in 1840 door de pers voorzien van een naam: ‘le 
mouvement flamand, de Vlaamse Beweging’.
Waar de zogenoemde flaminganten zich in eerste instantie voornamelijk op de gelijk-
waardigheid van de talen richtten, ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw 
het idee dat de Vlaamse emancipatie3 alleen bewerkstelligd kon worden door cultuur 
in de strijd te betrekken. Er werden culturele verenigingen in het leven geroepen die 
zich inzetten voor de ‘culturele ontvoogding’ van het Vlaamse volk. In 1851 werd het 
vrijzinnige Willemsfonds4 opgericht en in 1875 het katholieke Davidsfonds. Ook werden 
er Vlaamsgezinde kranten opgericht, zoals Het Laatste Nieuws in 1888 en De Standaard in 
1918. De organisatie Lodewijk de Raet zette zich met een aantal gelijkgestemden in voor 
een goed economisch fundament onder de politieke en culturele emancipatie van de 
Vlaamse burgers.5

De politieke invloed van de Vlaamse beweging bleef aan het eind van de negentiende 
eeuw beperkt door interne onenigheid tussen de katholieke en de vrijzinnige leden.6 
Desalniettemin werden taalwetten ingevoerd die het Nederlands eerst nog een beschei-
den rol gaven, maar langzamerhand een steeds prominentere plek toekenden. In 1889 
werd de Gelijkheidswet ingevoerd die bepaalde dat juridische teksten in het Nederlands 
dezelfde waarde hadden als die in het Frans.
De Eerste Wereldoorlog was een keerpunt voor de emancipatie van Vlaanderen. Vlaamse 
soldaten konden de bevelen van de Franstalige officieren soms niet verstaan, wat voor 
moeilijkheden zorgde aan het front. Het maakte op pijnlijke wijze duidelijk dat er nog 
een lange weg te gaan was voor de erkenning van het Nederlands als gelijkwaardige taal. 
De toestanden aan het front leidden tot de oprichting van de Frontbeweging door een 
klein groepje Vlaamse intellectuelen. Zij streden met name voor gelijke rechten voor 
Vlamingen. In 1921 werd het zogeheten territorialiteitsprincipe aanvaard, dat uitgaat van 
de meest gesproken taal in de streek als de voertaal voor overheidsdiensten. Om te bepa-
len welke taal dat is, werd een tienjaarlijkse talentelling ingevoerd. In de taalwet van 
1931 werd vastgelegd dat in alle bestuursorganen en in het onderwijs in de vier Vlaamse 
provincies en de arrondissementen Leuven en Brussel (de Brusselse  agglomeratie 

3 In Vlaanderen wordt in dit verband gesproken over ‘ontvoogding’.
4 Vrijzinnig wordt vaak in verband gebracht met het liberalisme. Strikt gezien was het Willemsfonds 

geen liberale organisatie, maar in de praktijk waren er wel sterke banden met de liberale partijen 
in Vlaanderen (Velthoven en Thyssens 2001). Het Willemsfonds is geïnspireerd op de Nederlandse 
Maatschappij tot Nut van ‘t algemeen, die ook in Vlaanderen korte tijd heeft bestaan (Dekeyser en 
Dhont 1996).

5 Dit leidde tot de oprichting van het Vlaamsch Handelsverbond, de voorloper van het Vlaams 
Economisch Verbond (Goossens 1995). 

6 Dit was een strijd die ook na de vorming van de Vlaamse Gemeenschap een centrale rol bleef 
spelen in de politiek-bestuurlijke arena.
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 uitgezonderd) het Nederlands de voertaal is.7 In de praktijk werd deze wet niet altijd 
nageleefd (Goossens 1995).
Na de Tweede Wereldoorlog ging Wallonië in economisch opzicht achteruit door de 
neergang van een aantal grote bedrijfstakken, waaronder vooral de mijnbouw. Vlaan-
deren kende juist economische voorspoed en het onderwijsniveau steeg eveneens 
snel. Met de versterkte positie van Vlaanderen ten opzichte van Wallonië nam ook het 
zelf vertrouwen van Vlaamse industriëlen en bestuurders toe en ontstond een Vlaams-
gezinde elite (Goossens 1995: 27-39).
Cultuur speelde in deze ontwikkeling een belangrijke rol. De recente uitspraken van de 
Waal Jean Guy, de laatste directeur-hoofdredacteur van de socialistische krant Le Peuple 
(1985-1997), in gesprek met journalist Pascal Verbeken8 bieden uit onverwachte hoek een 
late getuigenis daarvan:

Toen de federalisering onafwendbaar was, heeft Vlaanderen eerst cultuur geclaimd. Een 
meesterzet. Op die manier hebben ze een état d’esprit gecreëerd, een platform voor de eco-
nomische groei. Ook in Wallonië kan cultuur de motor zijn van een nieuw zelfbewustzijn, een 
nieuwe waardigheid. (Verbeken 2007: 107)

De talentelling in 1960 zorgde voor een opleving van de taalstrijd. Bij de tienjaarlijkse 
talentellingen werd bepaald tot welk taalgebied een gemeente behoort; als de meerder-
heid van de inwoners Nederlandstalig was, behoorde het tot het Nederlands taalgebied. 
De macht in de Brusselse agglomeratie kwam met de opeenvolgende tellingen steeds 
meer in Franse handen. De Vlamingen konden dit niet langer accepteren. In 1961 ver-
enigden de grote Vlaamse culturele verenigingen, zoals het Willems- en Davidsfonds, 
en een groot deel van de Vlaamse gemeenten zich in hun protest tegen wat zij ‘gebieds-
roof’ noemden. Gezamenlijk pleitten zij met succes voor een definitieve afbakening 
van Vlaams en Waals grondgebied. De tellingen werden afgeschaft en in een reeks van 
taalwetten in de periode 1961-1965 werden de taalgrenzen vastgelegd. België is sindsdien 
in vier taalgebieden verdeeld: een Nederlandstalig, Franstalig en Duitstalig gebied en het 
tweetalige Brussel-Hoofdstad.
Dit betekende niet het einde van de conflicten. In 1968 zorgde de strijd voor een Neder-
landstalige universiteit in Leuven, de geschiedenis ingegaan als ‘Leuven Vlaams’, voor 
de val van de Belgische regering en de versnelling van de al in 1962 aangekondigde her-
ziening van de grondwet in de richting van autonomie voor de gemeenschappen. De 
steeds grotere kloof tussen Vlaanderen en Wallonië kwam politiek tot uitdrukking in 

7 Vlaanderen was in de jaren dertig van de vorige eeuw verdeeld in vier provincies: Limburg, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen (Goossens 1995). Daarnaast waren er twee arrondis-
sementen, Leuven en Brussel. Vandaag de dag kent Vlaanderen vijf provincies, de vier genoemde 
en Vlaams-Brabant. Tezamen vormen ze het Vlaams Gewest. De Vlaamse Gemeenschap bestaat 
uit het Vlaams Gewest en de Nederlandstalige gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk 
Geweest (www.belgium.be).

8 Verbeken volgt in Arm Wallonië. Een reis door het beloofde land (2007) de route die de Franstalige jour-
nalist August Winne in 1903 door ‘Arm Vlaanderen’ maakte. Verbekens reis gaat echter in zuidelijke 
richting.
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de  oprichting van zogeheten communautaire partijen zoals de Volksunie in Vlaanderen 
(1954) en de splitsing van politieke partijen in een Waalse en Vlaamse vleugel, zoals de 
c v p/psc 9 (1968) (Goossens 1995: 27-39).

Vroege pogingen tot cultureel zelfbestuur
Sinds het einde van de negentiende eeuw zijn door de Walen voorstellen gedaan voor de 
herinrichting van België, en na de Eerste Wereldoorlog ook door de Vlamingen. Het idee 
van bescheiden cultureel zelfbestuur werd in de jaren zestig van de twintigste eeuw in 
Vlaanderen breed gedragen. Onder cultureel zelfbestuur werd in eerste instantie alleen 
de verdeling van het ministerie van Onderwijs in een Nederlands- en Franstalig deel ver-
staan, later werd hiermee autonomie van de gemeenschappen op een breder cultureel 
terrein aangeduid.
In 1938 vormden de cultuurraden de eerste concrete stappen in de richting van cultureel 
zelfbestuur. Zij adviseerden de federale regering over het te volgen cultuurbeleid in de 
Nederlands- en Franstalige cultuurgemeenschappen. Ook werden in de jaren dertig 
voorbereidingen getroffen voor een splitsing van het ministerie van Onderwijs en van de 
radio-omroep. De eerste Vlaamse uitzendingen kwamen in deze tijd in de ether.
Na de Tweede Wereldoorlog waren de Walen bereid tot federale herinrichting van het 
land. Veel Vlamingen schrokken echter in die tijd terug voor alles wat met Vlaams zelf-
bestuur te maken had, met name vanwege de collaboratie van leden van de Vlaamse 
Beweging met de Duitsers. Een andere factor die het proces van staatshervorming ver-
traagde, was de vrees van Vlaamse socialisten en liberalen dat meer Vlaamse autonomie 
‘de vrijzinnigheid in Vlaanderen zou uitleveren aan de willekeur van de klerikale meer-
derheid’ (Goossens 1995: 42).
De Volksunie was de eerste naoorlogse Vlaamse partij die verder wilde gaan dan cultu-
reel zelfbestuur en wel federalisme bepleitte. In 1954 kwam Renaat van Elslande, kamer-
lid van het c v p, met een wetsvoorstel om twee raadgevende cultuurraden of -kamers 
op te richten. In 1959 was dit voorstel nog steeds niet goedgekeurd door het parlement, 
waarna gedeputeerden van provincies zelf het initiatief namen voor de oprichting van 
een Kultuurraad voor Vlaanderen.10

Vervolgens werd in 1960 de omroep gesplitst in het Vlaamse brt 11 en het Waalse r bt. 
Twee jaar later volgde de splitsing van de portefeuille van de minister van Cultuur en 

9 c vp staat voor Christelijke Volkspartij, in 2001 heeft de partij de naam veranderd in CD&V 
(Christen-Democratisch en Vlaams). psc staat voor ‘le Parti Social-Chrétien’ (www.vld.be).

10 Deze Kultuurraad is later omgevormd tot de Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen en 
heeft tot 1985 bestaan. De raad heeft onder andere het initiatief genomen tot de oprichting van 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, een kunsttijdschrift naar Nederlands voorbeeld (www.okv.be). 
Openbaar kunstbezit begon in Nederland in 1957 als een combinatie van radiopraatjes bij een 
kunstwerk, waarvan de luisteraar-abonnee vooraf thuis een reproductie ontving

 (www.kunstschrift.nl). 
11 brt staat voor Belgische Radio en Televisie. In 1991 werd de naam veranderd in brtn, Belgische 

Radio en Televisieomroep Nederlandstalige uitzendingen en in 1998 in Vlaamse Radio en Televisie 
(vrt) (www.vrt.be).
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in 1968 werd de portefeuille voor Nationale opvoeding onderverdeeld in een Frans- en 
Nederlandstalig deel. Van Elslande werd de eerste minister van Nederlandse Cultuur en 
Vermeylen van Nationale Opvoeding.
Meer autonomie betekende voor de Waalse partijen in eerste instantie economische 
decentralisatie, bij de Vlaamse partijen ging de aandacht vooral uit naar culturele auto-
nomie. Beide gemeenschappen benadrukten het belang van bescherming van minder-
heden. Bij de Vlamingen ging het om een vrijzinnige minderheid, in Wallonië betrof het 
de katholieken. Deze drie elementen zijn in de grondwet terechtgekomen (Goossens 
1995: 40-47).

4.3 Culturele autonomie

De grondwetswijziging van 24 december 1970 betekende het einde van de Belgische 
eenheidsstaat. In de grondwet worden drie cultuurgemeenschappen erkend: een Neder-
landstalige, een Franstalige en een Duitstalige gemeenschap. De Nederlandstalige 
gemeenschap krijgt een minister van Cultuur en er wordt een Raad voor de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap ingesteld, kortweg de Cultuurraad. Met de culturele autonomie 
van Vlaanderen werd een van de belangrijkste doelstellingen van de Vlaamse Beweging 
gerealiseerd.
Omdat de bevoegdheden van de Cultuurraad steeds meer toenamen, voldeed deze naam 
steeds minder. Vanaf 1980 werd hij vervangen door Vlaamse Raad, maar nog in 1995 
ontstond het huidige Vlaamse parlement, dat voor het eerst rechtstreeks werd verkozen. 
Voorheen was die verkiezing onderdeel van de federale verkiezingen en namen Neder-
landstalige leden van het federale parlement zitting in de Vlaamse (Cultuur) Raad.
De Cultuurraad had in de beginperiode een beperkte bevoegdheid en een bescheiden 
budget. De uitvoerende macht bleef op federaal niveau, er was met andere woorden geen 
Vlaamse regering. De Belgische regering moest de wetgeving van de Cultuurraad uit-
voeren. De minister van (Nederlandstalige) Cultuur was lid van de nationale regering en 
moest verantwoording afleggen aan het federale parlement.
Ter voorbereiding van de staatshervormingen van 1980 werden in 1979 deelregeringen 
gevormd in de verschillende gemeenschappen. Rika de Backer werd in 1979 de eerste 
voorzitter van de ‘executieve van de Nederlandse gemeenschap en het Vlaamse gewest’ 
(Goossens 1995: 70). Om tegemoet te komen aan de wens van de Walen voor economisch 
zelfbestuur werd voorgesteld drie gewesten in de grondwet op te nemen: een Vlaams, 
een Waals en een Brussels Gewest. Er kon echter geen overeenstemming bereikt worden 
over de grenzen van het gewest Brussel, waardoor men nog niet tot uitvoering kon over-
gaan.
In de grondwetswijziging van 1970 staat opgesomd voor welke onderwerpen de wet-
gevende bevoegdheid wordt overgedragen aan de gemeenschappen. Voor deze onder-
werpen, de zogeheten materies, konden de gemeenschappen decreten opstellen, dat 
wil zeggen wetgeving met dezelfde juridische status als de federale wetten. Voor het 
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gebied Brussel-Hoofdstad en voor een aantal faciliteitengemeenten12 bleef de nationale 
bevoegdheid gelden.
De bevoegdheden van de Cultuurraad omvatten na de grondwetswijziging ‘de culturele 
aangelegenheden, het onderwijs, met uitsluiting van wat betrekking heeft op de school-
vrede13, de leerplicht, de onderwijsstructuren, de diploma’s, de toelagen, de wedden, 
de schoolbevolkingsnormen en de samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen, 
alsmede ook de internationale culturele samenwerking’ (bs 1970). In een bijzondere wet 
van 21 juli 1971 werden de ‘culturele materies’ waarvoor de Cultuurraad bevoegdheid 
had, opgesomd (bs 1971):

– de bescherming en de luister van de taal;
– aanmoediging van de vorming van navorsers;
– de schone kunsten, met inbegrip van toneel en film;
– het cultureel patrimonium, de musea, de andere wetenschappelijk-culturele instel-

lingen;
– bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
– radio-omroep en televisie, het uitzenden van regeringsmededelingen en van handels-

reclame uitgezonderd;
– jeugdbeleid;
– permanente vorming en culturele animatie;
– lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven;
– vrijetijdsbesteding en toerisme.

De Nederlandse lezer moet zich in het vervolg van dit hoofdstuk realiseren dat als ge-
sproken wordt over cultuurbeleid in Vlaamse context, dit dus over een bredere opvatting 
van cultuur gaat dan in Nederland gebruikelijk.
De invloed op het terrein van onderwijs was in de praktijk niet erg groot, zoals al is 
gebleken uit de uitsluiting van verschillende bevoegdheden op het gebied van onder-
wijs. Reële autonomie was er wel op het terrein van taal en cultuur. De minister van 
Nederlandse Cultuur werd een centrale figuur in de Belgische politiek en een belangrijke 
bemiddelaar tussen de nationale regering en de Nederlandstalige cultuurgemeenschap. 

12 Een faciliteitengemeenten is een voormalige tweetalige gemeenten. Hiervoor is na het vaststellen 
van de taalgrens in 1963 in de grondwet vastgelegd dat deze ook gemeentelijke diensten of facili-
teiten moet aanbieden in een andere taal dan officieel is vastgelegd in het taalgebied (Nederlands, 
Duits of Frans). Voeren (Fouron) en Moeskroen (Mouscron) zijn voorbeelden van faciliteiten-
gemeenten.

13 Dit begrip hangt samen met de (school)strijd in Vlaanderen tussen het officiële, door de staat, pro-
vincies of gemeenten ingerichte en gesubsidieerde onderwijs en het vrije, katholieke onderwijs. 
Aan het einde van de eerste schoolstrijd (1987-1884) werd het inschrijfgeld in het lager onderwijs 
afgeschaft. De tweede schoolstrijd (1950-1958) had als resultaat een Schoolpact, waarin onder 
meer werd vastgelegd dat het inschrijfgeld in het secundair onderwijs werd afgeschaft. De school-
pactwetgeving, die heeft gezorgd voor ‘schoolvrede’, is een nationale bevoegdheid. 
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Het wekt dan ook geen verbazing dat de Vlaamse Cultuurraad op het gebied van cultuur 
veruit de meeste vooruitgang boekte (Goossens 1995: 63-74).

Het Cultuurpact en haar impact
De rol van de Vlaamse Cultuurraad als vormgever van het Vlaamse cultuurbeleid is sterk 
bepaald door het Cultuurpact. Dit pact was het resultaat van de eerdergenoemde wens 
om minderheden te beschermen. Zowel door de Nederlandstalige als de Franstalige 
gemeenschap werd dit gewenst. In beide gemeenschappen behoorden verschillende 
groepen tot die minderheid. In het socialistisch georiënteerde Wallonië ging het om 
de katholieke minderheid, in Vlaanderen waren het de vrijzinnigen die de dominantie 
van de katholieke meerderheid vreesden. Het Cultuurpact was bedoeld om enerzijds 
uitsluiting en marginalisering te voorkomen en anderzijds pluralisme te bevorderen. Het 
moest een gelijkwaardige ontplooiing garanderen voor wat men in Vlaanderen ‘de ideo-
logische en filosofische strekkingen’14 noemt en daarmee het ideologische evenwicht in 
België waarborgen.
De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (p v v)15 had het sluiten van een Cultuurpact als 
voorwaarde gesteld om steun te verlenen aan de nieuwe grondwet en kwam zelf met een 
uitgewerkt voorstel hiervoor.16 Het voorakkoord werd in de loop van 1971 onder tekend 
door c v p/psc, bsp/psb, p v v/pl p en k p/pc. De v u wilde het Cultuurpact in eerste 
instantie niet steunen, omdat het in hun ogen de verzuiling juist in de hand zou werken 
– en had daarin gelijk, zoals later zou blijken. Pas op 31 mei 1974 werd het Cultuurpact-
decreet gepubliceerd, inclusief de goedkeuring van de v u. Om op de naleving van het 
decreet toe te zien werd op 21 januari 1975 een Cultuurpactcommissie ingesteld.17 Evenals 

14 In de Cultuurpactwet van 16 juli 1973 wordt dit begrip toegelicht: ‘het begrip filosofische en ideo-
logische strekkingen steunt op een levensbeschouwelijke opvatting of op een maatschappijvisie. 
De vertegenwoordiging van de strekkingen steunt op hun aanwezigheid in de vertegenwoordi-
gende vergadering van de overeenstemmende overheid’ (bs 1974a, artikel 3, § 2).

15 De pv v werd in 1992 onder invloed van Guy Verhofstadt, de latere premier van België, omgevormd 
tot de Vlaamse Liberalen en Democraten (vld). Vanaf 2007 opereert de vld onder de naam open-
vld in een kartel met de partijen Vivant en Liberaal Appèl (www.vld.be). 

16 Dit voorstel is opgesteld naar analogie van het Schoolpact, een akkoord uit 1958. Het 
Schoolpact erkent het bestaan van twee soorten onderwijs of ‘onderwijsnetten’: het officiële 
onderwijs waarbij de overheid de inrichtende macht is en het vrije onderwijs dat door particuliere 
organisaties wordt ingericht. In de praktijk zijn die laatste vooral katholieke organisaties. Beide 
onderwijsnetten hebben bestaanszekerheid door middel van subsidies van de overheid en moe-
ten aan dezelfde wet- en regelgeving voldoen (www.taalunie.be).

17 De vaste nationale Cultuurpactcommissie huist in Brussel en bestaat uit dertien Nederlandstalige 
en dertien Franstalige leden en twee vertegenwoordigers van de Duitstalige gemeenschap. De 
commissie behandelt klachten over mensen of organisaties die inbreuk hebben gepleegd op de 
Cultuurpactwet (op nationaal niveau) of het Cultuurpactdecreet (op regionaal niveau). In de perio-
de 1975-2006 werden in totaal 1205 klachten ingediend. Het gemiddeld aantal klachten per jaar 
is sterk afgenomen. In 1978 werden 77 klachten ingediend. In 2006 waren dit er slechts drie (vnc 
2006).
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de totstandkoming van het Cultuurpact lieten de instelling en start van de activiteiten 
van deze commissie lang op zich wachten.
De Vlaamse Cultuurraad kreeg de bevoegdheid over culturele materies toegewezen en 
de verantwoordelijkheid om een Vlaams cultuurbeleid te ontwikkelen. Het Cultuurpact 
geeft een groot aantal richtlijnen waaraan de decreten op het gebied van cultuur moeten 
voldoen, als het gaat om zaken als betrokkenheid van de ‘strekkingen’ bij de voorberei-
ding en uitvoering van het cultuurbeleid (bs 1976, artikel 3 tot en met 9) en de wijze van 
ondersteuning door de overheid (artikel 10 tot en met 12). Bij allerlei inspraakorganen, 
al bestaand of voor deze gelegenheid opgericht, werden vertegenwoordigers van zuilen 
en politieke organisaties betrokken. Mensen die solliciteerden op een functie bij een 
culturele instelling, commissie of adviesraad, moesten dus kleur bekennen. Het bete-
kende ook dat binnen een culturele instelling de strekkingen al naar gelang hun grootte, 
evenwichtig over het personeel en de leiding verdeeld moesten zijn. De overheden zelf 
moesten eveneens pluriform zijn samengesteld18 (Goossens 1995: 107-113).
Het Cultuurpact leidde tot de oprichting van acht koepelorganisaties. Dit was wettelijk 
verankerd in het Decreet op de koepelorganisaties uit 1976 (kader 4.1). De koepelorga-
nisaties behartigden de belangen van hun achterban en waren op basis van het decreet 
verplicht om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het cultuurbeleid. 
Omdat de koepels nauw betrokken waren bij de totstandkoming van wet- en regelgeving 
en beschikten over informatie uit eerste hand, hadden organisaties die onder de paraplu 
van een koepel vielen voordelen ten opzichte van ‘vrije’ initiatieven. De koepels werkten 
‘zuilbevestigend’ (m vg 1999: 25).

Naast de bescherming van minderheden heeft het Cultuurpact een ander, volgens velen 
minder wenselijk effect gehad: de politisering van het cultuurbeleid. De ideologische 
strekkingen werden in de praktijk vaak als politieke vertegenwoordiging geïnterpre-
teerd. Individuele burgers en nieuwe, niet op zuilen of politieke ideologie gestoelde 
initiatieven maakten nauwelijks een kans op ondersteuning door de overheid (Baeten 
1997; Laermans 2002b). In een periode waarin de ontzuiling inzette, werd door het 
Cultuurpact de invloed van verzuilde organisaties op het cultuurbeleid bevestigd en 
bestendigd. Het kader dat het Cultuurpact bood, ontwikkelde zich tot een keurslijf.
Het Cultuurpact bepaalt overigens wel dat vertegenwoordiging van de gebruikers 
gewaarborgd moet worden. Dit leidde tot de oprichting van jeugd-, sport-, en cultuur-
raden in de Vlaamse gemeenten, waar verenigingen betrokken werden bij de ontwik-
keling van het lokale cultuurbeleid. De Cultuurraad brengt advies uit aan de lokale 
bestuurders (www.adviesraden.be).

18 Dat dit in de ogen van sommigen hard nodig was, blijkt wel uit het feit dat kamerlid Van Elewyck 
tijdens de begrotingsbehandeling in 1976 de zogeheten alarmbelprocedure aangreep omdat het 
Cultuurpact niet ten uitvoer werd gebracht. Hij gaf aan dat ‘de administratie van het departement 
Cultuur praktisch volledig geklerikaliseerd was, dat minister Rika de Backer een eenzijdige subsi-
diepolitiek ten voordele van de katholieke organisaties voerde’ (Goossens 1995: 141).
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Kader 4.1 Koepelorganisaties, 1976-2000
In het kader van het Decreet op de koepelorganisaties zijn tot 2000 acht organisaties erkend:
– Vlaamse Culturele Koepel (vck)
– Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties (bv vo)
– Centrum voor Arbeidsvorming en Cultuurbeleid (Centra-voc)
– Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-Cultureel Beleid (cl sb)
– Centrum voor Sociaal-Kultureel Vormingswerk (c sk w)
– Vlaamse Akademie voor Kulturele Belangen (Vakbel)
– Vrijzinnige koepel
– Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (c sc)

De koepelorganisaties moesten op grond van het decreet zijn samengesteld uit ten minste 
vijf erkende landelijke of gelijkgestelde organisaties die minstens drie werkvormen van het 
sociaal-cultureel werk vertegenwoordigen. Onder de koepels ressorteerden uiteenlopende 
organisaties, bijvoorbeeld de Kristelijke Werknemersbeweging (k wb), de Sociaal-culturele 
Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen en de Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (k av).

Bron: mvg (1999)

Verscheidene keren gingen stemmen op om het Cultuurpact aan op te heffen. Minister 
Anciaux stelt in zijn boek De verrijkte samenleving (2002) voor om het pact om te vormen tot 
een Intercultureel Pact om de etnische minderheden te beschermen. Hij verwijst hier-
naar in zijn beleidsnota voor 2004-2009 (Anciaux 2004). Tot op heden is het echter niet 
zover gekomen.

Ontwikkeling van het Vlaamse cultuurbeleid
Het Cultuurpact bepaalt dat ‘regels inzake erkenning en subsidiëring in geld of natura 
van geregelde activiteiten [...] slechts worden vastgesteld krachtens een wet, een 
decreet of een beraadslaging van de vertegenwoordigende vergadering van de over-
heid’ (bs 1974a, artikel 10). Dit betekent dat op elk van de culturele materies wetgeving 
moet worden ontwikkeld. Het artikel bepaalt ook dat (experimentele) regelingen die de 
overheid wil continueren in een decreet moeten worden gegoten, wat het hoge ‘decreet-
gehalte’ van het Vlaamse cultuurbeleid verklaart.
De Vlaamse Cultuurraad kreeg de opdracht om een Vlaams cultuurbeleid te ontwik-
kelen, binnen de bevoegdheden die aan haar waren toegekend in de grondwet. De 
twee belangrijkste instrumenten daarbij waren de decreten en het controlerecht op de 
federale ministers die geacht werden deze decreten uit te voeren. De financiële mid-
delen voor cultuur, de zogeheten culturele dotaties, kwamen jaarlijks beschikbaar via 
de begrotingswet. De middelen voor onderwijs en cultuur waren ondergebracht in een 
algemene nationale begroting en zeven deelbegrotingen, waaronder een sector Neder-
landse cultuur met kredieten (posten) voor kunstonderwijs, vormingscentra, sport- en 
openluchtleven en brt en een sector nationale opvoeding.
Het budget voor de Nederlandse en Franse Cultuurraden bedroeg in 1979 669 miljoen 
euro, wat 2,6% van de totale begroting van de Belgische staat was. De Cultuurraad 
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beheerde in 1979 1,8% van het totale onderwijsbudget. Het cultuurbudget daarentegen 
bedroeg 96% van de totale middelen voor cultuur. De middelen voor cultuurbeleid van 
de Nederlandse Cultuurraad waren in 1972 109 miljoen euro. In 1979 was er 305 miljoen 
euro beschikbaar voor cultuur. Rekening houdend met de sterke inflatie in die tijd, nam 
het budget toe met 62% (Goossens 1995: 72-74, 113-114).19

Bij de presentatie van zijn beleidsnota in 1972 benadrukte minister Van Mechelen het 
belang van meer middelen voor cultuur voor de toekomst van de Vlaamse samenleving. 
De middelen die voor cultuur beschikbaar kwamen, waren echter geen geheel nieuwe 
budgetten, er was voor een groot deel sprake van ‘culturalisering van de kredieten’, 
waarbij de middelen van de federale begroting overgingen naar de Vlaamse begroting. 
Daarbij bestond een aanzienlijk deel van het budget uit vaste subsidies, bijvoorbeeld 
voor het personeel van de brt. Voor nieuw beleid was maar beperkt ruimte. Toch was er 
wel degelijk sprake van een uitbreiding. Volgens sommigen zat de cultuur zelfs té ruim 
in zijn jasje, getuige de volgende uitspraak van Goossens: ‘In de jaren ’70 was cultuur een 
van de meest begunstigde sectoren van een té gul overheidsbeleid’ (Goossens 1995: 114).
De aandacht van de Vlaamse Cultuurraad ging op verzoek van minister Van Mechelen 
uit naar de sectoren die direct konden bijdragen aan de democratisering van cultuur, te 
weten de volwassenenvorming, het jeugdwerk, het bibliotheekwezen, de sport en het 
openluchtleven. Op 11 april 1972 deed de minister van Nederlandse Cultuur, Frans van 
Mechelen, namens de regering een mededeling over het algemeen cultuurbeleid, gericht 
aan de Vlaamse Cultuurraad. De minister gaf aan dat democratisering van de Vlaamse 
cultuur de belangrijkste doelstelling van het cultuurbeleid moest zijn:

deze cultuur [...] moet het democratiseringsproces ondergaan in de ruimste en diepste zin van 
het woord; dan en dan alleen zal de grandioze hervorming van het statuut van de Belgische 
staat betekenis hebben gehad. (cnc 1971/1972)

Ook de opvolgers van minister Van Mechelen, Jos Chabert (1973-1974) en Rika de Backer 
(1974-1979), bestempelen democratisering als uitgangspunt van het cultuurbeleid. Bij 
democratisering gaat het niet alleen om het toegankelijk maken van cultuur voor de 
hele bevolking, maar ook om het actief bijdragen aan en mede vormgeven van cultuur 
en cultuurbeleid door burgers. Ook bescherming van het ‘cultureel patrimonium’ stond 
hoog op het prioriteitenlijstje. Dit hing samen met het belang dat werd gehecht aan de 
ontwikkeling van een Vlaamse cultuur. De Cultuurraad wilde dit stimuleren met een 
Vlaams monumentenbeleid20 en symbolen van de Vlaamse gemeenschap.21 Daarnaast 
werd een aantal decreten afgekondigd op het gebied van bescherming en uitstraling van 

19 Ik reken met de ‘onherroepelijk vastgelegde omrekeningskoersen’ van de euro vastgelegd door de 
ecb: 1 euro is 40,3399 Belgische Frank (www.nbb.be/belgostat).

20 Dit leidde op 20 januari 1976 tot het Decreet tot bescherming van monumenten en stads- 
en dorpsgezichten (bs 1976). 

21 Voorstel van Decreet tot instelling van de nationale symbolen van de Nederlandse 
Cultuurgemeenschap (cnc 1971/1972). Het voorstel behelst een vlag, een volkslied en een feest-
dag.
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de Nederlandse taal.22 In 1981 werd bij decreet de Raad van Advies voor de Musea opge-
richt, die als taak kreeg om een samenhangend museumbeleid te ontwikkelen.
Er werden ook decreten voorbereid die de Vlaamse toneel- en muzieksector nieuw leven 
moesten inblazen.23 Deze voorstellen werden goedgekeurd onder aankondiging van 
een overkoepelend decreet voor ‘het orkestwezen, de lyrische en muzikale kunst’. Dit 
decreet is echter niet tot stand gekomen (Goossens 1995: 114 e.v.). Door gebrek aan visie 
en door ideologische verschillen kwam evenmin iets terecht van de ambities op het ter-
rein van culturele materies als de radio-omroep, het toerisme, de vrijetijdsbesteding en 
de aanmoediging en vorming van ‘navorsers’.

4.4 Sociaal-cultureel werk

Vlaanderen bevond zich begin twintigste eeuw in een achterstandspositie ten opzichte 
van Wallonië. Alles was erop gericht om die achterstand in te halen. Het ideaal van volks-
verheffing en democratisering was sterk verbonden met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 
De betrokkenheid van de burger bij de samenleving moest worden vergroot om de cultu-
rele autonomie van de Nederlandstalige gemeenschap in België tot een succes te maken 
(Dekeyser en Dhont 1996).
Daarbij was het reguliere onderwijs van groot belang, maar in de beginperiode van het 
Vlaamse cultuurbeleid (1970-1980) werd juist het buitenschoolse leren in de vorm van 
amateurkunst, bibliotheekwerk en jeugd- en volksontwikkelingswerk gezien als een van 
de belangrijkste instrumenten om democratisering van cultuur te bereiken en bevolking 
te emanciperen. Dat zo veel belang werd gehecht aan deze buitenschoolse ‘permanente 
vorming’ komt ook doordat de Vlaamse Gemeenschap op deze terreinen wel directe 
en vrijwel volledige zeggenschap had en niet op het terrein van regulier onderwijs. De 
genoemde beleidsterreinen zijn tegenwoordig onderdeel van het sociaal-cultureel werk 
en worden in het vervolg van dit onderzoek onder die noemer aangeduid.
Het sociaal-cultureel werk wordt ook wel een normatieve professie genoemd, omdat 
sociaal-cultureel werkers een beeld voor ogen moeten hebben van de ‘ideale samen-
leving’ waaraan mensen worden geacht te participeren (Nieuwpoort en Vlaar 1996).
Het sociaal-cultureel werk is een verzamelterm voor activiteiten, organisaties en voor-
zieningen met een brede culturele doelstelling.24 Een belangrijk deel van de Vlaamse 
bevolking is direct of indirect bij sociaal-culturele praktijken betrokken, bijvoorbeeld 
in het verenigingsleven. Zaken die we onder het sociaal-cultureel werk kunnen scha-
ren, behoren tot de meer toegankelijke cultuurvormen, zoals amateurkunsten en 

22 Decreet betreffende de toekenning van staatsprijzen voor de Nederlandse letterkunde 
(cnc 1972/1973, nr. 87-1). 

23 Dit betrof onder andere het Decreet voor Nederlandstalige toneelkunst (bs 1975) dat vijf soorten 
toneelkunst identificeerde: repertoire-, spreidings- en kamertoneel, experimentele en vormings-
gezelschappen. Tussen 1975 en 1978 werden jaarlijks decreten goedgekeurd om noodlijdende 
symfonieorkesten te helpen (Goossens 1995: 118-9).

24 De term werd in 1959 geïntroduceerd door Ten Have in het boek Vorming. Handboek voor 
sociaal-cultureel vormingswerk (De Blende en Dhont 2005). 
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 volks hogescholen. Het werk steunt voor een groot deel op vrijwilligers, die zich inzetten 
voor bijvoorbeeld de plaatselijke afdeling van een landelijke sociaal-culturele organisa-
tie. Het begrip sociaal-cultureel werk is complex, heeft in de loop der tijd verschillende 
betekenissen gehad en zowel een brede als een smalle invulling gekend.

Sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen
We kunnen allereerst een onderscheid maken tussen sociaal-cultureel werk voor jeugd 
en voor volwassenen. Sociaal-cultureel werk in de smalle betekenis van het woord is 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Jeugdwerk wordt in dat geval als afzonderlijke 
werkvorm gezien. Het jeugdwerk is op Vlaams niveau onderdeel van het algemeen jeugd-
beleid, dat een eigen decreet, begroting en website heeft (cjsm.vlaanderen.be/jeugd). 
Het jeugdbeleid is facetbeleid: het richt zich op alle beleidsaspecten van de Vlaamse 
regering die ook de jeugd betreffen, zoals verkeer, onderwijs en cultuur. Het jeugdbeleid 
wordt in Vlaanderen meestal buiten beschouwing gelaten als het over cultuurbeleid of 
culturele materies gaat (Laermans 2002b: iii), ongeveer zoals in Nederland een schei-
ding wordt gemaakt tussen cultuur- en mediabeleid. Aangezien deze studie betrekking 
heeft op het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap gaat het dus vaak over sociaal- 
cultureel werk voor volwassenen.

Kader 4.2 Jeugdbeleid

Vlaanderen
Het jeugdbeleid in Vlaanderen valt onder het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen. De begroting voor het jeugdbeleid op Vlaams niveau bedroeg in 2007 55,7 mil-
joen euro. Hieronder vallen onder andere subsidies aan landelijk georganiseerde jeugdvereni-
gingen (21,9 mln. euro), subsidies voor het uitvoeren van lokale jeugdbeleidsplannen (17,5 mln. 
euro) en voor jeugdherbergen en jeugdkampeer- en jeugdvormingscentra (2,2 mln. euro).

Anno 2007 zijn er in totaal 5146 lokale initiatieven op het gebied van jeugdwerk, waaronder 
jeugdhuizen, speelpleinwerkingen,25 studentenverenigingen, jeugdmuziekateliers en jeugd-
bewegingen. Er zijn 69 landelijke jeugdverenigingen met in totaal 2057 plaatselijke initiatieven. 
Chiro is de grootste jeugdbeweging met in het jaar 2007-2008 961 lokale afdelingen en in totaal 
96.059 leden, waarvan 15.462 leidinggevend. Chiro ontving in de periode 2007-2009 een subsi-
die van 1,5 miljoen euro per jaar van de Vlaamse Gemeenschap. Daarna volgt de v vk sm (Scouts 
en Gidsen Vlaanderen) met 588 afdelingen en 72.563 leden. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
ontvangt in de periode 2007-2009 1,1 miljoen euro per jaar. In 2006 zijn in totaal 244.923  leden 
aangesloten bij de zeven grote landelijke jeugdbewegingen .

25 Speelpleinwerk is er voor speelpleinen waar kinderen in de leeftijd van meestal 6-12 jaar tijdens 
vakanties kunnen spelen. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zorgt onder andere voor de opleiding 
van animatoren. Er zijn ruim 400 speelpleinwerkingen in Vlaanderen (www.speelplein.net, ge-
raadpleegd 1 september 2011). 
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Kader 4.2 (vervolg)

Nederland
Het jeugdbeleid in Nederland werd in de periode 2007-2010 uitgevoerd door een programma-
ministerie voor Jeugd en Gezin, ondergebracht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (v ws).26 Het beleid richtte zich voornamelijk op jeugdzorg en preventie. Sinds de 
komst van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (2007) hebben gemeenten een belangrijke 
rol op het gebied van jeugdparticipatie. Verschillende zaken die in Vlaanderen door de ‘centra-
le’ overheid worden ondersteund, zoals de jeugdbeweging en de jeugdclubs, zijn in Nederland 
de verantwoordelijkheid van de andere overheden. In 2007 en 2008 liep een tijdelijke regeling 
vrijwilligerswerk voor en door jeugd waarvoor in totaal 4,7 miljoen euro beschikbaar was. 
Jeugd en Gezin ondersteunde daarnaast de Nationale Jeugdraad, een koepelorganisatie op het 
gebied van jeugdparticipatie waar dertig jongerenorganisaties bij zijn aangesloten.

Landelijke subsidies aan jeugdverenigingen als Scouting Nederland zijn in de afgelopen jaren 
afgebouwd. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland. 
Anno 2011 zijn er 1.100 scoutinggroepen met in totaal circa 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwil-
ligers. 

Bron: Nieuwenhove (2008); svr (2009a); svr (2006); a sc w (2008); njr (2009); www.scouting.nl; 
www.chiro.be (beide geraadpleegd op 3 september 2011)

Doelen en doelgroepen van het sociaal-cultureel werk
Niet alleen over de omvang van het begrip sociaal-cultureel werk bestaan verschil-
lende opvattingen, ook de ideeën over de doelgroepen waarop het zich zou moeten 
richten variëren. Dit loopt uiteen van de samenleving als geheel tot specifieke achter-
standsgroepen. In 1994 werd in onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid het 
sociaal-cultureel werk gedefinieerd als het ‘op een professionele manier ondersteunen 
van de groei en ontwikkeling van de cultuur zoals die bij de bevolking leeft’ (Hinnekint 
en Roels 1994: 4).
Het decreet hanteert de volgende definitie van sociaal-cultureel volwassenenwerk:

het omvat de activiteiten die de ontplooiing van volwassenen in hun maatschappelijke partici-
patie willen bevorderen; personen nemen er vrijwillig deel aan, los van enig schoolverband en 
los van elke vorm van beroepsopleiding. (bs 2003a)

Het sociaal-cultureel werk is nadrukkelijk gericht op alle vormen van cultuur, niet alleen 
op de hoge of geïnstitutionaliseerde cultuur. Het heeft bovendien als doelstelling om 
de bevolking in de volle breedte aan het culturele leven te laten deelnemen. Het sociaal-
cultureel werk heeft daardoor eerder een volks dan een elitair karakter (Hinnekint en 
Roels 1994; Dekeyser en Dhont 1996).

26 In het kabinet-Rutte is de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk 
voor het jeugdbeleid. Het programmaministerie is omgevormd tot programmadirectie  
(www.rijksoverheid.nl, geraadpleegd op 1 september 2011). 
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Het sociaal-cultureel werk bevindt zich op het snijvlak van cultuur, welzijn, educatie 
en recreatie en heeft een laboratoriumfunctie voor de overheid en de samenleving. 
Verschillende werkvormen die onder de vlag van het sociaal-cultureel werk zijn gestart, 
zijn na verloop van tijd overgebracht naar andere domeinen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
samenlevingsopbouw, dat tegenwoordig onder welzijnsbeleid valt (Dekeyser en Dhont 
1996).
De Vlaamse overheid kende in 2003 vier functies toe aan het sociaal-cultureel werk voor 
volwassenen (bs 2003a), ook wel de ontmoetings-, culturele, sociale actie- en educatieve 
functie genoemd (Anciaux 1999):

– het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel van de samenleving met als doel 
een democratische, solidaire en open samenleving;

– het verhogen van de participatiekansen van iedereen aan de cultuurgoederen van de 
samenleving;

– de vorming van verantwoordelijke en actieve burgers die deelnemers en vormgevers 
zijn van maatschappelijk engagement en sociale actie;

– lerende mensen en groepen ondersteunen met een educatief aanbod op plaatselijk en 
bovenlokaal vlak.

Het karakter en de doelen van het sociaal-cultureel werk zijn sinds eind negentiende 
eeuw sterk veranderd. Dekeyser en Dhont zien vier stadia in de ontwikkeling van het 
sociaal-cultureel werk. Het werk richtte zich in eerste instantie op volksverheffing, 
waarbij een smalle definitie van cultuur werd ingezet om een beperkte doelgroep te 
emanciperen (tabel 4.1). De oprichting van de Maatschappij tot ’t Nut van het Algemeen 
is hiervan een voorbeeld. De tweede fase werd gekenmerkt door volksontwikkeling, 
waarbij een smalle definitie van cultuur gepaard ging met een focus op de hele samen-
leving. De oprichting van grote sociaal-culturele organisaties, zoals het Davidsfonds 
in de tweede helft van de negentiende eeuw typeert deze fase. In de derde fase was het 
werk individueel en gericht op emancipatie, werkend vanuit een brede cultuuropvatting. 
De vierde fase in het proces is het daadwerkelijk realiseren van de benadering die het 
sociaal-cultureel werk zou moeten kenmerken volgens Dekeyser en Dhont: een brede 
cultuuropvatting en gericht op de hele bevolking (Dekeyser en Dhont 1996). Een aanzet 
hiervoor werd gedaan in de jaren zeventig van de twintigste eeuw, toen democratisering 
van cultuur als uitgangspunt van het cultuurbeleid werd genomen. Sleutelbegrippen 
daarbij waren ‘informatie, inspraak, medebeheer en zelfontplooiing’ (Goossens 1995: 
113). We zien een ontwikkeling van ‘geleide’ verheffing en volksontwikkeling, naar 
‘democratische begeleiding’. Burgers krijgen steeds meer zeggenschap en eigen verant-
woordelijkheid en er is minder sprake van paternalistische belangenbehartiging.
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Tabel 4.1

Stadia in de ontwikkeling van het sociaal-cultureel werk

fase cultuuropvatting doelgroep

1 volksverheffing smal smal
2 volksontwikkeling smal breed
3 emancipatie breed smal
4 sociaal-cultureel werk breed breed

Bron: Dekeyser en Dhont (1996)

Betrokkenheid van de overheid
De eerste decreten die de Cultuurraad op het gebied van sociaal-cultureel werk 
goedkeurde, waren ‘het decreet betreffende de toekenning van weddetoelagen aan 
functionarissen werkzaam in erkende culturele centra’ en ‘het decreet tot regeling van 
de erkenning van gemeentelijke raden voor cultuur en culturele vrijetijdsbesteding’ 
(respectievelijk bs 1973 en bs 1974a). Doel van deze zogeheten basisdecreten was om de 
culturele sector in Vlaanderen een noodzakelijke infrastructuur te geven en het cultu-
rele leven te bevorderen. In de volwassenenvorming zorgde minister De Backer voor het 
‘klaverblad van decreten’27 dat de principes van het Cultuurpact toepaste op de sociaal-
culturele sector en het daarmee hervormde:

– decreet 4 juli 1975, sociaal-cultureel volwassenenwerk in verenigingsverband;
– decreet 2 januari 1976, erkenning van koepelorganisaties;
– decreet 3 maart 1978, sociaal-cultureel werk in instellingen;
– decreet 31 januari 1980, amateuristische kunstbeoefening.

In het verlengde van de decreten voor volwassenen kwamen ook decreten voor het 
jeugdwerk tot stand, te beginnen met ‘het decreet houdende erkenning en subsidiëring 
van initiatiefnemende groepen, verenigingen of instellingen voor lokaal open jeugd-
werk’ (bs 7 januari 1975) (Goossens 1995: 115-120).
Ook het Decreet betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk van 19 juni 
1978 moeten we in het licht van het democratiseringsideaal van sociaal-cultureel werk 
zien. De eerste impuls voor het opzetten van ‘volksbibliotheken’ kwam in de tweede helft 
van de negentiende eeuw van de liberale burgerij, namelijk van het Willemsfonds. Biblio-
theken zijn daarmee de oudste vorm van volksontwikkeling. Later kwamen daar biblio-
theken met een andere signatuur bij. In 1932 kwam er een wet die ondersteuning van het 
bibliotheekwerk vanuit de overheid mogelijk maakte. De wet leidde tot een wildgroei aan 
kleine verzuilde bibliotheken. Op het hoogtepunt van de versnippering, in de eerste helft 
van de twintigste eeuw, waren er maar liefst 1600 bibliotheken (Colpaert et al. 2007).

27 Er wordt ook wel gesproken van subsidiëringsdecreten, een benaming met een negatieve 
bijklank, aldus Goossens in haar geschiedenis van het Vlaams Parlement (Goossens 1995: 120).
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Het decreet van 1978 legde de basis voor een ontzuild, openbaar bibliotheekwezen. 
Elke gemeente in Vlaanderen werd verplicht een openbare bibliotheek in te richten. De 
Vlaamse overheid gaf de gemeente subsidie voor personeel, bouw en inrichting van de 
bibliotheek. Dit heeft ervoor gezorgd dat nu bijna elke gemeente over een openbare 
bibliotheek beschikt (Colpaert et al. 2007). Vandaag de dag zijn bibliotheken, samen met 
de culturele centra, onderdeel van het Decreet lokaal cultuurbeleid. Ten slotte moesten 
ook de decreten voor sport bijdragen aan democratisering van cultuur (Goossens 1995: 
115-120).
In de loop van de jaren zeventig van de twintigste eeuw wordt het sociaal-cultureel 
werk een volwaardige sector van de overheid; het nam langzamerhand de plek in van 
het traditionele verenigingsleven (Dekeyser en Dhont 1996; Hinnekint en Roels 1994). 
Het sociaal-cultureel werk wordt tot op heden vanuit het cultuurbeleid gesubsidi-
eerd. Het opbouwwerk of samenlevingsopbouw valt onder de minister van Welzijn 
en basiseducatie28 is de bevoegdheid van de minister van Onderwijs. Passend bij de 
laboratorium functie van het sociaal-cultureel werk ontstaan af en toe nieuwe initiatie-
ven en werkvormen, zoals in 2000 het sociaal-artistiek werk, dat gesitueerd is tussen 
het sociaal-cultureel werk en het kunstenbeleid.29 Het sociaal-cultureel werk is in de 
afgelopen tien jaar steeds meer gedecentraliseerd, onder andere met het Decreet lokaal 
cultuurbeleid (2001). Vanuit Nederlands perspectief wordt het echter nog steeds vrij cen-
traal aangestuurd.

4.5 Geen ontzuiling maar herzuiling

Het sociaal-cultureel werk wordt ook wel gezien als een middel om de gevolgen van de 
ontzuiling die in de jaren zestig van de twintigste eeuw op gang kwam, op te vangen. 
Het verbrokkelen van de zuilen vroeg om nieuwe vormen van participatie en ont-
moeting. Door de ontzuiling zijn laaggeschoolden steeds minder in bredere sociale 
verbanden opgenomen, waarbinnen ze vroeger persoonlijke erkenning vonden. De van 
oudsher zuilgebonden verenigingen hadden een meer egalitaire sociale opbouw dan 
ideologisch neutrale organisaties, maar kampten wel met een steeds ouder wordende 
achterban (Decraene et al. 2007a: 220; Laermans 1993). Het sociaal-cultureel werk moest 
een functie vervullen in het opvangen van de negatieve effecten van de ontzuiling. Het 
opmerkelijke is dat de verzuilde organisaties door de specifieke kenmerken van het Cul-
tuurpactdecreet juist in het sociaal-cultureel werk nog lang een belangrijke rol bleven 
spelen.30

28 Basiseducatie is onderwijs voor volwassenen om hun basisvaardigheden op het gebied van bij-
voorbeeld taal en rekenen op te frissen of te verbeteren (www.basiseducatie.be).

29 Dit beleid richt zich op groepen binnen de samenleving die niet of nauwelijks met cultuur in aan-
raking komen. Projecten op dit gebied vielen in het verleden tussen wal en schip omdat ze aan de 
ene kant niet artistiek genoeg waren en aan de andere kant te weinig gericht waren op het sociale 
aspect. Het sociaal-artistiek werk komt uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 9.

30 Terwijl in het bibliotheekwerk de wetgeving zorgde voor ontzuiling, werd in het sociaal-cultureel 
werk voor volwassenen de verzuiling ongewild versterkt door het Cultuurpact.



em ancipatie van de vl a ming: so cia al-cultureel werk

157  

Het sociaal-cultureel werk werkt volgens het principe van subsidiariteit. Waar mogelijk 
wordt de uitvoering van het beleid overgelaten aan het particulier initiatief, met onder-
steuning van de overheid. De financiële betrokkenheid van de Vlaamse Gemeenschap bij 
het sociaal-cultureel werk is groot. De pluriformiteit die het Cultuurpact bepleitte, heeft 
daar sterk aan bijgedragen. Op basis van hun ‘ideologische of filosofische strekking’ 
konden vele particuliere organisaties die sociaal-culturele activiteiten ontplooiden, 
zoals het Willemsfonds, het Davidsfonds en de Stichting Lodewijk de Raet, aanspraak 
maken op ondersteuning van de Vlaamse overheid. De organisatorische en bestuur-
lijke inrichting van het sociaal-cultureel werk werd, tot de wijze van inspraak door de 
gemeentelijke cultuurraden aan toe, op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap vastge-
legd (bs 1974b).
De inhoudelijke bemoeienis met de aanpak van de gesubsidieerde organisaties was daar-
entegen klein. De overheid hanteerde kwantitatieve criteria op basis waarvan subsidie 
werd toegekend, zoals aantallen lokale afdelingen en cursussen. Van bewaking van de 
kwaliteit kwam niet veel door deze werkwijze. Het leidde er ook toe dat de bestaande, 
verzuilde organisaties bijna automatisch subsidie kregen, terwijl het voor nieuwe orga-
nisaties heel moeilijk was om ertussen te komen. De door de overheid gesubsidieerde 
sociaal-culturele organisaties konden, zolang zij het aantal activiteiten en afdelingen 
op peil hielden, met grote mate van zelfstandigheid opereren. De decreten die op basis 
van het Cultuurpact werden opgesteld, versterkten zo de verzuiling. De ruime criteria 
op basis waarvan sociaal- culturele organisaties ondersteuning van de overheid konden 
krijgen, leidden bovendien tot een wildgroei van initiatieven (Van der Hoeven 2005; 
Dekeyser en Dhont 1996).

Heroriëntatie in de jaren tachtig
De steeds grotere invloed van de overheid op het sociaal-cultureel werk ging tot in de 
jaren tachtig gepaard met verzakelijking en professionalisering van de sector.31 De func-
tie van cultuurfunctionaris werd steeds vaker ingevuld door managers. De nadruk kwam 
op het product of het resultaat in plaats van op het proces te liggen. De burger werd 
steeds vaker als passieve consument gezien en minder als actor. De rol van de vrijwil-
liger werd in de verzorgingsstaat kleiner en minder vanzelfsprekend. Parallel hieraan 
ontwikkelde zich een meer individuele benadering en een concentratie op specifieke 
doelgroepen en probleemgebieden, fase drie uit tabel 4.1 (Dekeyser en Dhont 1996).
De jaren tachtig werden gekenmerkt door economische krimp; bezuinigen in de cultu-
rele sector werd een noodzaak. Een ‘zachte’ sector als het sociaal-cultureel werk, moest 
het in het bijzonder ontgelden. De legitimiteit van het sociaal-cultureel werk werd ter 
discussie gesteld, ook door mensen in de sector zelf. De economische neergang vroeg, 
in combinatie met een veranderde samenleving, om een nieuwe visie op de rol en func-
tie van het sociaal-cultureel werk in de Vlaamse samenleving (Dekeyser en Dhont 1996; 
 Hinnekint en Roels 1994).

31 In Nederland ging de verzakelijking en professionalisering in deze sector juist samen met een 
steeds kleinere financiële en inhoudelijke betrokkenheid van de (rijks)overheid. 
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Een bijkomend probleem was dat er weinig meetbare en positieve resultaten voor-
handen waren. De overheid werd geacht zich niet inhoudelijk in te laten met het sociaal-
cultureel werk. Daardoor was er nauwelijks aandacht voor de resultaten en kon de 
meerwaarde voor de samenleving niet zichtbaar worden gemaakt (Hinnekint en Roels 
1994). De overheid ging op zoek naar nieuwe werkvormen en een meer zakelijke, resul-
taatgerichte benadering van het sociaal-cultureel werk (Dekeyser en Dhont 1996).
Minister Dewael (1985-1992) gaf begin jaren negentig het Centrum voor Andragogisch 
Onderzoek de opdracht om de functies en toekomst van het sociaal-cultureel werk te 
onderzoeken. De minister was overtuigd van het nut van sociaal-cultureel werk, maar 
ook van de noodzaak van verandering:

Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat het sociaal-cultureel leven 
als een schakel in een proces van cultuurspreiding onvervangbaar is. Maar evenzeer meen ik 
dat de bestaande overheidsregelingen eerder verstikkend dan stimulerend werken. (Dewael 
1991: 141)

Deze opdracht leidde in 1994 tot de studie Sociaal-cultureel werk in de Vlaamse gemeenschap. 
Functies en toekomst van het jeugdwerk, het openbaar bibliotheekwerk en het volksontwikkelingswerk 
(Hinnekint en Roels 1994).
De onderzoekers stellen dat de meerwaarde van het sociaal-cultureel werk zit in de 
dubbele functie van zowel gemeenschapsvorming als toerusting van individuen voor 
de maatschappij. Zij constateren dat het sociaal-cultureel werk in overheidsregelingen 
steeds vaker alleen in individuele termen wordt beschreven (Hinnekint en Roels 1994). 
Ook verwijzen zij in hun onderzoek naar het hoofdstuk ‘Creatief Vlaanderen’ uit de nota 
Vlaanderen – Europa 2002 (1993), waarin de Vlaamse overheid aangeeft af te willen van het 
kunstmatige onderscheid tussen kunst en sociaal-cultureel werk:

Vooral de tegenstelling tussen kunst en sociaal-cultureel werk wordt vaak op de spits gedreven. 
Sociaal-cultureel werk is cultuur met een kleine letter, bestemd voor amateurs en voor de grote 
massa, leden van het verenigingsleven. Zo wordt een kunstmatige kloof gecreëerd of minstens 
verbreed tussen elitaire cultuur en cultuur voor iedereen. (Van den Brande 1993: 87)

Hinnekint en Roels onderschrijven het idee van een continuüm van verschillende cul-
tuuruitingen, dat de Vlaamse overheid propageert. De onderzoekers bepleiten meer 
financiële middelen voor amateurkunst. De aandacht gaat volgens hen te sterk uit naar 
kunstonderwijs, terwijl amateurkunst de beste kansen biedt voor talentontwikkeling 
met het oog op de groei en ontwikkeling van de (Vlaamse) cultuur (Hinnekint en Roels 
1994).
Vanuit het sociaal-cultureel werk werd in 1992 door het Vlaams Centrum voor Volks-
ontwikkeling (vc vo) het project Nieuwe Uitdagingen gestart (Goubin 1994).32 In het 
kader van dit project werd een nieuwe opdrachtverklaring voor het sociaal-cultureel 
werk geformuleerd. Deze verklaring is voor minister Anciaux in 1999 nog steeds actueel 
en wordt in zijn geheel geciteerd in zijn beleidsnota Cultuur 2000-2004:

32 Nu: Socius, Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk (www.socius.be).
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De maatschappelijke opdracht behelst enerzijds het werken aan zingeving en emancipatie 
van mensen door het organiseren van vormingsprocessen waardoor mensen in staat gesteld 
worden zelfstandig inhoud en vorm te geven aan hun maatschappelijke en culturele situatie. 
Anderzijds speelt het volksontwikkelingswerk ook een belangrijke rol in het maatschap-
pelijke debat over centrale maatschappelijke thema’s. Het stimuleert grote groepen van de 
bevolking om actief deel te nemen aan de democratische discussie omtrent de toekomst van 
de samenleving en om mee richting te geven aan de beslissingen die worden genomen op 
diverse beleidsniveaus. Deze rol draagt ertoe bij dat de kwaliteit van het debat wordt verbeterd 
en dat het sociale weefsel wordt versterkt. Dit werk wordt gerealiseerd in een veelheid van 
werksoorten zoals het vormingswerk in verenigingen, organisaties en projecten voor volks-
ontwikkelingswerk en de amateuristische kunstbeoefening. (Anciaux 1999: 19)

De hervormingen die minister Dewael in 1991 wenste, stuitten op veel politiek verzet; 
het bleek te vroeg om de macht van de zuilen te doorbreken. Het waren Dewaels opvol-
gers Weckx (1992-1995) en Martens (1995-1999) die een start maakten met de vernieuwing 
van het sociaal-cultureel werk. Zij zorgden voor een herziening van de decreten, wat 
een betere samenhang en beheersbaarheid moest garanderen. Het jeugdbeleid werd in 
1993 deels gedecentraliseerd: gemeenten moesten voortaan een jeugdwerkbeleidsplan 
voor drie jaar opstellen en op basis daarvan konden zij subsidie krijgen van de Vlaamse 
Gemeenschap (Dekeyser en Dhont 1996). Het ongenoegen in de sector en de financiële 
problemen bleven echter bestaan (Oosterlinck 2005: 29-56).

4.6 Herwaardering van het sociaal-cultureel werk

Pas onder minister Anciaux zijn ingrijpende wijzigingen gerealiseerd. Anciaux spreekt 
zelf van een herwaardering van het sociaal-cultureel werk. Ten opzichte van de 
voorgaande jaren nam het aantal interventies van de Vlaamse overheid in het sociaal-
cultureel werk toe, bijvoorbeeld door de benoeming van cultuurbeleidcoördinatoren 
en de oprichting van volkshogescholen (Oosterlinck 2005: 29-56). Anciaux’ opvatting 
over de relatie tussen sociaal-cultureel werk en kunst komt in de buurt van het conti-
nuüm van cultuuruitingen dat de Vlaamse Gemeenschap in 1992 voor ogen stond, zoals 
 geformuleerd in de nota Vlaanderen-Europa 2002 (Van den Brande 1993).
De bovenbouw van het sociaal-cultureel volwassenenwerk werd sterk vereenvoudigd 
door het afschaffen van de verzuilde koepelorganisaties. In plaats daarvan werd in 2000 
een Federatie voor Volksontwikkelingswerk (fov) opgericht. Dit is een belangenvereni-
ging waar vrijwel alle erkende organisaties bij zijn aangesloten. Ten tweede werd het 
vroegere Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling (vc vo) opgeheven en werd in 2000 
Socius opgericht als steunpunt voor de sociaal-culturele sector (www.socius.be).
In zijn beleidsnota Cultuur 2000-2004 kondigt Anciaux een nieuw decreet aan dat de toen-
malige decreten voor verenigingen, vormingsinstellingen en diensten zou moeten ver-
vangen. Dit leidde in 2003 tot het Decreet op sociaal-cultureel werk voor volwassenen. 
Met dit decreet werd het gebruik van de ‘sociaal-culturele methodiek’ een vereiste voor 
organisaties die in aanmerking willen komen voor subsidie van de Vlaamse Gemeen-
schap. In het sociaal-cultureel werk nieuwe stijl worden vier functies onderscheiden: een 
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gemeenschapsvormende, een educatieve, een culturele en een maatschappelijke active-
ringsfunctie. De culturele functie wordt nader omschreven als ‘de functie die, zowel in 
de brede als de engere zin, gericht is op het verhogen van de participatie aan de cultuur 
die de samenleving te bieden heeft’ (bs 2003a).
 Er kwamen in het decreet twee nieuwe werkvormen bij naast de sociaal-culturele 
 verenigingen en vormingsinstellingen, namelijk de bewegingen en volkshogescholen 
(kader 4.3). Voor migrantenverenigingen kwam een aparte regeling die hen de kans 
gaf om op gelijke hoogte te komen met de algemene sociaal-culturele verenigingen 
( Anciaux 2004).

Kader 4.3 Organisaties in het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen
Het sociaal-cultureel werk kent drie soorten organisaties: verenigingen, bewegingen en vor-
mingsinstellingen.

Verenigingen
Verenigingen vormen een netwerk van afdelingen of groepen, gericht op de zingeving en 
emancipatie van leden en deelnemers. Dit gebeurt met het oog op persoonlijke en maatschap-
pelijke ontplooiing. Een vereniging moet bestaan uit 50 werkende afdelingen of groepen en 
gespreid zijn over minstens drie Vlaamse provincies. Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het 
beheer en beleid van de vereniging.
In 2009 werden 55 sociaal-culturele verenigingen voor volwassenen ondersteund, voor in to-
taal 23,9 miljoen euro. Voorbeelden van ondersteunde verenigingen zijn Amnesty International 
Vlaanderen, het Davidsfonds, de Centrale van de landelijke Gilden van de Boerenbond en de 
Unie van Turkse Verenigingen.

Bewegingen
Een beweging is een organisatie met een landelijk karakter die gespecialiseerd is in een thema 
of een cluster van nauw verwante thema’s; een beweging organiseert activiteiten op het vlak 
van sensibilisatie, educatie en sociale actie met het oog op maatschappelijke verandering.
Een beweging heeft een landelijke werking en richt zich op een breed publiek.
In 2009 werden 31 bewegingen ondersteund voor in totaal 3,8 miljoen, waaronder Pax Christi 
Vlaanderen, Instituut voor Maatschappijkritische Actie, Vorming en Onderzoek (imavo) en 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Vormingsinstellingen
Er zijn twee soorten vormingsinstellingen: volkshogescholen en landelijke vormingsinstellingen.
De volkshogescholen zijn organisaties die een aantal opdrachten vervullen op het vlak van 
niet-formele educatie. Dit onderwijs is gericht op het vergroten van kennis, inzicht en vaardig-
heden van de deelnemers, met het oog op persoonlijke ontplooiing en het actief participeren 
in een democratische samenleving. Volkshogescholen zorgen ook voor het coördineren, 
afstemmen en bekendmaken van het aanbod van andere organisaties in de regio. De dertien 
volkshogescholen ontvingen in 2009 in totaal 10,8 miljoen euro subsidie.
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Kader 4.3 (vervolg)
Er zijn drie soorten landelijke vormingsinstellingen: syndicale instellingen, gespecialiseerde 
instellingen en instellingen voor bijzondere doelgroepen.
a syndicale instelling: een instelling die is verbonden met erkende vakorganisaties en zorgt 

voor een open educatief aanbod voor de leden van de vakorganisatie. De vorming is niet 
beroepsgericht, maar beoogt een algemene ontwikkeling van het individu. Door de vor-
ming stimuleert men culturele, maatschappelijke en sociaaleconomische participatie met 
het oog op actief burgerschap;

b gespecialiseerde instelling: een instelling die een vormingsaanbod organiseert met betrek-
king tot een welbepaald thema of cluster van nauw verwante thema’s;

c instelling voor bijzondere doelgroepen: een instelling die zich richt op vorming voor perso-
nen met een handicap.

Voorbeelden van vormingsinstellingen die op basis van het decreet subsidie ontvangen zijn: 
Amarant (kunsteducatie), Centrum voor Natuur en Milieueducatie, Vormingscentrum Opvoe-
ding en Kinderopvang (a), atelier voor Werknemersvorming (b) en op-stap (c). De 24 landelijke 
vormingsinstellingen ontvingen in 2009 in totaal 9,5 miljoen euro subsidie.

Daarnaast werden in 2009 drie koepelorganisaties ondersteund: Vijftact, Federatie van vor-
mingsdiensten voor personen met een handicap; Socius, het Steunpunt sociaal-cultureel 
volwassenenwerk; en de belangenvereniging Federatie van Organisaties voor Volksontwikke-
lingswerk (fov).33 Deze organisaties ontvingen in 2009 gezamenlijk 2,6 miljoen euro.

Bron: bs (2003a); a sc w (2010); www.sociaalcultureel.be

De impact van het Cultuurpact was al afgenomen door de ontzuiling en ontkerkelijking. 
Door de maatregelen die Anciaux nam, werd de verzuiling in het sociaal-cultureel werk 
definitief doorbroken. Er werden kwalitatieve criteria geïntroduceerd die de kwantita-
tieve criteria steeds meer vervingen. De subsidiëring en advisering sloot daardoor ook 
beter aan op de kunsten en het cultureel erfgoed. Dit was een belangrijke stap in de rich-
ting van het door Anciaux gewenste integrale cultuurbeleid. Alhoewel er veel veranderd 
is, is de doelstelling van het sociaal-cultureel werk hetzelfde gebleven: de nadruk ligt 
nog steeds op niet-formele educatie en informeel leren.
Door decentralisering, een hogere mate van beleidsplanning, een vereenvoudigde 
bovenbouw en gewijzigde financieringsvormen is er sprake van een nieuwe zakelijk-
heid in het  beleid. Hierdoor is het sociaal-cultureel werk volgens Gehre (2005) in aanzien 
gestegen en wordt het ook in andere domeinen als een serieuze gesprekspartner gezien. 
Het sociaal-cultureel werk heeft niet alleen de emancipatie van de Vlaamse burgers 
bevordert, maar droeg volgens Vanwing ook bij aan het succes van de Vlaamse Gemeen-
schap. Hij ziet het sociaal-cultureel werk als een geslaagde poging tot institutionalise-
ring van de zeggenschap van de burger (Vanwing 2005: 101-130).

33 De fov ontstond in 2003 na afschaffing van de acht koepelorganisaties (kader 4.1).
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Toch moeten we het succes van de inspraak van de burger niet overdrijven. Alhoewel 
de ontzuiling volgens velen een zegen is voor het cultuurbeleid, heeft het er ook voor 
gezorgd dat het beleid en de advisering zich verder van de praktijk verwijderden en de 
bureaucratie toenam. Met het ontwikkelen van de beleidsplannen op het gebied van 
lokaal cultuurbeleid en jeugdbeleid is de administratieve last van verenigingen behoor-
lijk toegenomen, wat ten koste gaat van de betrokkenheid van de burger. Een steeds 
grotere rol in bijvoorbeeld de jeugdraden, is weggelegd voor ambtenaren, intermediairs 
en experts. Een andere oorzaak voor de groeiende afstand tussen deelnemers enerzijds 
en organisatie en bestuur anderzijds is de schaalvergroting die in de sector heeft plaats-
gevonden (Gehre 2005: 85-100).

Lokaal cultuurbeleid
Een belangrijke stap voor de herwaardering van het sociaal-cultureel werk was het 
Decreet lokaal cultuurbeleid, voluit ‘het decreet houdende het stimuleren van een kwa-
litatief en integraal lokaal cultuurbeleid’ (bs 29 september 2001). Dit decreet regelt de 
erkenning34 en subsidiëring van cultuurcentra en openbare bibliotheken. Het doel is 
het stimuleren van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid op gemeentelijk niveau, 
het herpositioneren van de culturele centra en het actualiseren van de taken van de 
openbare bibliotheek. Ook is het decreet erop gericht de participatie van Vlamingen 
te vergroten. In het kader van het decreet zijn gemeenten verplicht om een openbare 
bibliotheek op te richten en minimaal een cultureel adviesorgaan in te richten met ver-
tegenwoordigers van cultureel deskundigen en culturele verenigingen (bs 2001a). Via het 
decreet worden impulsen gegeven om de participatie te vergroten, bijvoorbeeld via de 
subsidies van 1 euro per inwoner voor vernieuwende projecten.
Het decreet biedt gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van een integraal 
cultuurbeleid. Het voorziet in de aanstelling van een cultuurbeleidcoördinator, die 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap een beleidsplan schrijft. Voorwaarde is het 
indienen van een meerjarig cultuurbeleidsplan waarin tevens het beleidsplan voor het 
cultureel centrum en een bibliotheekplan zijn opgenomen. Ook moet de des betreffende 
gemeente beschikken over een minimale culturele infrastructuur en ge gevens over 
het gemeentelijk cultuurbeleid aan de Vlaamse overheid verstrekken. Begin 2009 
had 69% van de gemeenten een cultuurbeleidcoördinator en een goed gekeurd 
 cultuurbeleidsplan (a sc w 2010: 96).
De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de plannen en heeft daarin 
meer vrijheid dan voorheen (bs 2007; Colpaert et al. 2007). Het decreet verschilt hierin 
radicaal van eerdere decreten. De gemeenten worden erkend als volwaardige partner op 
het gebied van cultuurbeleid (Schramme en Gillard 2007). Het decreet zorgde voor nieu-
we culturele dynamiek op lokaal niveau. Waar de lokale cultuur voorheen  afhankelijk 

34 Om voor subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in aanmerking te kunnen komen, moet een orga-
nisatie eerst erkend worden. Erkenning is een soort kwaliteitslabel en was tot voor kort een stu-
rend mechanisme in het Vlaamse beleid. In de meeste gevallen volgt op erkenning ook subsidië-
ring. Erkenning zonder subsidie komt voor als een instelling voldoende andere inkomsten bronnen 
heeft en dus zonder middelen van de overheid af kan (Van der Hoeven 2005).
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was van de culturele bevlogenheid van een schepen (wethouder), is cultuur nu in de 
meeste gevallen een vast onderdeel van het gemeentelijk beleid. Dat zowel de bevoegd-
heden als de budgetten zich nu in hoge mate op lokaal niveau bevinden, ‘heeft bij de 
beleidsmakers een sérieux gecreëerd’ (Vlaamse overheid 2009: 154).
Het maatschappelijk middenveld en de burgers kregen met de komst van het decreet een 
grotere inbreng in het culturele leven. De geschetste veranderingen zorgden ook voor 
herwaardering van de vrijwilliger. Men zag in, of beter gezegd hoopte, dat de vrijwil-
liger een cruciale rol kon spelen in het vormen en overdragen van gemeenschappelijke 
waarden en het behartigen van belangen voor de samenleving. Deze zaken zijn bekend 
geworden onder de noemer actief burgerschap, een term die verwant is aan het begrip 
civil society. Het wordt ook wel gezien als het beschavingsideaal in een nieuw jasje (Van-
wing 2005; zie ook Elchardus et al. 2001).
Het lokaal cultuurbeleid is in het perspectief van Anciaux een belangrijk instrument in 
het participatiebeleid, omdat de gemeenschapsvormende werking van cultuur, sport en 
jeugdwerk zich met name op lokaal niveau afspeelt. De bibliotheek wordt in het decreet 
omschreven als ‘een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over 
kennis, cultuur, informatie en ontspanning’ (bs 2007). Het is een belangrijke actor voor 
cultuurspreiding en -participatie en kan eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan 
het verhogen van de culturele competentie (Anciaux 1999: 66).
Het cultureel centrum wordt net als de bibliotheek gezien als een culturele basisvoorzie-
ning. Uitgangspunt daarbij is het recht van alle Vlamingen op een behoorlijke culturele 
infrastructuur (Anciaux 1999: 67). Het cultuurcentrum is de spin in het web van de lokale 
culturele activiteiten. Cultuurcentra werken samen met verschillen partijen, disciplines 
en werkvormen, stellen lokalen ter beschikking aan verenigingen en organiseren zelf 
activiteiten en voorstellingen (Anciaux 1999). Culturele centra ontvangen overheids-
subsidie ‘met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuursprei-
ding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele 
diversiteit’ (bs 3 augustus 2007). Het Decreet lokaal cultuurbeleid heeft ervoor gezorgd 
dat de culturele centra nu veel meer in een brede gemeentelijke en stedelijke context 
passen (Schramme en Gillard 2007: 190).
Dat de overheid zich zo actief inlaat met het sociaal-culturele middenveld na een periode 
van bezuiniging, bezinning en afstand heeft ook te maken met de ‘verzuring’ van de 
samenleving35 en de sterke opkomst van extreemrechts in de jaren tachtig en negentig 
van de twintigste eeuw. Het beleid was gericht op het verbeteren van de communicatie 
tussen overheid en burgers en het verhogen van de betrokkenheid van burgers bij de 
samenleving. Er werd meer interactief en doelgroepenbeleid gevoerd om achterstands-
groepen te betrekken. Het beleid kan dus ook worden gezien als een poging om het 
Vlaams Blok de wind uit de zeilen te nemen.36 Ook de thema’s waarvoor het sociaal-
cultureel werk zich aan het eind van de twintigste eeuw ging inzetten – sociale cohesie 

35 Onder verzuring in de samenleving wordt verstaan sociale onvrede en wantrouwen in het alge-
meen en tegenover de overheid in het bijzonder (Elchardus 2002).

36 Het Vlaams Blok heeft zichzelf in 2004 opgeheven vanwege een veroordeling voor racisme en 
startte een nieuwe partij onder de naam Vlaams Belang.
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en politieke democratie – kunnen in dit kader worden gezien (Gehre 2005: 85-100; Verté 
en Verhaest 2005: 371-392).

Budget voor het sociaal-cultureel werk voor volwassenen
In 1976 was in totaal 5,8 miljoen euro beschikbaar voor het sociaal-cultureel werk. In 
1990 was dit opgelopen tot 21,8 miljoen euro (Dekeyser en Dhont 1996). In 2009 stond 
er 172 miljoen euro op de cultuurbegroting voor het sociaal-cultureel werk voor volwas-
senen37 (Anciaux 2008a).

Tabel 4.2

Toegekende subsidies voor sociaal-cultureel werk voor volwassenen in Vlaanderen, 2009 (in euro’s) 

organisaties envelop- en projectsubsidie 50.708.447
cultuurbeleidsplannen incl. middelen gemeenschapsvorming en intergemeentelijke 

samenwerking 18.095.174
bibliotheken incl. gespecialiseerde bibliotheken 55.836.453
cultuurcentra envelop- en projectsubsidie 14.589.934
steunpunten en partners Locus, Bibnet, vvbad, vvc38 4.756.128
amateurkunsten envelop- en projectsubsidie 7.387.466
Participatiedecreet o.a. projecten leesbevordering, projecten ter bevordering van 

participatie van kansengroepen 6.257.843
overig o.a. gebarentaal, circus, medailles 24.416.555
totaal 182.048.00039

Bron: a sc w (2010)

In 2009 worden er in totaal 126 sociaal-culturele organisaties voor volwassenen onder-
steund, die samen 50,7 miljoen euro ontvingen (a sc w 2010). Voor lokaal cultuurbeleid 
is 88,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 55,8 miljoen euro naar openbare bibliotheken 
gaat, 14,6 miljoen naar culturele centra en 18,1 miljoen naar gemeentelijk cultuurbeleid 
(tabel 4.2) (a sc w 2010).

37 Dit is exclusief het jeugdbeleid (sociaal-cultureel beleid voor jeugd) dat een eigen begroting heeft, 
maar inclusief het lokaal cultuurbeleid, amateurkunsten en cultuurspreidende initiatieven. In 2009 
werd 63,2 miljoen euro besteed aan het sociaal-cultureel beleid voor jeugd (a sc w 2010: 14). 

38 Locus is het steunpunt Lokaal Cultuurbeleid (www.locusnet.be). Bibnet is een projectorgani-
satie van de Vlaamse overheid die zich bezighoudt met positionering van de bibliotheken in de 
digitale wereld (www.bibnet.be). v vbad is de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en 
Documentatie (ww.vvbad.be) en v vc is de Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra 
(www.cultuurcentra.be). 

39 Dit is het bedrag op basis van het jaarverslag 2009 (a sc w 2010). In de beleidsbrief Cultuur, be-
leidsprioriteiten 2008-2009 werd 172 miljoen euro begroot (Anciaux 2008a). Dit bedrag is gebruikt in 
tabel 1.4 (hoofdstuk 1). 
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Tussenbalans
Het beleid op het gebied van sociaal-cultureel werk bepaalt voor een belangrijk deel het 
gezicht van het Vlaamse cultuurbeleid. Het sociaal-cultureel werk richtte zich in eerste 
instantie vooral op de volksverheffing van specifieke achterstands- of kansengroepen, 
zoals het in Vlaanderen werd genoemd. De doelstelling van het werk verbreedde zich 
in de loop van de twintigste eeuw naar de gehele Vlaamse bevolking. De Vlaamse over-
heid kreeg een steeds grotere rol in de sociaal-culturele sector, ook in financiële zin. Het 
beleid was erop gericht de Vlaamse bevolking te emanciperen en actief te betrekken bij 
de vormgeving van de samenleving.
Mede onder invloed van het Cultuurpact drukten de verzuilde koepelorganisaties in 
het laatste kwart van de twintigste eeuw een belangrijk stempel op het beleid. Pas 
in 2000 werd de verzuiling definitief doorbroken. Na een periode van bezinning en 
be zuiniging in de jaren negentig, bracht Anciaux nieuw elan in het sociaal-cultureel 
werk. Dit deed hij onder andere met het Decreet lokaal cultuurbeleid dat een belangrijke 
impuls betekende voor beleidsontwikkeling door gemeenten.

4.7 Kunst en cultuur in het sociaal-cultureel werk

De cultuurspreidende functie is een van de oudste aspecten van het sociaal-cultureel 
werk. Deze functie is terug te voeren op de activiteiten van het Willemsfonds en het 
Davidsfonds. Zij hadden onder andere als doelstelling om kunst en wetenschap te 
spreiden onder de bevolking, bijvoorbeeld door literatuur toegankelijk te maken voor 
mensen die hier niet vertrouwd mee zijn (Hinnekint en Roels 1994; Velthoven en Thys-
sens 2001). De rol van cultuur in engere zin in het cultuurbeleid was in de beginperiode 
desalniettemin bescheiden:

De grote aandacht die naar de democratiseringspolitiek is gegaan, mag evenmin de aandacht 
afleiden van het feit dat de cultuur in traditionele zin weinig aandacht heeft gekregen in de 
Cultuurraad. Voor sectoren als letteren, plastische kunsten en film heeft het Vlaamse cultuur-
parlement verbazend weinig aandacht gehad. (Goossens 1995: 120)

Het begrip cultuurspreiding werd in het Decreet op sociaal-cultureel werk niet nader 
omschreven. Datzelfde geldt voor de culturele functie van het sociaal-cultureel werk 
in het algemeen. Hinnekint en Roels constateren dat deze functie blijkbaar evident is, 
aangezien het beleidsdomein sociaal-cultureel werk in een administratie Cultuur40 is on-
dergebracht en onder verantwoordelijkheid van de minister van Cultuur valt (Hinnekint 
en Roels 1994). De aanwezigheid van de culturele functie in het sociaal-cultureel werk 
mag dan evident zijn, de invulling van het begrip in de praktijk is dat zeker niet altijd. Dit 
varieert van een brede, meer antropologische betekenis tot een verenging van cultuur 
tot kunst.

40 De administratie Cultuur is de ambtelijke organisatie die zich met cultuurbeleid bezighoudt. Het is 
het Vlaamse equivalent van de afdeling Cultuur binnen het directoraat-generaal Cultuur en Media 
van het ministerie van oc w.
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Voor de specifieke cultuurspreidende functie van het sociaal-cultureel werk kwam vanaf 
de jaren negentig meer aandacht. Dit blijkt concreet uit het opnemen van extra opdracht 
voor de cultuurcentra op het gebied van kunst- en cultuurspreiding in het Decreet voor 
cultuurcentra uit 1991: ‘het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten 
waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol speelt’ (bs 1991). Aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw krijgt de cultuurspreidende functie in het sociaal-cultureel werk 
voor jeugd en volwassenen gestalte door het ondersteunen van jeugd(muziek)ateliers, 
kunsteducatieve projecten en amateuristische kunstbeoefening, door de openbare 
biblio theken en door het bieden van ruimte voor kunstzinnige activiteiten in de culturele 
centra.
Verstraete geeft als verklaring voor de toenemende aandacht voor de maatschappelijke 
waarde van kunst en cultuur, dat de politiek greep verliest op economische processen 
als sturend mechanisme voor de gemeenschap. De overheid zoekt naar instrumenten 
waar zij nog wel vat op heeft. De toenemende aandacht voor de kunsten in het sociaal- 
cultureel werk kunnen echter ook worden gezien als reactie op het ontstaan van een 
‘alternatief circuit’ van kunstencentra, waardoor de cultuurcentra zich moesten her-
bezinnen op hun taak41 (Verstraete 2005: 393-418).
De middelen voor participatie in sociaal-cultureel werk – los van amateurkunsten, cul-
turele centra en bibliotheken – waren tot en met 2005 versnipperd over de begroting. In 
2006 kwam hier verandering in met een ‘specifieke basisallocatie’ van een bescheiden 
250 duizend euro. In 2009 werden verschillende participatieprojecten in het kader van 
het Participatiedecreet gebundeld. Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen kende in 2009 in het kader van het Participatiedecreet 6,3 miljoen euro toe 
aan projecten voor volwassenen. Dit bedrag werd onder andere gebruikt voor tegemoet-
komingen in het organiseren van cultureel aanbod, voor ‘bibliotheekwerking’ in gevan-
genissen en voor projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen (a sc w 
2010; a sc w 2007a; Anciaux 2008c).
De specifieke cultuurspreidende instrumenten in het sociaal-cultureel werk kunnen we 
onderverdelen in amateurkunsten, cultuurspreidende initiatieven en culturele centra. 
De culturele centra komen aan bod in hoofdstuk 5 en de amateurkunsten in hoofdstuk 9. 
Hier beperk ik me tot de cultuurspreidende initiatieven.

Cultuurspreidende initiatieven
Cultuurspreidende initiatieven zijn opgezet om de cultuurparticipatie te stimuleren en 
de spreiding van cultuur onder de Vlaamse bevolking te vergroten. Onder de noemer 
cultuurspreidende initiatieven werd in de loop der tijd een serie activiteiten geschaard, 
zoals armoedeprojecten, een kortingspas voor senioren (plus3-pas), circussen, cultuur 
voor bijzondere doelgroepen (Cubido), Podium/Nieuw Talent, Gouden Vleugels, maar ook 
internetcursussen in het sociaal-cultureel werk en Medailles en Nationale Orden voor 
vrijwilligers (a sc w 2008). Hieronder worden er drie uitgelicht: Podium/Nieuw Talent 
(voorheen Culturele Manifestaties), Gouden Vleugels en Medailles en Nationale Orden.

41 Een verdere toelichting hierop in hoofdstuk 5. 
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1 Podium/Nieuw Talent
Het project Culturele Manifestaties was aanvankelijk een van de weinige initiatieven op 
het gebied van kunstspreiding in het sociaal-cultureel werk. Kern van de maatregel was 
en is dat de overheid partijen een tegemoetkoming geeft voor het organiseren van bij-
zondere culturele activiteiten. De doelen van Culturele Manifestaties waren: plaatselijke 
culturele werking stimuleren, de cultuurspreiding bevorderen en het lokale vormings-
werk aanmoedigen.
De regeling bij het project gaf aan op welke kunstvormen het was gericht: instrumentale 
en vocale muziek, kleinkunst en cabaret, toneel, dans, poppenspel en kinderanimatie. 
Veel van de genoemde vormen behoren tot wat Laermans de ‘middencultuur’ noemt, de 
meer toegankelijke cultuuruitingen die we logischerwijs tussen de hoge en lage cultuur 
moeten situeren (Hinnekint en Roels 1994; Laermans 1993).
Anciaux had het voornemen deze maatregel af te schaffen. Hij wilde van de Culturele 
Manifestaties af omdat de administratieve kosten van de regeling zeer hoog waren. 
Ook waren er inmiddels allerlei andere initiatieven opgekomen die de plek van de 
manifestaties konden overnemen, zoals initiatieven in het kader van het Decreet lokaal 
cultuur beleid. Tot slot was er kritiek op de regeling omdat het voor concurrentieverval-
sing onder artiesten zou zorgen. Na protest uit het veld besloot hij de regeling in eerste 
instantie met een jaar te verlengen (fov 2002). In een persbericht erkent de minister ‘dat 
deze beleidswijziging nogal bruusk werd doorgedrukt’ (Anciaux 2001a).
Het aanbod Culturele Manifestaties bestaat anno 2011 nog steeds, maar heeft wel een 
aantal gedaanteverwisselingen ondergaan: in de periode 2004-2007 heette het Podium/
Nieuw Talent en met ingang van 2008 wordt gesproken van Podium en is het project een 
onderdeel van het Participatiedecreet. Podium is een ‘selectiebank’ van programma’s 
van gezelschappen en artiesten die door de Vlaamse Gemeenschap zijn geselecteerd. 
Lokale culturele organisaties die onder de vlag van het sociaal-cultureel werk vallen kun-
nen een beroep doen op het aanbod van Podium en een bijdrage in de organisatiekosten 
ontvangen. Het gaat dan om sociaal-culturele organisaties, culturele centra, openbare 
bibliotheken, vakantiecentra en andere erkende organisatoren. Daarnaast kunnen door 
de Vlaamse overheid erkende instellingen uit het kunstenveld een aanvraag indienen 
voor het aanbod van Podium. Van de lokale organisaties verwacht de minister nadruk-
kelijk dat zij zich inspannen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het project 
Podium kent drie onderdelen: Podium, Nieuw Talent en Bijzondere doelgroepen. De 
minister van Cultuur wordt door een externe commissie geadviseerd over het aanbod dat 
hij in Podium moet opnemen (a sc w 2010; www.aanbodpodium.be; a sc w 2007a).
 Onder de noemer Nieuw Talent worden lokale initiatieven gestimuleerd om nieuwe 
gezelschappen te boeken of al langer bestaande organisaties te ondersteunen die een 
nieuwe artistieke weg zijn ingeslagen. Voor dit nieuwe talent krijgt de boeker een kor-
ting op de prijs. Gezelschappen of artiesten die willen meedoen met Podium/Nieuw 
Talent moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het gezelschap bereid zijn 
het programma twee jaar lang in Vlaanderen te spelen. Daarnaast moet het programma 
speelklaar en ‘spreidbaar’ zijn (www.aanbodpodium.be).
In 2009 werden in totaal 371 aanvragen van organisaties voor een tegemoetkoming 
van de Vlaamse overheid goedgekeurd. Er werd in totaal 172.701 euro bijgedragen aan 
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uitkoopsommen.42 Het gaat om kleinschalige projecten: per optreden was er een tege-
moetkoming van de Vlaamse overheid van gemiddeld 466 euro, ruim 40% van de totale 
uitkoopsom (42,9%). In 2003 werden de culturele manifestaties van Podium en Nieuw 
Talent bezocht door 55.470 mensen43 (a sc w 2010, m vg 2004).
Podium/Nieuw Talent is geen omvangrijk initiatief. Toch krijgt een brede groep cultuur-
makers hierdoor de kans zich te laten zien voor langere tijd, op laagdrempelige en klein-
schalige podia en voor een brede doelgroep. Door het koppelen van het kunstenaanbod 
aan lokale (sociaal-)culturele voorzieningen wordt daarnaast gezorgd voor een grotere 
spreiding van het kunst- en cultuuraanbod (a sc w 2007a, 2008).

2 Gouden Vleugels
Gouden Vleugels is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap in samenwerking met 
verschillende partners, waaronder het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid (Locus), 
de stichting Jeugd en Muziek, dagblad De Standaard, de bank k bc en de klassieke radio-
zender Klara. Het muziekcentrum Vlaanderen voert het secretariaat. De doelstelling 
van Gouden Vleugels is de ondersteuning, begeleiding en promotie van jong (klassiek) 
muzikaal talent uit Vlaanderen. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten 
ontplooid. Jong en nieuw klassiek talent wordt een podium en aanvullende opleiding 
aangeboden en er worden muziekprijzen toegekend, waaronder de jeugd- en muziekprijs 
Kamermuziek en de aanmoedigingsprijs van De Standaard in de vorm van advertentie-
ruimte voor de winnaar. Daarnaast krijgen de musici de mogelijkheid om op te treden 
in cultuur- en gemeenschapscentra, de podia van de stichting Jeugd en Muziek en op het 
Klarafestival (www.goudenvleugels.be; a sc w 2007a, 2008, 2010).

3 Medailles en Nationale Orden
Medailles zijn prijzen die het agentschap uitreikt in het kader van sociaal-cultureel werk 
en in naam van de Vlaamse minister van Cultuur. Ze worden uitgereikt aan mensen die 
zich op bijzondere wijze hebben ingezet als vrijwilliger in de culturele sector en daarmee 
hebben meegewerkt aan de spreiding van cultuur. De prijs is bedoeld voor mensen met 
een bijzondere functie in het culturele leven (inclusief het verenigingsleven), die mini-
maal 45 jaar zijn en minimaal 15 jaar actief in dezelfde vereniging en functie. Daarnaast 
zijn er prijzen voor jubilea van culturele verenigingen en voor prijswinnaars van lokale 
culturele wedstrijden of tentoonstellingen. In 2009 werden 607 medailles uitgereikt en 
117 bekers (a sc w 2010).
Het agentschap verzorgt ook de procedure rond de zogeheten Nationale Orden die wor-
den toegekend aan mensen of organisaties die jarenlang actief zijn op het gebied van 
cultuur- en vrijetijdsbesteding. De Nationale Orden zijn een federaal initiatief, de proce-
dure is vergelijkbaar met de Nederlandse Koninklijke onderscheidingen (‘lintjes’)  
(www.sociaalcultureel.be; www.lintjes.nl).

42 Inclusief de projecten voor bijzondere doelgroepen gaat het in 2009 om 1284 projecten waarvoor 
in totaal 360.160 euro aan bijdragen in de uitkoopsom is betaald (a sc w 2010: 139). 

43 Er zijn geen recentere bezoekcijfers gevonden.



em ancipatie van de vl a ming: so cia al-cultureel werk

169  

4.8 Sociaal-cultureel werk in Nederland: een verweesde sector

Het Nederlandse beleid om de cultuurdeelname te bevorderen richt zich in de periode 
1999-2009 op een specifieke vorm van cultuur, namelijk de kunsten en het cultureel erf-
goed. Om de verschillen in aanpak tussen Nederland en Vlaanderen te kunnen duiden is 
het echter van belang om in te gaan op de ontwikkelingen in het sociaal-cultureel beleid 
in Nederland. Ik behandel de belangrijkste verschillen tussen het sociaal-cultureel werk 
in Nederland en Vlaanderen en de relatie tussen het cultuurbeleid en het sociaal-cultu-
reel werk in Nederland.
 De voorgeschiedenis van het sociaal-cultureel werk in Nederland en Vlaanderen ver-
toont veel overeenkomsten. De wortels kunnen we zowel in Nederland als in Vlaanderen 
vinden in de oprichting van verenigingen die meestal op levensbeschouwelijke leest 
waren geschoeid en allerlei activiteiten ontplooiden met het oog op volksontwikkeling 
en gemeenschapsvorming. Sommige bestaan al heel lang: de Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen, tegenwoordig het Nut, werd al in 1784 opgericht (www.nutalgemeen.nl). 
Aan het begin van de twintigste eeuwen ontstonden volkshuizen en bewaarscholen44 die 
als doel hadden om de leefomstandigheden van arbeiders en werklozen te verbeteren 
(Ensink et al. 2010). Op het gebied van sociaal-cultureel werk deed Vlaanderen tot en met 
de jaren zestig veel inspiratie op bij de noorderburen (Hinnekint en Roels 1994). Vanaf 
de jaren zeventig van de twintigste eeuw slaat het sociaal-cultureel beleid in Nederland 
duidelijk een andere weg in en is het voor Vlaanderen geen gidsland meer op dit gebied.
Over het belang van volksontwikkeling voor de gemeenschap bestond net als in Vlaan-
deren halverwege de vorige eeuw geen twijfel. Na de Tweede Wereldoorlog groeide in 
Nederland en Vlaanderen de rol van de centrale overheid, maar het particulier initiatief 
bleef leidend. Particulier initiatief moet hier vooral worden opgevat als ‘levensbeschou-
welijk en niet-statelijk initiatief’, dat met succes de subsidies losweekte. Tegelijkertijd 
slaagde het maatschappelijk middenveld er net als in Vlaanderen in de inhoudelijke 
bemoeienis van de rijksoverheid op afstand te houden (De Boer en Duyvendak 2001: 23).
De betrokkenheid van de rijksoverheid werd met name gevoed door bezorgdheid over 
de mentale en morele gesteldheid van de bevolking in het algemeen en de jeugd in het 
bijzonder. De rol van het rijk werd inzet van een strijd tussen de departementen over 
wie welke taak moest oppakken. De financiële betrokkenheid van de rijksoverheid op 
het gebied van volksontwikkeling groeide snel, in 1946 lag die rond de 25% van de totale 
uitgaven van de rijksoverheid voor het welzijn van de bevolking, in 1966 was dit toegeno-
men tot bijna de helft. Het aantal buurt- en clubhuizen groeide van 84 in 1954 tot 603 in 
1969 (De Boer en Duyvendak 2001: 22-25).
Met het kabinet-Cals (1965-1966) werd welzijn één van de centrale doelstellingen van het 
overheidsbeleid. Welzijn gold als tegenhanger van welvaart. De nadruk op welzijn moet 
dan ook gezien worden als kritiek op welvaart, kritiek op een eenzijdig op economische 
groei gerichte samenleving. In 1965 ontstond door een herschikking het departement 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Dit was het  welzijnsministerie bij 

44 Bewaarscholen zijn voorlopers van de kleuterscholen. 
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 uitstek; onder het kabinet-Den Uyl werd het dan ook de centrale speler op het gebied van 
welzijnsbeleid. Democratisering van de samenleving was een van de belangrijkste doel-
stellingen van het welzijnsbeleid (De Boer en Duyvendak 2001: 25-26).
Wat opvalt is dat geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen welzijnswerk en 
sociaal-cultureel werk. In Nederland wordt hier in vergelijking met de zuiderburen veel 
losser mee omgesprongen (Notten 2005: 131-154). Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport beschouwt het sociaal-cultureel werk als een onderdeel van het wel-
zijnswerk (www.rijksoverheid.nl). Het is een verzamelbegrip waar specifieke vormen van 
dienstverlening onder vallen, zoals opbouwwerk, club- en buurthuiswerk, jeugdwerk en 
vrouwenwerk (De Boer en Duyvendak 2001: 38). In Vlaanderen valt het sociaal-cultureel 
werk onder het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en welzijn onder het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (www.vlaanderen.be).

Welzijnsbeleid: een megalomaan project
In Nederland is het sociaal-cultureel werk in de tweede helft van de jaren zestig onder-
deel van wat De Boer en Duyvendak omschrijven als ‘een megalomaan project’ (De Boer 
en Duyvendak 2001: 17). Welzijn werd de doelstelling van het hele overheidsbeleid. Er 
worden torenhoge doelen gesteld aan de welzijnssector:

een democratische samenleving, sociale rechtvaardigheid, vrijheid en ontplooiing, kortom: 
‘welzijn’ zou door het welzijnswerk binnen handbereik worden gebracht (De Boer en 
Duyvendak 2005: 18).

Gelijke kansen voor iedereen was het devies. De overtuiging rond 1970 was dat het wel-
zijnsbeleid kon bijdragen aan het verbeteren van de leefsituatie van burgers. Geloof in 
de maakbaarheid van de samenleving was nog geen taboe. Sociologen kregen binnen 
de overheid een belangrijke rol om deze doelen te realiseren. Zij moesten beleidsinstru-
menten aanreiken om maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen beheersen en sturen 
(Veldheer 2009: 9).
In 1970 bracht een studiecommissie in opdracht van het Nederlands Centrum voor 
Volksontwikkeling een nota uit over ‘de functie en toekomst van het vormings- en ont-
wikkelingswerk met volwassenen in de Nederlandse samenleving’. Waar het eerdere 
volksontwikkelingswerk vooral op achterstandsgroepen was gericht, was het vormings- 
en ontwikkelingswerk bedoeld voor alle volwassenen. Doelstelling van het werk was 
‘de vrijheid en creativiteit van de mens te vergroten in het kader van een proces van 
 fundamentele democratisering en humanisering dat zich in de samenleving voltrekt’ 
(De Lange 1970).
De nota schetst de hoofdlijnen voor toekomstig beleid en doet aanbevelingen aan de 
overheid. Hieruit blijken de hoge ambities die ook in het veld op het gebied van sociaal-
cultureel werk bestonden. De commissie beveelt aan het begrip éducation permanente cen-
traal te stellen, omschreven als:

een cultuur-politiek principe waarbij een volledig samenhangende, geïntegreerde en flexibele 
structuur van voorzieningen wordt nagestreefd die aan elke mens gedurende zijn gehele 
 leven de voor hem geschikte mogelijkheden moet bieden om overeenkomstig zijn aanleg, zijn 
educatieve, sociale en culturele behoeften te bevredigen en om zijn persoonlijkheid, mede 



em ancipatie van de vl a ming: so cia al-cultureel werk

171  

door middel van zijn werk en zijn vrijetijdsbesteding, zowel voor zichzelf als ten bate van de 
gemeenschappen waarin hij leeft, te ontwikkelen. (De Lange 1970: 68)

Om dit te realiseren moesten de bestaande voorzieningen, zoals de verenigingen, cultu-
rele centra en internaten worden voortgezet, vernieuwd en uitgebreid. Het zorg dragen 
voor deze voorzieningen, ook in financiële zin, is in de ogen van de commissie vrijwel 
volledig voorbehouden aan de overheid. De verantwoordelijkheden moeten, net als in 
het jeugdbeleid, zo veel mogelijk op lokaal niveau worden belegd; de commissie pleit 
voor decentralisatie van het cultuurbeleid45 (De Lange 1970).
De commissie deed verschillende concrete aanbevelingen, zoals het vrijmaken van 
middelen voor vernieuwing en experiment, het integreren van universitair en hoger 
beroepsonderwijs en het inrichten van een raad voor de vorming en ontwikkeling van 
volwassenen. Van deze adviezen is destijds weinig terechtkomen. Het beleid werd gede-
centraliseerd, maar niet op de manier en met de middelen die de commissie voor ogen 
had.

Wetgeving voor specifiek welzijn
Eind jaren zestig werden voorbereidingen getroffen voor wetgeving op het gebied van 
welzijn. Een belangrijk onderdeel van die wetgeving was de betrokkenheid van de bevol-
king. De wet die men voor ogen had omvatte het hele terrein van welzijn, inclusief het 
maatschappelijk werk, volksontwikkeling en kunst en cultuur. Door middel van een 
kaderwet moest meer samenhang komen in alle regelingen, werkzaamheden en organi-
saties op genoemde terreinen.
In deze periode werd ook het Sociaal en Cultureel Planbureau opgericht. Op grond van 
het Koninklijk Besluit van 30 maart 1973 krijgt het bureau de volgende taken toebedeeld 
(www.scp.nl):

– wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot 
een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel 
welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;

– bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het 
aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doel-
einden te bereiken;

– informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdeparte-
mentaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de 
evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.

Vanaf 1976 begon de overheid met de implementatie van de Kaderwet specifiek wel-
zijn. Deze had een beperkter doel dan oorspronkelijk de bedoeling was, omdat bij de 
 rijksoverheid en de gemeenten weerstand was ontstaan tegen een te sterke centralisatie 
van het welzijnsbeleid. Onder specifiek welzijn werd in het wetsontwerp verstaan: ‘het 
 welbevinden en de ontplooiing van de burger voor zover deze worden bevorderd door 

45 Het gaat hier om cultuurbeleid in de brede zin van het woord. 
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zorg, educatie en recreatie’ (geciteerd in De Boer en Duyvendak 2001: 27). Kunst en 
 cultuur viel niet meer onder deze definitie. Met deze keuze stapte men ook af van het 
idee van harmonisatie van het hele rijksbeleid op basis van de algemene doelstelling 
welzijn.
Met deze wet kregen de lokale overheden via zogeheten rijksbijdrageregelingen midde-
len voor welzijn in handen. In de praktijk bleek de kaderwet niet goed uitvoerbaar, onder 
andere door gebrek aan financiële continuïteit en ingewikkelde procedures. In 1983 kon-
digden de bewindslieden van het verantwoordelijke departement – inmiddels Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur – aan dat de kaderwet niet verder zou worden ingevoerd. 
Daarvoor in de plaats kwam een Welzijnswet met een nog beperktere omvang en doel-
stelling: ‘Expliciet gaven de bewindslieden te kennen dat welzijnsbehartiging geen zaak 
van de regering mocht en kon zijn, aangezien “welzijn” een te brede beleidscategorie 
was’ (De Boer en Duyvendak 2001: 27).
In 1987 werd de Welzijnswet van kracht, een zogeheten raamwet die algemeen van opzet 
was en met Algemene Maatregelen van Bestuur (a m vb) en beschikkingen moest worden 
geconcretiseerd. De wet regelde de verantwoordelijkheden op het gebied van welzijn van 
de drie overheidslagen. Met deze wet kregen gemeenten en provincies wederom een gro-
tere bevoegdheid; ook de beleidsontwikkeling kwam bij de lokale overheid te liggen. Het 
welzijnsbeleid was hiermee feitelijk gedecentraliseerd. Particuliere instellingen werden 
uitvoerders van het gemeentelijke beleid.
In 1994 kwam er een nieuwe Welzijnswet waarin de rol van de rijksoverheid opnieuw 
werd gedefinieerd. De wet bepaalde dat het rijk periodiek met een Welzijnsnota zou 
komen, waarin de algemene doelstellingen van de wet zouden worden uitgewerkt. Deze 
nota moest een leidraad vormen voor het beleid van de verschillende overheden, die 
hun eigen verantwoordelijkheid hielden. Het rijk ondersteunde de andere overheden 
onder andere met specifieke subsidies voor programmering, landelijke organisaties en 
onderzoek (Kwekkeboom et al. 2002: 9). De Welzijnswet heeft in de praktijk met name 
ge functioneerd als bestuurlijk instrument (De Boer en Duyvendak 2001:31).
In de Welzijnswet, die tot 2007 van kracht was, zijn de doelstellingen van het welzijns-
beleid als volgt geformuleerd:

de ontplooiingsmogelijkheden van mensen te vergroten en hun zelfredzaamheid alsmede 
hun deelname aan de samenleving te stimuleren; personen die in een achterstandspositie zijn 
geraakt mogelijkheden te bieden om hun positie te verbeteren; het welbevinden van personen 
in de samenleving op andere wijze te bevorderen. (sb 1994, art. 1b)

De wet was van toepassing op een aantal in de wet nader omschreven terreinen, waar-
onder het sociaal-cultureel werk (Kwekkeboom et al. 2002: 75).
Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (w mo) van 
kracht. Deze wet vervangt de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en 
een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (aw bz). Doel van de w mo is 
kort gezegd ‘meedoen’, wat uiteenvalt in vier maatschappelijke doelstellingen: red-
zaamheid bevorderen, participatie vergroten, actief burgerschap stimuleren en sociale 
samenhang verbeteren. De wet moet ertoe bijdragen dat mensen kunnen meedoen in 
de samen leving en, ondanks bijvoorbeeld handicaps, zo lang mogelijk kunnen blijven 
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 participeren. De uitvoering van de w mo is een taak van de gemeenten (Van Houten et al. 
2008, De Klerk et al. 2010).

Teloorgang van het welzijnsbeleid in Nederland
Het begrip welzijn boette vanaf het einde van de jaren zeventig sterk aan kracht in. Wel-
zijnsbeleid werd meer en meer geassocieerd met bureaucratie en geldverspilling. De 
misstanden in het welzijnswerk werden door Hans Achterhuis in De markt van welzijn en 
geluk (1979) scherp en doeltreffend verwoord. De sector zelf slaagde er niet in het nega-
tieve beeld bij te stellen. De Boer en Duyvendak (2001) stellen dat ‘het grote verhaal’ 
van de jaren zeventig het ‘kleine verhaal’ – de nuttige arbeid die op de werkvloer werd 
verzet – had ondergesneeuwd. Andere verklaringen die zij geven voor de vrije val van het 
welzijnsbeleid, zijn de opkomst van alternatieven voor het welzijnswerk, zoals de jeugd-
cultuur met zijn al dan niet commerciële culturele voorzieningen, en de teloorgang van 
de vanzelfsprekende band tussen voorzieningen en achterban door ontzuiling, wat de 
samenhang in het welzijnswerk verzwakte.
Een vierde verklaring wordt gevonden in het verminderde geloof in de maakbaarheid 
van de samenleving door de overheid. Mede door de noodzaak van bezuinigingen in 
de jaren tachtig werden overheidstaken afgestoten. De keuze en verantwoordelijkheid 
om te participeren werd aan de individuele burger en de markt overgelaten. Ook vond 
er een schaalvergroting plaats in het welzijnswerk, die geen onverdeeld succes werd. De 
gemeenten wisten niet goed wat ze met het welzijnswerk aan moesten, het particuliere 
verzuilde initiatief verdween en de commerciële benadering bleek in het welzijnswerk 
maar zeer ten dele te werken. De Boer en Duyvendak typeren het welzijnswerk daarom 
als een ‘verweesde sector’, ‘de sense of ownership is gering, het welzijnswerk is eigenlijk van 
niemand’ (De Boer en Duyvendak 2001: 19).
De Boer en Duyvendak stellen dat marktwerking in de praktijk vooral als een metafoor 
werd gebruikt (2001). Het streven naar accountability was vooral een spel tussen overheid 
en welzijnsorganisaties, wat de positie van de gebruiker niet versterkte. Dit alles zorgde 
voor een grote, volgens De Boer en Duyvendak wellicht te grote, kloof tussen het wel-
zijnswerk en de burger. De rol die de lokale overheid kreeg op het gebied van welzijn 
heeft deze afstand niet kunnen overbruggen (De Boer en Duyvendak 2001).
In Nederland is de betrokkenheid van burgers in beleid en uitvoering nooit wettelijk 
vastgelegd. Er is een zakelijke benadering van vraag en aanbod. In tegenstelling tot 
Vlaanderen worden deelnemers hier niet actief betrokken als medevormgevers van het 
beleid (Notten 2005: 131-154). Dit betekent overigens niet dat burgers in het geheel niet 
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Er werden gebrui-
kersraden opgezet en inspraak van gebruikers was een vereiste in de welzijnsplanning op 
lokaal niveau (De Boer en Duyvendak 2001).
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Volgens Notten, een andragoog die in zowel Nederland als Vlaanderen werkzaam is,46 is 
de teloorgang van het sociaal-cultureel werk in Nederland aan het einde van de twintig-
ste eeuw te wijten aan de afbraak van het maatschappelijk middenveld:

volksontwikkeling was en c m v47 is organisatorisch en programmatisch geënt op het maat-
schappelijk middenveld. Dat domein is in Nederland met de secularisatie en meer nog de 
opeenvolgende kabinetten in de voorbije 25 jaar zo doortastend verwaarloosd dat de deelname 
aan sectoren van de Nederlandse civil society meer en meer afneemt. (Notten 2005: 132)

Notten vindt dit opmerkelijk omdat Nederland in het verleden samen met Canada het 
hoogste percentage vrijwilligers had (Notten 2005). Overigens blijkt uit een Europese 
vergelijking van de betrokkenheid bij vrijwillige organisaties als lid of deelnemer dat 
Nederland nog steeds tot de kopgroep behoort. België behoort in die vergelijking tot de 
middenmoot (Schnabel et al. 2008: 66).
Een ander verschil tussen het sociaal-cultureel werk in Nederland en Vlaanderen is 
dat de professionele cultuur in de sector zwakker is ontwikkeld. Na de bezuinigingen 
in de jaren tachtig werden de uitvoerende taken steeds meer overgelaten aan vrijwil-
ligers (Ensink et al. 2010b). Professionalisering gebeurde voornamelijk op het niveau 
van managers die als onderhandelingspartner voor de gemeente moesten fungeren. 
De samenhang tussen de praktijk op de werkvloer en het beleid verdween, de profes-
sional werd onzichtbaar (Notten 2005). Tekenend is dat in Nederland op het gebied van 
sociaal-cultureel werk nauwelijks nog onderwijs en onderzoek op universitair niveau 
plaatsvindt. De opleidingen zijn vanaf de jaren negentig verbreed tot Culturele en Maat-
schappelijke Vorming (Ensink et al. 2010). Ook Hoenderkamp (2008) constateert in zijn 
proefschrift over de effectiviteit van het sociaal beleid een grote kloof tussen het alle-
daagse lokale beleid en de praktijk enerzijds en ‘de papieren werkelijkheid van landelijke 
beleidsnota’s’ anderzijds (Hoenderkamp 2008: 11).
Een ander voor dit onderzoek belangrijk verschil is dat tegenwoordig in het Nederlandse 
landelijke beleid vrijwel geen relatie meer bestaat tussen het sociaal-cultureel werk 
en het kunstbeleid. Dit was alleen het geval in de periode 1965-1982 toen cultuur was 
ondergebracht bij het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
vervolgens bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur en dat dan nog 
maar in beperkte mate vergeleken met Vlaanderen. Tot eind jaren zeventig maakte kun-
steducatie, inclusief amateurkunst en kunstzinnige vorming (akkv) deel uit van het wel-
zijnsbeleid, de bibliotheken gingen in 1988 over naar het cultuurbeleid (Pots 2006). Door 
de beperkte verbindingen tussen het sociaal-cultureel werk en de kunsten zijn er weinig 
gegevens bekend over de omvang van de culturele activiteiten in het sociaal-cultureel 
werk (Ensink et al. 2010: 153).

46 Ton Notten is opgeleid als andragoloog en sinds 1988 hoogleraar aan de vakgroep Sociale en 
Culturele Agogiek van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast was hij in de periode 2002-2011 lec-
tor aan de Hogeschool Rotterdam met de leeropdracht ‘Opgroeien in de stad’. Agogiek is de leer 
van het veranderen van mensen in het algemeen. Andragogiek is de leer van het veranderen van 
volwassenen (Brinkman 1993: 25).

47 cmv staat voor Culturele en Maatschappelijke Vorming. 
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Een oplossing voor het herwaarderen van het sociaal-cultureel werk in de samenleving 
zien De Boer en Duyvendak in het herstellen van de relatie tussen de inhoud van het 
welzijnswerk en de civil society. Het burgerinitiatief moet de kern van het welzijnswerk 
vormen (De Boer en Duyvendak 2001). Notten stelt vast dat de Vlaamse ontwikkelingen 
de Nederlandse aanbevelingen van De Boer en Duyvendak grotendeels volgen (Notten 
2005: 131-154).
In Vlaanderen werd het sociaal-cultureel werk aan het begin van de  eenentwintigste 
eeuw weer gezien als een investering van de overheid in de samenleving en niet als een 
grote kostenpost (Vanwing 2005). In Nederland daarentegen werd de bezuinigings-

operatie in de jaren tachtig niet gevolgd door een opleving van het landelijk 
welzijns beleid en is een groot deel van de voorzieningen vermarkt, bijvoorbeeld de 
vormingscentra (www.volksuniversiteit.nl). In Vlaanderen stelde Anciaux in zijn beleids-
nota Cultuur 2000-2004, dat (in eerste instantie) in elke grote en regionale stad een 
volkshogeschool moet worden opgericht. In 2009 werden dertien volkshogescholen 
ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap (www.vormingplus.be).48 Aan het einde van 
de twintigste eeuw komt in Nederland het sociaal-cultureel werk door de problemen op 
het gebied van sociale cohesie en de multiculturele samenleving weer wat meer in de 
belangstelling. Ondersteuning op landelijk niveau gebeurt vooral projectmatig, bijvoor-
beeld in het kader van de zogeheten krachtwijkenaanpak (Wittebrood en Permentier 
2011). Ook lijken cultuur en sociaal-cultureel werk op lokaal niveau nader tot elkaar te 
komen. In het scp-onderzoek naar kunstbeoefening wordt geconstateerd dat van de 
afstand die er eind twintigste eeuw was tussen de Centra voor de kunsten en het wel-
zijnswerk anno 2010 weinig meer te merken is (Ensink et al. 2010: 152).

Middelen voor het sociaal-cultureel werk
Het grootste deel van de middelen voor het sociaal-cultureel werk komt van de gemeen-
ten, een kleiner deel van de andere overheden. Er is geen centraal overzicht beschikbaar, 
wel houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) de gemeentelijke uitgaven bij. 
In 2003 ging 667,6 miljoen euro naar sociaal-cultureel werk en 3,3 miljard naar wel-
zijnswerk. In het kader van de Welzijnsnota was er in 2003 in totaal 150 miljoen euro 
beschikbaar op rijksniveau. De Boer en Duyvendak denken op basis van een grove schat-
ting dat daarvan (in 2001) 28,6 miljoen euro aan sociaal-cultureel werk werd besteed49 
(De Boer en Duyvendak 2001: 39).
Notten (2005) geeft aan dat in Nederland vier keer zoveel sociaal-cultureel werkers actief 
zijn als in Vlaanderen, rekening houdend met de verschillen in bevolkingsomvang. 
 Notten schrijft dit toe aan verschillen in definities en de wijze waarop de werkers geteld 
zijn. Hij vindt dat in Vlaanderen een conservatieve schatting is gemaakt, mede gestoeld 
op een beperktere definitie van sociaal-cultureel werk, en dat het Nederlandse cijfer 
vermoedelijk overschat is: ‘Bescheiden Vlaanderen, onbescheiden Nederland, dat klinkt 
vertrouwd’ (Notten 2005: 132).

48 Minister Schauvliege heeft aangekondigd 25% te gaan bezuinigen op de vormingscentra (Verbist 
2010).

49 Dit is inclusief opbouwwerk en jongerenbeleid.
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Kader 4.4 Private fondsen
Naast de overheid zijn in Nederland private fondsen actief die substantieel bijdragen aan cultuur 
en welzijn. De belangrijkste organisaties voor de cultuursector zijn het Prins Bernhard Cultuur-
fonds (pbc), de VandenEnde Foundation (vef), het vsbfonds en de Stichting doen. In 2008 had-
den zij in totaal 131,2 miljoen euro beschikbaar voor projecten: het vsbfonds 66 miljoen, Stichting 
doen 32,2 miljoen, VandenEnde Foundation 8,4 miljoen en het Prins Bernhard Cultuurfonds 24,6 
miljoen. Op het gebied van welzijn is het Oranje Fonds actief. Zij besteedden in 2010 29,2 miljoen 
euro voor projecten die de betrokkenheid in de samenleving bevorderen. In het kader van dit 
hoofdstuk zijn vooral het vsbfonds en de Stichting doen interessant.
De missie van het vsbfonds is om bij te dragen aan de kwaliteit van de samenleving. In tegenstel-
ling tot in het rijksbeleid worden binnen het vsbfonds culturele en maatschappelijke doelstellin-
gen en projecten gecombineerd. In 2008 werd een bedrag van 66 miljoen euro besteed aan 2315 
projecten op het gebied van kunst, cultuur, sport, welzijn, natuur en milieu. De projecten staan in 
dienst van de bijdrage aan het ‘maatschappelijk geluk’ in de samenleving. In 2008 gaf het vsbfonds 
onder andere steun aan de Week van de Smaak, een project dat in Vlaanderen door het ministerie 
van Cultuur wordt ondersteund. Het fonds schonk 4 miljoen euro aan de Cultuurkaart, de grootste 
donatie in de geschiedenis van het vsbfonds. Door de kredietcrisis zag het fonds zich genoodzaakt 
het budget in 2009 meer dan te halveren tot 26 miljoen euro.
De Stichting doen is het zogeheten verdeelfonds van drie goede doelenloterijen, de BankGiro 
Loterij, de SponsorBingo Loterij en de Nationale Postcode Loterij. De stichting honoreerde in 2008 
239 projecten op het gebied van cultuur, welzijn, duurzame ontwikkeling en sociale cohesie en 
kende in totaal 32,2 miljoen euro toe. Aan welzijnsprojecten (inclusief sport en gezondheid) werd 
in 2008 2,3 miljoen euro besteed, aan cultuur 3,9 miljoen euro. Op het gebied van welzijn onder-
steunt doen projecten die eraan bijdragen dat mensen die buiten de samenleving (dreigen komen 
te) staan weer actief meedoen. Op het gebied van cultuur gaat het om projecten die zich richten op 
de kracht en maatschappelijke rol van cultuur en die een brede cultuurdeelname stimuleren.
Het is lastig de resultaten van de projecten in kaart te brengen omdat meestal alleen gekeken wordt 
of de financiële bijdrage is besteed zoals omschreven in de projectaanvraag: ‘de sociale en culturele 
criteria die de fondsen [vsb, vef en pbc, QvdH] hanteren als criteria, zijn moeilijk te duiden, nog 
moeilijker te meten en spelen geen systematische rol bij de evaluatie’ (De With en Klamer 2008: 
50). Hierin verschillen de private fondsen dus nauwelijks van de publieke geldschieters.
Ook in Vlaanderen worden de opbrengsten van de Nationale Loterij besteed aan ‘organisaties en 
activiteiten van openbaar nut’ (Nationale Loterij 2008: 11). Het bepalen van de bestemmingen van 
de opbrengsten is een taak van de federale regering. Het subsidiebedrag voor 2008 is 210 miljoen 
euro. De Nationale Loterij is daarmee de ‘grootste mecenas van België’ (Nationale Loterij 2008: 
47). De middelen worden besteed aan projecten op het gebied van wetenschap, maatschappij, 
duurzame ontwikkeling, sport, cultuur en nationale prestige. Zo gaat er 12,1 miljoen naar de Koning 
Boudewijnstichting, een stichting die zich onder andere richt op armoede en sociale rechtvaardig-
heid, democratie en lokaal engagement, en ontvangt de internationale muziekwedstrijd Koningin 
Elisabeth Concours middelen uit de Nationale Loterij. Sinds 2007 ondersteunt de loterij audiovisue-
le producties door middel van het systeem van tax shelters. Ruim 27% van de middelen van de Nati-
onale Loterij gaat rechtstreeks naar de gemeenschappen. Deze middelen zijn feitelijk toegevoegd 
aan het cultuurbudget. In 2007 kwam 1,1 miljoen euro van de ‘Vlaamse’ loterijgelden ten goede aan 
culturele projecten (Vlaams Parlement 2008).

Bron: of (2011); doen (2009); vef (2009); pbc (2009); vsb (2009); De With en Klamer (2008); 
nl (2008); vp (2007/2008b)
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4.9 Resultaten van het sociaal-cultureel werk in Nederland en Vlaanderen

Met de decentralisatie van het beleid, verloor het rijk in zekere zin ook de praktijk uit het 
oog. Het is mede hierdoor lastig goed zicht te krijgen op de resultaten van het beleid in 
Nederland. Het ontbreekt aan een systematisch landelijk overzicht van acties. De nogal 
brede definitie van welzijnsbeleid in Nederland maakt het complex een effectevaluatie 
uit te voeren; er is dan ook geen landelijke beleidsevaluatie beschikbaar (Hoenderkamp 
2008; De Boer en Duyvendak 2001). Daarnaast is er weinig publiek debat over doel-
stellingen en praktijk van het sociaal-cultureel werk. Een bestuurlijk instrument als de 
Welzijnswet kon hier weinig aan veranderen. Tot slot is er ook geen onderzoek gedaan 
onder de gebruikers van het beleid in Nederland (Kwekkeboom et al. 2003).
Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot bleek dat ook de gemeenten nauwelijks 
zicht hebben op de resultaten van het welzijnswerk. De lokale overheden maken met 
de instellingen geen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties. Iets meer dan 
25% van de gemeenten benoemt meetbare resultaten, slechts 8,7% effecten. 72% van 
de gemeenten die meewerkten aan het onderzoek gaf aan geen beeld te hebben van de 
resultaten die worden geboekt door de instellingen die met ondersteuning van gemeen-
telijke middelen welzijnsactiviteiten ontplooien. Het feit dat instellingen te maken heb-
ben met meerdere financiers bemoeilijkt de zaak (De Boer en Duyvendak 2001: 44-46). 
Ook uit de eerste tussenrapportage van het w mo-evaluatieonderzoek blijkt dat nog 
maar zelden kwantitatieve doelen worden geformuleerd (Van Hout et al. 2008: 18). Uit 
de evaluatie van de wet over de periode 2007-2009 blijkt dat gemeenten de wet uitvoeren 
zoals bedoeld en met de instrumenten waarover zij in het kader van die wet beschikken. 
De vraag wat dit voor gevolgen heeft voor burger met een beperking, kan nog niet wor-
den beantwoord (De Klerk, Gilsing en Timmermans 2010).
Hoenderkamp (2008) analyseerde in het kader van zijn proefschrift het debat over de 
sociale pijler.50 De teneur in het debat is dat de resultaten van het sociaal beleid achter-
blijven. Hoenderkamp komt tot de conclusie dat het bestaande onderzoek niet volstaat 
als je een beeld wilt krijgen van de werking van de sociale pijler en de mogelijkheden 
voor verbetering: ‘in alle onderzoeken ontbreken conclusies omtrent effectiviteit van het 
beleid’ (Hoenderkamp 2008: 55).
Dit heeft deels te maken met de beperkte academische belangstelling voor dit soort 
onderzoek. Onderzoekers konden de hoge verwachtingen van de maakbaarheid van 
de samenleving op basis van wetenschappelijk onderzoek niet steunen en zijn het 
onderwerp volgens Hoenderkamp gaan mijden. Daarnaast hebben we gezien dat 
het welzijnswerk sterk moest inkrimpen. Ook dit pakte slecht uit voor het kostbare 
 evaluatieonderzoek. Ten slotte werd door het welzijnswerk zelf een aparte positie voor 
hun activiteiten geclaimd; de aard van het werk zou het meten van effectiviteit bijzonder 
moeilijk en ook niet wenselijk maken (Hoenderkamp 2008: 305).

50 Het welzijns- en sociaal-cultureel werk is onderdeel van de sociale pijler (Hoenderkamp 2008: 
14-17).
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In Vlaanderen worden de maatregelen in het kader van het sociaal-cultureel beleid vrij 
uitvoerig gemonitord, bijvoorbeeld in de cijferboeken Lokaal Cultuurbeleid en Lokaal Jeugd-
beleid. Op het niveau van de afzonderlijke maatregelen hebben we zicht op de resultaten 
van het beleid. Zo heeft het Decreet lokaal cultuurbeleid ervoor gezorgd dat in acht jaar 
tijd ruim twee derde van de Vlaamse gemeenten een eigen cultuurbeleid heeft ontwik-
keld. De decreten ter ondersteuning van de culturele centra zorgden ervoor dat Vlaan-
deren beschikt over een laagdrempelige culturele infrastructuur.51 Desalniettemin is het 
ook in Vlaanderen uitermate lastig een uitspraak te doen over maatschappelijke effecten 
van ‘het’ beleid op het gebied van sociaal-cultureel werk.
We beschikken wel over cijfers van de deelname aan het maatschappelijk middenveld in 
Nederland en Vlaanderen. Het verenigingsleven is in Vlaanderen op peil gebleven in een 
tijd van ontzuiling en individualisering. Het is niet duidelijk in hoeverre we dit op conto 
van het landelijke beleid kunnen schrijven; we weten immers niet wat er was gebeurd 
als dit beleid er niet was geweest. Uit het onderzoek van Steunpunt Re-Creatief Vlaan-
deren naar de deelname aan ‘niet-formele educatie’52 blijkt dat alhoewel het bereik bij 
verschillende participatievormen breder is dan bij de kunsten, ook hier hogeropgeleiden 
oververtegenwoordigd zijn (Decraene et al. 2007a: 190-220). In Vlaanderen doet de tor-
groep53 onderzoek naar de sociaal-culturele participatie, mede in relatie tot cultuurparti-
cipatie. Uit het onderzoek van Claeys, Elchardus en Vandebroeck uit 2005 naar de relatie 
tussen sociale en culturele participatie blijkt dat deelname aan het sociaal-culturele 
leven gepaard gaat met een hogere cultuurparticipatie. Het stimuleren van de deelname 
aan het sociaal-culturele leven wordt aangeduid als een van de weinige manieren om de 
kunstenparticipatie positief te beïnvloeden. Dit ondersteunt de overheidsbemoeienis op 
het gebied van sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. Wel geven de onderzoekers aan dat 
nader onderzoek naar de aard en totstandkoming van het verband nodig is (Claeys et al. 
2005: 27-30).
Een vergelijking van de resultaten van het sociaal-cultureel beleid in Nederland en Vlaan-
deren is dus nauwelijks mogelijk bij gebrek aan inzicht in de uitkomst in beide landen en 
wordt verder bemoeilijkt door de verschillen in definitie en financiering.

4.10 Conclusie sociaal-cultureel werk in Nederland en Vlaanderen

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw leek het welzijnsproject voor Nederland 
te zijn wat cultuur voor Vlaanderen was. Het doel van het welzijnsbeleid was het wel-
zijn onder de hele bevolking te bevorderen, terwijl in Vlaanderen emancipatie van de 
Vlamingen door niet-formele en informele educatie voorop stond. De grote aandacht 

51 In hoofdstuk 5 bekijken we de resultaten van het beleid op het gebied van de cultuurcentra meer in 
detail.

52 Hieronder vallen verenigingen, vormingsinstellingen, volkshogescholen, bibliotheken en cultuur-
centra (Decraene et al. 2007a: 217). 

53 tor staat voor Tempus Omnia Revelat. tor is een onderzoeksgroep voor de studie van cultuur, 
vrije tijd en samenleving van de vakgroep Sociologie van de Universiteit Brussel. Marc Elchardus 
staat aan het hoofd van de groep (www.vub.ac.be/tor).
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hiervoor binnen het cultuurbeleid heeft ook te maken met het feit dat de bevoegdheden 
voor de formele educatie in de beginperiode van de Vlaamse Gemeenschap zeer beperkt 
waren. De Vlaamse overheid profileerde zich logischerwijs sterk op die domeinen waar-
voor het bevoegd was.
De oorspronkelijke doelstelling van de Vlaamse beweging van emancipatie van de 
Vlaamse bevolking ten opzichte van de Franstalige is in zeker zin bereikt: de economi-
sche groei en het opleidingsniveau is in Vlaanderen hoger dan in Wallonië en de werk-
loosheid lager (In de Warande 2005). Het sociaal-cultureel werk richt zich aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw dan ook op de ontwikkeling van de Vlaamse Gemeenschap 
an sich. Terwijl in Vlaanderen de relatie tussen sociaal-cultureel werk, kunsten en erf-
goed is gebleven en de laatste jaren zelfs is geïntensiveerd, is in Nederland het ambiti-
euze welzijnsproject nooit van de grond gekomen en zijn de wegen van welzijnswerk 
(inclusief sociaal-cultureel werk) en cultuur op landelijk niveau gescheiden geraakt.
Door de aanwezigheid van sociaal-cultureel werk in het cultuurbeleid van Vlaanderen 
of beter gezegd door een cultuurbeleid met sociaal-cultureel werk als basis, was en is er 
nog steeds vanzelfsprekend aandacht voor laagdrempelige cultuurvormen en cultuur-
spreiding onder brede doelgroepen. Dit komt mede doordat het publiek in het sociaal-
cultureel werk actiever betrokken is door de structuur van het verenigingsleven en door 
het oprichten van lokale cultuurraden in het kader van het Cultuurpact. Door de brede 
opvatting van het cultuurbeleid zijn ook eenvoudig(er) verbintenissen mogelijk tussen 
de kunsten, het cultureel erfgoed en bijvoorbeeld het verenigingsleven. In Nederland 
hebben de werelden van welzijn, kunsten en erfgoed elkaar door de scheiding tussen 
cultuurbeleid en welzijnsbeleid vrijwel uit het oog verloren.
Waar in Vlaanderen sprake is van twee sporen die de aandacht voor publiek en (kunsten)
aanbod waarborgen, moeten deze groepen met hun zeer uiteenlopende wensen en 
belangen binnen het Nederlandse cultuurbeleid veel meer met elkaar concurreren. Mede 
door de afwezigheid van sterke belangenbehartigers van het publiek, trokken in Neder-
land de kunsten aan het langste eind. Hierdoor zou de betrokkenheid van het (brede) 
publiek bij het landelijke cultuurbeleid kleiner zijn dan in Vlaanderen. De Boer en Duy-
vendak (2001) adviseren in ieder geval om de relatie tussen het welzijnswerk en de civil 
society te herstellen door de gebruikers als medevormgevers te beschouwen. Zoals in 
Vlaanderen gebeurt, kunnen we daaraan toevoegen.
Een ander groot verschil tussen Nederland en Vlaanderen is de mate van decentralisatie 
van de beleidsvormen die de revue zijn gepasseerd. Tegelijkertijd met het welzijnsbeleid 
zijn in Nederland ook de amateurkunsten en kunstzinnige vorming gedecentraliseerd. 
Alhoewel in Vlaanderen met het Decreet lokaal cultuurbeleid ook een beweging op gang 
is gekomen om meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de gemeenten over 
te dragen, is de greep op de andere overheden een stuk groter dan in Nederland. Met de 
decentralisatie van het welzijnsbeleid en de scheiding van cultuur en welzijn kwam in 
Nederland een groot deel van de lokale culturele activiteiten buiten het bereik van de 
rijksoverheid te liggen. De Vlaamse overheid ondersteunt vanuit Nederlands perspec-
tief opvallend kleinschalige initiatieven, zoals Podium, Gouden Vleugels en hobby-
verenigingen.
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In Nederland zijn de verschillende overheden partners in het cultuurbeleid en hebben 
elk hun eigen verantwoordelijkheid, in Vlaanderen neemt de centrale overheid tot nu 
toe vaak het voortouw, bijvoorbeeld met het stimuleren van de beleidsontwikkeling 
op lokaal niveau door cultuurbeleidcoördinator te ondersteunen. Waar in Vlaanderen 
eerder sprake is van een hiërarchische relatie, kunnen we in Nederland spreken van een 
zakelijke relatie die concreet tot uitdrukking komt in de convenanten die het rijk met 
steden en landsdelen afsluit.
Dit alles maakt dat de Vlaamse overheid meer zicht en greep heeft op de sociaal-culturele 
infrastructuur. In Nederland gebeurt veel, maar dit is niet altijd even zichtbaar op lande-
lijk niveau. Om een voorbeeld te noemen: Nederland telt bijna 100 volksuniversiteiten 
die vaak, maar niet altijd, worden ondersteund door gemeenten en grotendeels op vrij-
willigers draaien (Ensink et al. 2010; www.volksuniversiteit.nl). Vlaanderen telt dertien 
volkshogescholen, die in het kader van het Decreet op sociaal-cultureel volwassenen-
werk worden ondersteund. De hogescholen zijn autonome organisaties die in 2009 bijna 
11 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid ontvingen.
Tot slot constateren we dat het sociaal-cultureel beleid in Nederland en Vlaanderen 
steeds minder paternalistisch is en steeds meer gericht is op het activeren van burgers en 
het vergroten van de zelfredzaamheid.
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5 Tussen supermarkt en delicatessenzaak: podia voor 
cultuurspreiding in Vlaanderen

Onze culturele centra zijn sterke, gemeenschapsvormende fundamenten voor de toekomst, en 
als dusdanig bijna enig in de wereld. Ze zijn echte trefcentra voor cultuur. (Van Den Brande 
1993: 84)

5.1 Culturele basisinfrastructuur: de culturele centra

Een van de kenmerkende aspecten van het Vlaamse cultuurbeleid is de laagdrempelige 
en breed gespreide infrastructuur van culturele centra, die op initiatief van de Vlaamse 
overheid tot stand is gekomen. Culturele centra zijn binnen het cultuurbeleid van de 
Vlaamse Gemeenschap nog steeds een belangrijk instrument voor cultuurspreiding. 
Terugkijkend op de ontwikkeling van het cultuurbeleid in Vlaanderen ziet minister 
 Anciaux twee grote bewegingen sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw: 1) het 
realiseren van een culturele basisinfrastructuur in de vorm van culturele centra1 en 
 bibliotheken en 2) een accentverschuiving naar de kunsten in de jaren tachtig en negen-
tig met het ontstaan van kunstencentra en het ontwikkelen van beleid op het gebied van 
podiumkunsten en cultureel erfgoed (Anciaux 1999: 6).
In dit hoofdstuk staat de culturele infrastructuur centraal. Het ontstaan en de ontwik-
keling van culturele centra als instrument ter bevordering van cultuurdeelname wordt 
meer in detail bekeken (§ 5.1). Tevens wordt een relatie gelegd met de kunstencentra 
(§ 5.2) en met de infrastructuur voor podiumkunsten in het algemeen (§ 5.3 en § 5.4). 
Wat voor aanbod programmeren de culturele centra en de kunstencentra en wie berei-
ken ze daarmee? (§ 5.5). Hebben culturele centra een breder bereik dan kunstencentra en 
schouwburgen, zoals je op grond van hun doelstelling zou verwachten? (§ 5.6).

Niet-verzuilde gebouwen voor cultuuroverdracht
Culturele centra zijn een overheidsinitiatief dat we in verband kunnen brengen met de 
overgang van een industriële naar een dienstensamenleving en met de ‘vrijetijdsmaat-
schappij’ die zich parallel daaraan ontwikkelende halverwege de twintigste eeuw. In 
de jaren zestig nam de welvaart in Vlaanderen in rap tempo toe; niet voor niets spreekt 
men van de Golden Sixties. De overheid speelde een steeds grotere rol in het verzekeren 
van welzijn en welvaart. Niet alleen zorg en onderwijs, maar ook cultuur moest voor alle 
burgers toegankelijk zijn. Het was de periode van democratisering en afbrokkeling van 
de zuilen. Deze maatschappelijke context bepaalde in hoge mate het beleid ten aanzien 
van de culturele centra (Colpaert et al. 2007; De Kepper 1998, 2005).

1 Sinds het Decreet lokaal cultuurbeleid (bs 2001a) wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘cultuur-
centrum’ en ‘gemeenschapscentrum’. In deze tekst wordt het begrip ‘culturele centra’ gebruikt 
voor het geheel aan cultuur- en gemeenschapscentra. Als het specifiek om ‘cultuurcentra’ gaat, 
geef ik dit aan. 
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In 1962 voerde de Studiegroep voor Cultuurbevordering van de Katholieke Universiteit 
Leuven onder leiding van Frans van Mechelen een onderzoek uit naar de vrijetijds-
besteding van de Vlamingen en de stand van zaken wat betreft de infrastructuur voor 
cultuur. Dit werd gedaan in opdracht van de eerste Vlaamse minister van Cultuur, Renaat 
van Elslande. Uit het onderzoek bleek dat er te weinig voorzieningen waren en dat deze 
in sterke mate waren verzuild. Daarnaast constateerde men dat de gebouwen, vooral 
parochiezalen, waren verouderd. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de 
 sociaal-culturele infrastructuur moest worden uitgebreid met 400 culturele centra en 
dat de bevolking ‘vrijetijdsopvoeding’ moest krijgen.
Minister Van Elslande nam de aanbevelingen in grote lijnen over en kwam in 1965 
met het voorstel om een infrastructuur voor cultuur op te zetten in de vorm van niet-
verzuilde culturele centra die voor verschillende doeleinden geschikt moesten zijn. Hij 
trok daarbij een parallel met het onderwijs: net zoals er scholen zijn om kinderen kennis 
bij te brengen, moeten er gebouwen zijn voor cultuuroverdracht. De uitwerking werd 
grotendeels aan Van Mechelen zelf overgelaten, de opvolger van minister Van Elslande 
(Schramme en Gillard 2007; Corijn 2006: 177-212).
Een cultureel centrum moet geen elitair en hoogdrempelig cultuurhuis zijn, maar een 
‘trefpunt voor verschillende uitingen van lokale creativiteit’ (Laermans 1993: 100). Toch 
had de minister van Cultuur wel degelijk de doelstelling om hoge cultuur aan de gewone 
man te brengen. ‘De postbode luistert naar Bach’ was het motto van minister Van 
Mechelen. Het geheel aan culturele centra, een vorm van horizontale of geografische 
spreiding, moest bijdragen aan de sociale of verticale spreiding: het doorsijpelen van de 
hoge cultuur van de elite naar het volk (Caron 1998; De Kepper 2005).
De aandacht van de overheid ging in eerste instantie uit naar de bouw van de centra. Bij 
koninklijk besluit werd in 1965 besloten gemeenten subsidie te geven voor het opzetten 
van een sociaal-culturele infrastructuur. De Vlaamse overheid zou maximaal 60% van 
de bouwkosten op zich nemen. Er bestond nog geen helder idee over de rol en functie 
van een cultureel centrum. Pas later volgde een wettelijke basis voor het personeel en 
de programmering.2 Het eerste culturele centrum, Provinciaal Centrum Dommelhof in 
Neerpelt, opende in 1967 haar deuren. In 1970 volgde het eerste gemeentelijke centrum 
in Dilsen-Stokkem. In de jaren zeventig en tachtig werd het ene na het andere centrum 
opgeleverd (De Kepper 1998, 2005; Schramme en Gillard 2007).
Een cultureel centrum is een multifunctionele instelling gericht op een breed publiek. 
In ‘het decreet betreffende de toekenning van weddetoelagen aan cultuurfunctionaris-
sen werkzaam in erkende culturele centra die het culturele leven in de Nederlandstalige 
Gemeenschap bevorderen’ (1973) zijn vier doelstellingen geformuleerd (bs 1973):

2 Onder andere met het Decreet betreffende de toekenning van weddetoelagen aan cultuurfunc-
tionarissen werkzaam in erkende culturele centra die het culturele leven in de Nederlandstalige 
Gemeenschap bevorderen (bs 1973) en met het herziene decreet voor de culturele centra uit 1991 
(bs 1991).
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1 het ter beschikking stellen van ruimte voor sociaal-cultureel werk in al zijn vormen en 
voor alle bevolkingsgroepen;

2 trefpunt zijn van uitingen en vormen van cultureel werk in zijn meest ruime beteke-
nis;

3 het sociaal-cultureel werk in al zijn vormen bevorderen en de aanpassing aan veran-
derde behoeften verzekeren;

4 de ontmoeting en samenwerking tussen alle bevolkingsgroepen van het betrokken 
gebied bevorderen.

De culturele centra waren bedoeld als algemene, niet-verzuilde voorzieningen. Doordat 
ze nauwelijks over eigen middelen voor programmering beschikten, kregen ze toch een 
verzuild karakter. Het lokale, overwegend katholieke verenigingsleven nam intrek in de 
culturele centra en bepaalde dientengevolge voor een groot deel de programmering. 
‘Wat begon als een nationale droom, eindigde kortom in “lokalisme” (in een lokale 
nachtmerrie?)’ (Laermans 1993: 101). 
Elk cultureel centrum moest beschikken over een ‘polyvalente’ of multifunctionele 
ruimte. Dit uitgangspunt is in de loop der tijd zwaar kritiek bekritiseerd. Het bleek 
achteraf gezien onmogelijk om een ruimte te bouwen die geschikt is voor alle beoogde 
activiteiten van de centra. Bovendien bleken de ruimtes soms ongeschikt voor nieuwe 
culturele uitingsvormen. Zo was de grote zaal meestal niet geschikt voor moderne dans 
en de akoestiek niet altijd toereikend voor instrumentale en vocale muziek, en zeker niet 
voor grote orkesten. Dit beïnvloedde de werking en uitstraling van de culturele centra in 
hoge mate: ‘door deze erfenis van het verleden kampen veel cultuurcentra vandaag niet 
alleen met een onaangepaste infrastructuur, maar ook met een groot imagoprobleem’ 
(Schramme en Gillard 2007: 184).
Deze mankementen hingen samen met het ontbreken van een duidelijk concept van de 
functie en invulling van de culturele centra. De hierdoor soms vage bouwopdrachten 
van het gemeentebestuur hebben, in combinatie met de democratiseringsgedachte 
achter de culturele centra, ervoor gezorgd dat veel gebouwen aan de buitenkant ‘grijze 
muizen’ zijn geworden. De helft van de culturele centra waardeerde het eigen gebouw in 
1993 negatief (Hinnekint en Roels 1994; De Kepper 1993). Davidts en Delbeke betogen in 
het artikel met de veelzeggende titel ‘Van klei tot kristal’ (2005) dat de culturele centra 
tegenwoordig een andere plek innemen in het maatschappelijke, stedelijke en culturele 
landschap. Dit komt tot uitdrukking in de architectuur van de culturele centra. Waar in 
de beginperiode gemeenten zich impliciet of expliciet afzetten tegen het stedelijke ‘cul-
tuurpaleis’ en noties als laagdrempeligheid en transparantie het ontwerp mede bepaal-
den, mag een cultureel centrum tegenwoordig ‘stedelijk’ zijn en straalt de architectuur 
dat ook uit (Davidts en Delbeke 2005). We kunnen dit zien als een groeiend cultureel 
bewustzijn van de gemeenten, los van de Vlaamse overheid.
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Dat het initiatief voor de bouw bij de gemeenten lag en de Vlaamse overheid hierover 
geen regie voerde, heeft negatieve gevolgen gehad voor de spreiding. Oost-Vlaanderen 
vertoont een aantal witte vlekken, terwijl in andere regio’s naar verhouding te veel 
 culturele centra zijn gebouwd. Caron3 spreekt zelfs van verkwisting van overheidsgeld 
(Caron 1998). Aangezien ook de besluitvorming over de programmering van de culturele 
centra op lokaal niveau lag, was er weinig samenhang tussen de activiteiten van cultu-
rele centra onderling en weinig uitwisseling met de overige instellingen in de culturele 
infrastructuur. Daar zou in de jaren negentig verandering in komen.

Bezuiniging en bezinning
Midden jaren tachtig stagneerde de groei van de culturele centra door het slechte eco-
nomische tij en de bezuinigingen die daarop volgden. Er rezen vragen over de effecten 
van het geografisch spreidingsbeleid en de rol van de Vlaamse overheid stond ter discus-
sie. In tegenstelling tot wat destijds in de culturele sector werd gevreesd, zorgden de 
bezuinigingen en de terugtredende Vlaamse overheid niet voor het einde van de groei 
van de culturele centra. Blijkbaar waren zij als noodzakelijk onderdeel van de culturele 
basisinfrastructuur voldoende ‘ingeburgerd’. De ontwikkelingen zorgden wel voor meer 
variatie in de activiteiten van de centra. Ze gingen zich sterker profileren, mede op basis 
van de specifieke lokale en regionale context (De Kepper 2005).
De culturele centra begonnen in de jaren tachtig steeds meer eigen activiteiten te orga-
niseren, vooral op het gebied van de podiumkunsten. Met het gewijzigde decreet van 
1991 kregen de centra er officieel een doelstelling bij op het gebied van kunst- en cultuur-
spreiding, namelijk ‘het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin 
het kunstgebeuren een prioritaire rol speelt’ (bs 1991). Schramme stelt dat de centra 
naar aanleiding van dit decreet aansluiting zochten bij het ondertussen ontwikkelde 
 podiumkunstenlandschap dat zonder overheidssteun was ontstaan en op privaat initia-
tief steunde (Schramme 2007).
Het decreet van 1991 maakte geen extra middelen vrij voor het ontplooien van artistieke 
activiteiten. Het bleef bij de bescheiden projectmiddelen die beschikbaar waren in het 
kader van Culturele Manifestaties (later Podium/Nieuw Talent), waardoor de centra sterk 
afhankelijk waren van het gemeentebestuur dat geneigd was bij de programmering vei-
lige keuzes te maken. Pas veel later, in de periode 2002-2008, kregen culturele centra de 
mogelijkheid om naast de basissubsidie een variabele subsidie van de Vlaamse Gemeen-
schap te ontvangen, onder andere om de diversiteit en originaliteit van het aanbod en de 
aandacht voor vernieuwende kunstuitingen te vergroten (Colpaert et al. 2007).
Met het decreet van 1991 stopte de mogelijkheid om rechtstreeks subsidie te ontvangen 
voor de bouw van een centrum. De lokale overheid kon nog wel een beroep doen op het 
Vlaamse investeringsfonds voor algemene infrastructurele ondersteuning. Dit is exem-
plarisch voor de steeds grotere rol van gemeenten bij de oprichting en uitvoering van 

3 Bart Caron is in de periode 1999-2004 kabinetschef van Anciaux en Van Grembergen geweest. Veel 
van zijn ideeën zijn uiteindelijk uitgevoerd in het kader van het Decreet lokaal cultuurbeleid (www.
bartcaron.be). 
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culturele centra, met het Decreet lokaal cultuurbeleid van 2001 als voorlopig sluitstuk 
(bs 2001a; De Kepper 2005; Colpaert et al. 2007).
In 1996 werd onder minister Martens het subsidiëren van nieuwe culturele centra stop-
gezet. Er waren op dat moment 103 centra erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Het 
belang van de infrastructuur van culturele centra werd door de minister niet ter discus-
sie gesteld:

Als mensen hun omgeving als een gecultiveerde, cultureel verbeterende omgeving ervaren 
zullen ze daarin aanzetten vinden om ook hun eigen levensomstandigheden te cultiveren. 
Mensen moeten rond zich een ruimte vinden die hen tot cultureel luisteren en spreken, ook tot 
tegenspreken aanzet. (Martens 1995: 18)

Wel moest volgens de minister om de kloof tussen het experimentele aanbod en het 
publiek te verkleinen een ‘actualisering’ plaatsvinden en een bezinning op de relatie 
met de inmiddels tot ontwikkeling gekomen kunstencentra, (Martens 1995). Laermans 
ziet een uitweg in wat hij noemt de ‘middencultuur’. De kracht van de culturele centra 
ligt volgens hem in het bieden van laagdrempelige cultuurvormen als cabaret, musical, 
jeugdtheater en poppentheater (Laermans 1993). De discussie over de toekomst van cul-
turele centra werd mede op initiatief van de toenmalige Federatie van Vlaamse Erkende 
Culturele Centra4 (fe v ecc) gevoerd (De Kepper 2005). Er waren vragen gerezen over de 
(on)mogelijkheid om het grote aanbod van cultuurcentra en de bespelers daarvan te 
blijven financieren. Allerlei maatschappelijke processen, zoals individualisering en de 
opkomst van de nieuwe media, zorgden ervoor dat culturele centra niet langer de centra-
le rol konden spelen die hen aanvankelijk was toebedeeld (Schramme en Gillard 2007). 
Een grondige herprofilering was nodig, niet alleen van de culturele centra, maar van het 
algehele sociaal-cultureel werk.
Onder minister Anciaux werden de voornemens geconcretiseerd. Anciaux stelde dat 
elke speler in het culturele veld de juiste taak moest oppakken: ‘Bij elke schaal horen de 
gepaste culturele voorzieningen. De grote schouwburg hoort thuis in de stad, niet in een 
kleine gemeente. Culturele basisinfrastructuur hoort overal thuis’ (Anciaux 1999: 27). 
Aan de basis van de toedeling van functies aan steden en gemeenten staat het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (r s v).5 Hiermee wilde Anciaux de culturele voorzieningen 
verbeteren en waar nodig witte plekken invullen (Anciaux 1999: 28).

4 Nu de Vereniging van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra vzw (vvc) (www.cultuurcentra.be)
5 Indeling r s v. Grote steden (3): Antwerpen, Brussel en Gent. Regionale Steden (11): Brugge, 

Oostende, Kortrijk, Roeselare (West-Vlaanderen), Aalst, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen), 
Leuven (Vlaams-Brabant), Mechelen, Turnhout (Antwerpen), Hasselt en Gent (Limburg). 
Structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden (22): Ieper, Tielt, Knokke-Heist, Waregem 
(West-Vlaanderen), Dendermonde, Oudenaarde, Eeklo, Lokeren, Ronse, Deinze (Oost-
Vlaanderen), Vilvoorde, Halle, Aarschot, Tienen, Diest, De Vlaamse Rand rond Brussel (Vlaams-
Brabant), Geel, Lier, Herentals, Mol (Antwerpen), Tongeren, Sint-Truiden (Limburg). Kleinstedelijke 
gebieden op provinciaal niveau (20): Lommel, Geraardsbergen, Veurne, Maaseik, Zottegem, 
Wetteren, Boom, Torhout, Ninove, Maasmechelen, Menen, Beveren, Asse, Heist-op-den-Berg, 
Bilzen, Poperinge, Blankenberge, Diksmuide, Bree, Neerpelt-Overpelt. 
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In 2003 maakte de Vlaamse overheid voor het eerst onderscheid tussen gemeen-
schapscentra en cultuurcentra. Voor deze tweedeling werd eveneens het r s v gebruikt. 
Een gemeenschapscentrum is gedefinieerd als een ‘culturele infrastructuur door de 
gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en 
cultuur spreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor 
de culturele diversiteit’ (bs 2003b: 1). Een cultuurcentrum richt zich op de regio en niet 
alleen op de directe omgeving van het centrum, en programmeert vaker zelf (Colpaert et 
al. 2007). Je zou kunnen zeggen dat de nadruk bij een gemeenschapscentrum meer op de 
sociale functie ligt en bij een cultureel centrum meer op de culturele.
De centra worden in het decreet ingedeeld in vier categorieën: cultureel centrum A, B, 
C en gemeenschapscentrum. Aan elke categorie worden verschillende infrastructurele 
eisen gesteld (kader 5.1).

Kader 5.1  Vereisten aan een gemeenschapscentrum en een cultuurcentrum categorie A
Een gemeenschapscentrum moet minimaal beschikken over:
1 een multifunctionele zaal van ten minste 200 m² of een schouwburg met ten minste 

250 vaste of verankerbare zitplaatsen en een multifunctionele zaal van ten minste 100 m², 
waarin de andere activiteiten kunnen plaatsvinden;

2 één of twee tentoonstellingsruimten met een totale oppervlakte van ten minste 100 m²;
3 drie lokalen voor cultureel gebruik.

Een cultuurcentrum van de categorie A moet beschikken over:
1 een schouwburg met ten minste 400 zitplaatsen en een toneeltoren;
2 een multifunctionele ruimte van ten minste 250 m²;
3 één of meerdere tentoonstellingsruimten met een totale oppervlakte van ten minste 

300 m²;
4 zes lokalen voor cultureel gebruik.

Bron: bs (2008c)

Ondersteuning van de culturele centra
Met ingang van het Decreet lokaal cultuurbeleid in 2002 konden in principe alleen ‘cen-
trumsteden’6 ondersteuning krijgen voor een cultuurcentrum. Het aantal centra dat 
subsidie ontving van de Vlaamse Gemeenschap daalde daardoor sterk: in 2005 werden 
nog maar 63 van de in totaal meer dan 200 steden en gemeenten met een cultuur- of 
gemeenschapscentrum ondersteund door de Vlaamse overheid. Met de grote steden 
Antwerpen, Gent en Brussel werden aparte afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in 
convenanten (s v r 2007a: 201-203; De Kepper 2005).
Cultuurcentra in de centrumsteden ontvangen een vaste subsidie als tegemoetkoming 
in de loonkosten van het personeel. De hoogte van de basissubsidie is afhankelijk 
van de categorie waarin het centrum is ingedeeld: 325.000 euro voor de A-categorie, 

6 Centrumsteden zijn de steden in het grootstedelijk of regionaalstedelijk gebied. 



tussen superm ark t en del ic atessenz a ak

189  

190.000 euro voor de B-categorie en 110.000 euro voor de C-categorie. Voor het cultuur-
centrum in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was 650.000 euro beschikbaar, voor 
de gemeente Antwerpen 850.000 euro en 400.000 euro voor het convenant met Gent7 
(Colpaert et al. 2007). De gemeenten dragen het grootste deel van de kosten van het 
 centrum. Dit is in het decreet vastgelegd: de uitgaven van de gemeente voor infrastruc-
tuur, personeel en werking van het cultuurcentrum moeten minimaal vijf keer zoveel 
zijn als het bedrag dat de gemeente krijgt van de Vlaamse overheid (bs 2007).
Gemeenten krijgen subsidie voor het opstellen en uitvoeren van een cultuurbeleidsplan. 
Dit was tot 2008 in de vorm van het salaris van een cultuurbeleidcoördinator en een aan-
vullende subsidie van 1 euro per inwoner. De 1-euro-subsidie moest na 2008 aangewend 
worden voor specifieke activiteiten die de gemeenschapsvorming stimuleren. Daarnaast 
kunnen lokale overheden maximaal 50.000 euro ontvangen om op het gebied van cul-
tuur samen te werken met andere gemeenten (bs 2007; Colpaert et al. 2007).
Uit het jaarverslag van het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwasse-
nen valt op te maken dat de culturele centra in 2009 in totaal 14,6 miljoen euro subsidie 
ontvingen van de Vlaamse overheid.8 De bibliotheken ontvingen 52,9 miljoen euro sub-
sidie. Voor de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid was 17,8 miljoen euro beschikbaar, 
waarvan 11,8 miljoen euro voor de loonkosten van een cultuurbeleidcoördinator en 5,9 
miljoen euro voor 1-euro-subsidies (a sc w 2010).
De gemiddelde totale inkomsten van door de Vlaamse overheid gesubsidieerde cultuur-
centra bedragen in 2006 ruim 712.000 euro9 Voor een centrum uit de A-categorie is dit 
gemiddeld 1,4 miljoen euro, voor een centrum uit de C-categorie 421.000 euro (a sc w 
2007b: 134-145). Ook binnen de categorieën bestaan grote verschillen in beschikbare 
financiële middelen. Van de cultuurcentra (categorie A, B, en C) komt in 2005 gemiddeld 
44% van de inkomsten uit subsidies. Hiervan is bijna 60% afkomstig van het agentschap 
Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen in het kader van het lokaal cultuur-
beleid, 22% komt uit subsidies voor ‘bijzondere arbeidsstatuten’ en ruim 9% van de pro-
vincie (a sc w 2007b: 140).
Om meer inzicht te krijgen in de werking en financiële ondersteuning van culturele 
centra zoomen we in op het cultuurcentrum in Lokeren (kader 5.2). Lokeren dient hier 
slechts ter illustratie; de gegevens kunnen niet worden veralgemeniseerd.

7 Gent heeft geen ‘traditioneel’ cultuurcentrum in de vorm van een gebouw, maar een organisa-
tie die vooral in samenwerking met andere instellingen activiteiten organiseert, genaamd Circa 
(www.circagent.be).

8 Dit is exclusief de middelen voor bijzondere arbeidsstatuten oftewel gesubsidieerde arbeids-
krachten.

9 In 2005 en 2006 bracht het agentschap een aparte publicatie uit met detailgegevens over de wer-
king van culturele centra (a sc w 2007b). Dit is de jaren daarna niet meer gedaan. 
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Kader 5.2 Cultuurcentrum Lokeren, categorie B 
Lokeren is een plaats in Oost-Vlaanderen met ruim 37.000 inwoners. De gemeente Lokeren be-
schikt over een cultuurcentrum uit de B-categorie. De gemeente Lokeren heeft voor de periode 
2008-2013 een cultuurbeleidsplan gemaakt. Onderdeel daarvan is een meerjaren beleidsplan 
voor het cultureel centrum, een gemeentelijke dienst. Op basis hiervan ontvangt de gemeente 
de Vlaamse bijdragen voor lokaal cultuurbeleid, inclusief het cultuurcentrum. Het budget van 
het centrum ligt rond de 800.000 euro, waarvan globaal twee derde wordt besteed aan per-
soneelskosten en een derde aan exploitatiekosten (‘werkingskosten’).10 Er werken circa acht 
mensen in het centrum.

Het centrum heeft een programmerings-vzw, Prolocc, een verzelfstandigde vereniging zonder 
winstoogmerk, die de programmering van het centrum doet. De omzet van deze vzw is circa 
300.000 euro, bestaande uit bijdragen van gemeente en provincie, sponsorgeld en inkomsten 
uit kaartverkoop. Het cultuurcentrum staat in totaal voor circa 950.000 euro op de begroting 
van Lokeren (inclusief Prolocc). Met deze middelen wil het centrum een aantal concrete doel-
stellingen bereiken, zoals het organiseren van 40 klassieke podiumactiviteiten, 40 filmvoor-
stellingen, minimaal 75 activiteiten voor de schoolgaande jeugd en tweejaarlijkse deelname 
aan een kunstproject.

Van de Vlaamse overheid ontvangt de gemeente voor het cultuurcentrum 190.000 euro voor 
personeelskosten (B-categorie) en 65.000 euro voor gesubsidieerd personeel. Daarnaast 
ontvangt de gemeente 38.000 euro aan specifieke subsidies van hogere overheden. Het is 
niet op te maken welk deel daarvan provinciale subsidies zijn, maar het totaal van de hogere 
over heden is circa 294.000 euro. Culturele verenigingen kunnen voor een gereduceerd tarief 
gebruikmaken van de infrastructuur van het cultuurcentrum. Dit tarief is nog lager als de ver-
eniging is aangesloten bij de gemeentelijke culturele raad. In dat geval is bijvoorbeeld de thea-
terzaal voor een dag te huur voor slechts 125 euro.

Bron: Anciaux (1999); Stad Lokeren (2007); www.lokeren.lokaal.be

Een vergelijking met de toegangsprijzen in culturele centra, schouwburgen en ver-
gelijkbare accommodaties in Nederland zou een apart onderzoek vergen. Aan de hand 
van prijzen van dezelfde voorstelling op uiteenlopende plekken kunnen we niet meer 
dan een eerste indruk krijgen. Allereerst kunnen we vaststellen dat de prijzen voor 
 dezelfde voorstelling in Vlaanderen fors uiteen kunnen lopen. Voor een voorstelling van 
cabaretier Javier Guzman in de theaterzaal van het cultuurcentrum in Lokeren betaalt de 
bezoeker als basisprijs 15 euro (www.lokeren.be). Voor hetzelfde optreden betaalt een 
volwassen bezoeker in het cultuurcentrum van Knokke-Heist 21 euro (www.ccknokke-
heist.be). In de Arenschouwburg in Antwerpen ligt de basisprijs op de eerste rang op 
20 euro (www.provant.be). Voor de voorstelling van Guzman betaalt het Nederlandse 
publiek in de schouwburg van Hoorn 22 euro, cjp -houders betalen 20 euro 

10 In de begroting zijn geen huisvestingslasten verwerkt. 
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(www. hetpark.nl). In het Chassétheater in Breda zit het publiek voor 23 euro op de eerste 
rang (www.chasse.nl, websites geraadpleegd op 31 maart 2010).

Activiteiten in een cultureel centrum
Culturele centra boden in de beginperiode vooral onderdak aan organisatoren met een 
verzuilde signatuur. Met name de grotere centra begonnen na verloop van tijd steeds 
meer zelf te programmeren. Met het herziene decreet van 1991 ontstond een onder-
scheid tussen ‘receptieve activiteiten’ en ‘eigen activiteiten’ van culturele centra. Bij 
receptieve activiteiten gaat het om activiteiten van derden die binnen de muren van 
het cultureel centrum plaatsvinden. Het centrum stelt ruimte ter beschikking voor bij-
voorbeeld repetities, vergaderingen of ontspanningsactiviteiten. Het cultureel centrum 
faciliteert alleen en levert zelf in principe geen bijdrage in organisatorische of financiële 
zin. De receptieve functie van culturele centra kan zowel gericht zijn op individuen als 
op organisaties en zowel publieke als private initiatieven betreffen.
De eigen activiteiten maken deel uit van de programmering van culturele centra die tot 
stand komt onder verantwoordelijkheid van een programmacommissie of programme-
rings-vwz, zoals in Lokeren. In dat geval leveren de culturele centra zelf een organisa-
torische, inhoudelijke en financiële bijdrage aan de activiteit. Bij eigen activiteiten gaat 
het bijvoorbeeld om een cabaretvoorstelling in de grote zaal of een fototentoonstelling 
in de foyer van het culturele centrum. Uit onderzoek blijkt dat het onderscheid tussen 
‘receptief’ en ‘eigen’ grofweg overeenkomt met het onderscheid tussen amateur- en 
professionele activiteiten (Colpaert et al. 2006; De Kepper 1998).
In 2005 is bijna 79% van het aanbod in culturele centra receptief, dit aandeel is in ver-
gelijking met 1995 toegenomen (a sc w 2007b: 141; Colpaert et al. 2006: 29) In de kleine 
culturele centra en de gemeenschapscentra worden de minste eigen activiteiten ont-
plooid, in de centra van de B-categorie de meeste. In het onderzoek naar de werking van 
culturele centra dat de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van het steunpunt Cultuur 
Lokaal uitvoerde, zijn zes soorten activiteiten onderscheiden: podium, tentoonstelling, 
educatief, repetities, bestuurlijk, ontspanning en andere activiteiten. Alle soorten activi-
teiten kunnen zowel eigen als receptief zijn11 (Colpaert et al. 2006: 11 e.v.).
De helft van de activiteiten is educatief van aard (50,7 %).12 Dan volgen ontspannende 
activiteiten (15%), bestuurlijke activiteiten (12,1%), podiumactiviteiten (8,4%) en repeti-
ties (8,3%) (tabel 5.1). Het educatieve en podiumaanbod neemt af naarmate het centrum 
kleiner is, voor de repetities, bestuurlijke ontspannings- en overige activiteiten geldt 
dit globaal gezien andersom (Colpaert et al. 2007). De podiumactiviteiten zijn slechts 
een klein onderdeel van het aanbod van een cultureel centrum, maar ze trekken wel de 
meeste bezoekers. Daarna volgen de ontspanningsactiviteiten (24,6%) en de educatieve 
activiteiten (19,1%). Deze cijfers ondersteunen het onderscheid dat de Vlaamse overheid 

11 Sommige activiteiten passen vaker in de ene of de andere categorie. Podiumkunsten zijn veelal 
een eigen activiteit van het centrum en ontspanningsactiviteiten zijn eerder receptief (Colpaert et 
al. 2006, 2007).

12 Waarbij de onderzoekers opmerken dat een cursus van tien lessen als tien activiteiten wordt 
 geteld en een muziekvoorstelling eenmaal (Colpaert et al. 2007).
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sinds 2002 tussen cultuur- en gemeenschapscentra maakt: gemeenschaps centra trekken 
het meeste publiek met ontspanningsactiviteiten. Voor alle categorieën geldt overigens 
dat het aandeel deelnemers aan ontspanningsactiviteiten de afgelopen jaren toeneemt, 
ook in de grotere centra, en dat het publiek voor podiumactiviteiten naar verhouding 
daalt (Colpaert et al. 2007; Laermans 2005).

Tabel 5.1

Activiteiten en deelnemers in cultuurcentra (2003) en gemeenschapscentra (2001)  

(in procenten, n = 107)13

soort activiteit activiteiten deelnemers

educatieve activiteiten 50,7 19,1
ontspanningsactiviteiten 15,0 24,6
bestuurlijke activiteiten 12,1 5,3
podiumactiviteiten 8,4 39,3
repetities 8,3 4,4
andere activiteiten 4,7 7,3

Bron: Colpaert et al. (2007)

Laermans (2005) vindt dat het omvangrijke educatieve, veelal receptieve aanbod meer 
aandacht moet krijgen in het debat over het profiel en de functie van culturele centra. 
Doordat receptieve activiteiten geen onderdeel uitmaken van de eigen programmering 
van het cultureel centrum blijft dit deel van de werking van het cultureel centrum onder-
belicht. De Kepper, directeur van Cultuur Lokaal, zegt hierover:

Veel actoren uit de sfeer van de kunsten, de creatie, zien de culturele centra quasi uitsluitend 
als spreiders van hun product en hebben amper zicht op de andere opdracht.14 (De Kepper 
2005: 13)

Het aandeel tentoonstellingen is slechts 1% van het totaal aan activiteiten van culturele 
centra. Dit is in de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd. Wel is er meer aandacht voor 
gekomen en moeten alle culturele centra verplicht over een tentoonstellingsruimte be-
schikken. Een belangrijke reden voor het kleine aandeel van tentoonstellingen is dat de 
infrastructuur hier niet op is ingesteld; als het gaat om de kunstactiviteiten zijn de cultu-
rele centra in de eerste plaats theaters (Colpaert et al. 2006: 29). Tentoonstellingen blijken 
bij navraag opvallend genoeg wel de meest genoemde activiteit te zijn bij de bezoekers 
(26% van de gevallen). Het gebruikersonderzoek bevestigt het beeld dat tentoonstellin-
gen in culturele centra laagdrempelig zijn voor publiek. Van de be zoekers komt 22% een 
vergadering bezoeken, 20% voor podiumactiviteiten (revue, show,  musical, theater, dans, 

13 Betrokken in het onderzoek zijn de cultuurcentra en gemeenschapscentra met subsidie van de 
Vlaamse overheid, inclusief de gemeenschapscentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

14 Met de andere opdracht doelt De Kepper op de activiteiten die gericht zijn op participatie 
en gemeenschapsvorming, zoals de ontspanningsactiviteiten.
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concerten) en 19% voor educatieve activiteiten. Daarna volgt de functie van informatie-
verstrekker (15%) en het filmaanbod (14%) (Colpaert et al. 2006: 41).
Bij de 63 gesubsidieerde cultuurcentra15 vonden in 2005 in totaal 83.062 activiteiten 
plaats, waarvan 17.576 eigen activiteiten en 65.486 receptieve activiteiten. Dit waren 
gemiddeld rond de 1400 activiteiten per centrum per jaar, waarbij een centrum uit de 
A-categorie gemiddeld bijna 2100 activiteiten voor haar rekening neemt en een centrum 
uit de B- en C-categorie circa 1250.16 Bij 556 activiteiten werd gebruikgemaakt van het 
aanbod Podium en Nieuw Talent, wat 3% van het totale eigen aanbod is (a sc w 2007b: 141 
e.v.).
Een relatief groot deel van de programmering van cultuurcentra is gericht op kinderen 
en jongeren. Dit geldt met name voor de professionele podiumkunsten. Uit onderzoek 
van het agentschap naar de werking van cultuurcentra blijkt dat in 2005 10.458 van de 
eigen activiteiten speciaal voor scholen zijn georganiseerd, wat bijna 30% van het totaal 
aantal eigen activiteiten is. Van het aanbod voor scholen betrof 67% theater, 16,3% film 
en 8,7% muziektheater. Dit aanbod trok gemiddeld 35% van de bezoekers van een cultu-
reel centrum, voor de C-categorie was dit zelfs 41,5% (a sc w 2007b: 141 e.v.).
Hieronder wordt ter illustratie een schematische weergave gegeven van de organisatie en 
activiteiten van een groot cultureel centrum: Cultuurcentrum de Warande in Turnhout 
uit de A- categorie (kader 5.3).

Kader 5.3 Cultuurcentrum de Warande Turnhout, categorie A
De Warande is geopend in 1972 en heeft 90 personeelsleden in dienst. Het centrum organiseert 
jaarlijks 300 voorstellingen (theater, muziek, dans) met gemiddeld 400 toeschouwers per voor-
stelling en 50 tentoonstellingen. De Warande heeft jaarlijks meer dan 4000 podiumabonnees 
en meer dan 4000 inschrijvingen voor cursussen.

Infrastructuur
Schouwburg met 747 plaatsen, theaterzaal met 240 zitplaatsen, ontvangstruimte, twee ten-
toonstellingsruimten, tien vergaderlokalen, conferentiezaal, vrije atelierruimte, balletzaal, 
repetitielokaal, twee workshopruimtes, twee cafés, Stedelijke Bibliotheek, gelegenheidscafé 
en groenzone voor buitenactiviteiten (o.a. een wekelijkse rommelmarkt).

Gemeentelijke subsidie: € 3.776.122,7617

Inkomsten: € 1.427.874,70

15 Dit is exclusief de gemeenschapscentra en de grootstedelijke centra in Brussel en Antwerpen. 
16 Hieronder valt ook het verhuren van zalen aan verenigingen en andere organisaties. 
17 De Warande is een gemeentelijke instelling. Een deel van het personeel wordt direct door de ge-

meente betaald. In de subsidie van de gemeenten zijn ook de middelen van de Vlaamse gemeen-
schap verdisconteerd. 
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Kader 5.3 (vervolg)

Activiteiten (week 29/9 - 5/10/2008)
Acrobat, Smaller, Poorer, Cheaper (theater) (3x)
Ragus, 10th anniversary tour show (musical en show)
Bart Peeters, De Hemel in het Klad (concert) (2x)
Ad Visser, F#ck the 70’s (concert)

Fred Bervoets (tentoonstelling)
Zinloos Geweld (cartoontentoonstelling)
Laurent Cantet, Entre Les Murs (film)
Artist in Residence: Florejan Verschueren

Cursussen: lijndansen, dynamisch meditatief dansen, dansen naar vrijheid, actualiteiten, astro-
logie, batik, patchwork en handwerk, stempelen op stof, weven, kalligrafie, keramiek.
Daguitstap: kasteel van Arcen, fietsen rond Geel, kasteelloop.
Wandelen: knooppuntentocht in Nederland.

Bron: Stad Turnhout (2007); www.warande.be, geraadpleegd op 1 oktober 2008

Conclusie culturele centra
De culturele centra hebben zich in de afgelopen decennia moeten aanpassen aan 
de veranderde maatschappelijke en culturele context. Ze hebben zich vanaf de jaren 
zeventig ontwikkeld van ‘lege dozen’ , met de nadruk op het ter beschikking stellen van 
infrastructuur aan het lokale verenigingsleven, via een rol als cultuurspreider tot een 
belangrijke medespeler in de specifieke context van het lokale cultuurbeleid. Deze ont-
wikkeling van culturele centra verloopt in grote lijnen parallel met de ontwikkelingen in 
het cultuurbeleid van Vlaanderen. De centrale overheid had in de periode van Vlaamse 
ontvoogding grote invloed op het lokale culturele leven. De ontzuiling en de steeds 
grotere diversiteit van cultuuruitingen veranderden de rol van de overheid en misten, zij 
het langzaam, ook hun uitwerking op de culturele centra niet. Vanaf de jaren negentig 
komt door de uitbreiding van de doelstellingen in het kader van het decreet uit 1991 meer 
nadruk te liggen op de culturele centra als (podium)kunsteninstellingen.
Met de culturele centra beschikt Vlaanderen over een laagdrempelige en goed gespreide 
infrastructuur voor cultuur in de brede zin van het woord. De culturele centra zijn een 
belangrijk instrument in het Vlaamse cultuurparticipatiebeleid, al is de mogelijkheid om 
vanuit een centraal punt beleidsmatig invloed uit te oefenen op de werking van de centra 
steeds kleiner geworden door de toenemende decentralisatie.
Cultuurcentra houden als het ware het midden tussen een supermarkt en een delica-
tessenzaak. Deze typering van culturele centra uit 1993 door De Kepper is anno 2011 
nog steeds van toepassing. De culturele centra werken voor een breed publiek en er 
wordt van ze verwacht dat ze een kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod brengen. Ze 
hebben een brede taakopvatting, maar proberen zich ook te specialiseren. Ze hebben 
een sociaal-culturele functie, maar zeker de grotere centra hebben ook de ambitie om 
een rol van betekenis te spelen in het kunstenveld. Mede door het onderscheid tussen 
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 gemeenschapscentra en cultuurcentra zien we dat met name de culturele centra zich 
steeds meer profileren. Zij maken vaker een expliciete keuze in het aanbod dat ze willen 
brengen en het publiek dat ze daarmee willen bereiken.
Tegelijkertijd moeten de culturele centra toch ook de gulden middenweg proberen te 
bewandelen: zij spelen een dubbelrol als instrument van het spreidingsbeleid van Vlaan-
deren enerzijds en centrale speler in het gemeentelijke cultuurbeleid anderzijds. Op 
het niveau van de Vlaamse Gemeenschap ligt de nadruk op de kunstspreidende functie 
van de centra, doordat alleen culturele centra die eigen aanbod programmeren worden 
ondersteund. Ook de initiatieven Podium en Nieuw Talent zijn vooral gericht op kunst-
spreiding. De gemeenten daarentegen leggen meer nadruk op het bredere palet aan 
activiteiten dat een cultuur- of gemeenschapscentrum te bieden heeft (De Kepper 2005).
Er is in de loop der tijd allerlei kritiek geuit op de culturele centra: ze programmeren 
te conservatief, zijn grijze muizen en ongelijk verspreid over Vlaanderen. Toch zijn er 
weinig mensen die aan het bestaansrecht van de culturele centra tornen. De cruciale rol 
die zij hebben gespeeld bij de ontvoogding van Vlaanderen staat voor de meesten buiten 
kijf. Zo stelt Schramme dat de kracht van culturele centra ligt in het leggen van verbin-
dingen op lokaal en regionaal niveau, hun specifieke lokale profiel en in hun spreiding 
over heel Vlaanderen (Schramme 2007). Door die spreiding kan de Vlaamse overheid zich 
volgens Schramme verder gaan terugtrekken: ‘Wil de Vlaamse regering werk maken van 
een echt participatief en verantwoordelijk beleid, dan zullen de steden en gemeenten 
nog meer financiële verantwoordelijkheid moeten krijgen om hun lokaal cultuurbeleid 
vorm te geven, op maat van de burgers’ (Schramme 2007: 202).
Ook Laermans, die geregeld kritiek heeft geuit op de werking van de culturele centra, 
benadrukt hun belangrijke functie voor de samenleving. Hij betitelt de culturele centra 
als:

[...] ontmoetingsruimten, plaatsen waar mensen hun individuele belangen even tussen 
haakjes zetten om met kunstenaars of medeburgers figuurlijk of letterlijk van gedachten te 
wisselen. […] het zijn culturele sterkmakers, ‘centres of empowerment’: ze reiken individuen 
instrumenten aan om niet enkel zichzelf te ontplooien, maar tevens als actievere en mon-
digere burgers, als beter uitgeruste deelnemers aan het publieke verkeer te participeren. 
(Laermans 2005: 64)

5.2 De opkomst van de kunstencentra

Het is al een aantal keren ter sprake gekomen: parallel aan de culturele centra ontwikkel-
de zich een tweede infrastructuur voor de podiumkunsten, de kunstencentra. Waarom 
gebeurde dit, wat bieden de kunstencentra en hoe verhouden zij zich tot het aanbod van 
de culturele centra en de grote stadsschouwburgen?18

De infrastructuur voor de professionele podiumkunsten bestond tot de jaren zestig 
van de twintigste eeuw uit schouwburgen in Brussel, Antwerpen en Gent en een aantal 
speelplekken in de provincie. De podia werden bevolkt door gevestigde  gezelschappen. 

18 De schouwburgen worden tegenwoordig vaak aangeduid met de term ‘stadstheater’. 
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Mede door hun worteling in de lokale gemeenschap en de kwantitatieve criteria die 
de basis voor hun subsidie vormden, waren zij verzekerd van ondersteuning door de 
Vlaamse overheid. Naast de stadsschouwburgen ontstonden in de jaren vijftig en zestig 
ook ‘kamertheaters’: kleinschaliger voorzieningen die onderdak boden aan kamer-
gezelschappen en waar men veel dichter bij het publiek kon spelen dan in schouw-
burgen.
Vanaf begin jaren zeventig komen er speelplekken die zich nadrukkelijk onderscheiden 
van of afzetten tegen culturele centra en schouwburgen, zoals De Hoop in Waregem, 
de Beursschouwburg in Brussel en Proka in Gent. Zij brengen in eerste instantie vooral 
aanbod dat voortkomt uit de jeugdcultuur: rock-, folk- en jazzmuziek en margetheater 
(Bauwens et al. 1992: 21).
In een tijdbestek van vijftien jaar ontstond het zogenoemde alternatieve circuit. Dit 
omvatte naast genoemde podia: Vooruit in Gent, Limelight in Kortrijk, Kaaitheater in 
Brussel, ’t Stuc in Leuven,19 De Werf in Brugge, Nieuwpoorttheater in Gent en Monty 
en deSingel in Antwerpen. Deze centra kwamen veelal voort uit initiatieven van vrijwil-
ligers en hadden als doel kwalitatieve, vernieuwende kunst te brengen en internationale 
producties naar Vlaanderen te halen (Jans 2000: 245-250). De opkomst van het alterna-
tieve circuit had ook te maken met veranderende ideeën over de rol van kunst en cul-
tuur in de samenleving. De nieuwe generatie brak met de emancipatie-idealen van de 
sociaal-culturele sector en nam de kunst zelf als uitgangspunt, niet het publiek: ‘de orga-
nisatorische energie werd verlegd van het vormingstheater en andere bewustmakende 
activiteiten naar de echte kunst, vooral dan de hedendaagse dans en het dito theater’ 
(Laermans 1993: 103).
Alhoewel het alternatieve circuit vaak als een samenhangend geheel van culturele 
voorzieningen wordt geschetst, zijn tussen de kunstencentra onderling grote verschil-
len in doelstelling en doelgroepen. Sommige kunstencentra startten vanuit artistieke 
 doelstellingen, anderen vanuit een behoefte aan culturele infrastructuur in het alge-
meen of aan ruimte voor jongerencultuur in het bijzonder (Bauwens et al. 1992: 24 e.v.).
Bauwens stelt dat tot halverwege de jaren tachtig ‘de kunstencentra qua werking eerder 
te relateren [zijn] aan de kulturele centra en hun betoelaging dan aan de produktieve 
teatersektor of de kunstensektor in het algemeen’ (Bauwens et al. 1992: 31). De Beurs-
schouwburg, het Kaaitheater en deSingel worden in de beginperiode door de dienst 
Volksontwikkeling ondersteund en hadden aanvankelijk een multidisciplinair karakter. 
Dit maakt duidelijk dat de verschillen tussen kunstencentra en met name de grote cultu-
rele centra niet zo zwart-wit waren als vaak wordt voorgesteld.
Gaandeweg raken de kunstencentra sterk gericht op de podiumkunsten en dan vooral 
de ‘jonge’ vernieuwende kunsten (Bauwens et al. 1992: 31). Dit is niet verbazingwekkend, 
want vanuit de kant van zowel de makers als het publiek was daar vraag naar. Een deel 
van het met name jonge publiek had zich intussen tegen de gevestigde orde gekeerd. 
Zij identificeerden zich steeds minder met het verzuilde verenigingsleven en het (reper-
toire)aanbod van de gevestigde gezelschappen. De nieuwe initiatieven trokken veel 

19 ’t Stuc heet anno 2011 stuk.



tussen superm ark t en del ic atessenz a ak

197  

 belangstelling, vooral van dertigers met een linkse achtergrond (Laermans 1993: 99-113).
Marianne van Kerkhoven vat de ontwikkeling van de kunstencentra kernachtig samen:

de kunstencentra bestaan zo’n twintig jaar: in die tijdspanne hebben zij én de kunstenaars die 
hun podia bevolk(t)en een hele weg afgelegd. Van vaak kleine, in de marge opererende, met 
veel enthousiasme en weinig geld functionerende structuren zijn de eerste kunstencentra uit-
gegroeid tot efficiënt gerunde, goed draaiende, gesubsidieerde, tot het theaterestablishment 
behorende huizen met geoutilleerde infrastructuur en met geschoold en betaald personeel. De 
meest talentvolle kunstenaars ‘van het eerste uur’ hebben na jaren knokken subsidies verwor-
ven en hebben hun weg doorheen het theaterlandschap afgelegd, van klein naar groot, tot in 
het hart van het centrum. (Van Kerkhoven 1999: 74)

Ondersteuning van kunstencentra door de Vlaamse overheid
In 1986 erkende de Vlaamse Gemeenschap vijf kunstencentra als ‘receptieve produk-
tiecentra’: Proka, Nieuwpoorttheater, ’t Stuc, Limelight en Vooruit.20 Dit gebeurde 
pas nadat de centra zich in 1983 collectief tot minister Karel Poma hadden gewend. De 
toegekende subsidie was beperkt, volgens Bauwens kan beter gesproken worden van 
‘aanmoedigingpremies’ (Bauwens et al. 1992: 48). Het gros van de subsidies ging nog 
steeds naar ‘de geldverslindende monumentenzorg voor kwijnende stadsgezelschappen, 
lokale miniatuurtheaters of Koninklijke Balletten, met hun talrijke tentakels naar de 
cenakels van de macht’ zoals Uytterhoeven het weinig subtiel verwoordt (Uytterhoeven 
1999: 92). Sinds de jaren negentig is de situatie verbeterd door verscheidene investerin-
gen, zowel financieel als beleidsmatig, in gebouwen, organisatie en programmering van 
de kunsten (De Kepper 2005; Bauwens et al. 1992: 72-85).
De middelen voor de kunstencentra werden, net als bij de culturele centra, toegekend 
zonder duidelijke criteria of een visie vooraf. De uiteindelijke visie die door de kunsten-
centra zelf werd aangedragen, was geïnspireerd op onder meer het Nederlandse model 
van de werkplaatsen. Begin jaren negentig ontvingen de kunstencentra vooral steun 
van de Vlaamse overheid en de Nationale Loterij,21 de andere overheden droegen weinig 
bij (Bauwens et al. 1992: 47-67). In het Podiumkunstendecreet van 1993 waren de kun-
stencentra een van de vier nieuwe werkvormen die in aanmerking kwamen voor onder-
steuning van de overheid.
Subsidiëring van de kunstencentra door de overheid betekende volgens sommigen het 
einde van de krachtige vernieuwing: de kunstencentra werden als het ware ingekapseld 
in het bestaande systeem en verstarring dreigde (Jans 2000: 245-250). Dit komt enerzijds 
doordat de kunstencentra moesten voldoen aan de voorwaarden van de overheid. Aan de 

20 Het Kaaitheater wordt in de jaren negentig ook ondersteund door de Vlaamse overheid, maar 
staat op naam op de begroting. Anno 2010 ontvangt het Kaaitheater een meerjarige ‘werkingssub-
sidie’ in het kader van het Kunstendecreet. Kunstencentrum deSingel is een eigen instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap (zie § 5.3) (Bauwens et al. 1992: 48).

21 In de jaren negentig had de minister van Cultuur inspraak in de bestemming van de middelen uit 
de Nationale Loterij. Bauwens spreekt dan ook over ‘officieus kultureel budget’ (Bauwens et al. 
1992: 67). In 2007 kwam 1,1 miljoen euro van de loterijgelden ten goede aan culturele projecten 
(vp 2007/2008b). 



198

van anciaux tot zi jl str a

andere kant moesten de centra ook opboksen tegen de hoge eisen die ‘het publiek’ en 
‘de markt’ aan hen stelde. Dit leidde tot uiteenlopende klachten in het veld. Deze staan 
verwoord in de publicatie Alles is rustig. Het verhaal van de kunstencentra (De Vuyst 1999), 
waarin onder anderen zakelijk leiders, programmatoren en het publiek aan het woord 
komen. Er is vrees voor vervlakking, commercialisering en vrijblijvendheid, voor een 
klimaat waarin aandacht voor efficiëntie en ‘omkadering’22 ten koste gaat van de kern, 
het artistieke werk. Het publiek vreest een meer elitaire vorm van kunst (De Vuyst 1999).23

Het meest recente Kunstendecreet omschrijft kunstencentra als ‘organisaties die in 
hoofdzaak de opdracht hebben de ontwikkelingen in de nationale en/of internatio-
nale kunstproductie te volgen door middel van creatie, presentatie, reflectie en/of 
 publiekswerking’ (bs 2008b). De kunstencentra onderscheiden zich van culturele centra 
en schouwburgen doordat zij een productie- en presentatiefunctie combineren. Werk-
plaatsen zijn enigszins verwante organisaties, maar hebben een ondersteunende en 
geen presentatiefunctie.24 In 2008 ontvingen 22 kunstencentra gezamenlijk 16,3 miljoen 
euro subsidie. Dit is ruim 19 % van de meerjarige subsidies voor de kunsten. De omvang 
van de subsidies aan de kunstencentra varieert van 100.000 euro voor Z33 in Hasselt tot 
ruim 2 miljoen euro voor Vooruit in Gent (zie kader 5.4 voor een toelichting op de subsi-
die voor Vooruit).

5.3 Infrastructuurbeleid

Door de beperkte financiële middelen kampten de kunstencentra in de beginperiode 
voor een deel met dezelfde problemen als de culturele centra. De infrastructuur was lang 
niet altijd geschikt voor grotere of technisch complexe voorstellingen. Van Schoor con-
stateerde in 1993 dat de Vlaamse overheid niet uitblinkt in het ter beschikking stellen van 
gebouwen en accommodaties voor zijn theaterkunstenaars. Daarbij moeten we in het 
achterhoofd houden dat de culturele centra nu weliswaar door velen als podiumkunsten-
voorziening worden gezien, maar dat deze functie in de jaren zeventig en tachtig nog 

22 Onder ‘omkadering’ worden in Vlaanderen alle voorzieningen en activiteiten verstaan die bijdra-
gen aan het uitvoeren van de kerntaak van een organisatie. Het gaat dan meestal om personeel, 
maar het kan in dit geval ook gaan om activiteiten op het gebied van educatie en publieksbereik 
(www.taaladvies.net).

23 Laermans stelt in zijn recensie van Alles is rustig dat de beginperiode door de betrokkenen te veel 
wordt verheerlijkt en het klimaat van de jaren negentig te negatief wordt voorgesteld, omdat de 
maatschappelijke context te veel wordt veronachtzaamd. Wat hem ook stoort is dat er gedaan 
wordt alsof ‘de’ kunstencentra een ‘homogene identiteit’ bezaten met een oorsprong die on-
derweg verloren is gegaan (Laermans 2000). In 2003 verschijnt Pigment. Tendensen in het Vlaamse 
podiumlandschap als vervolg en antwoord op Alles is rustig. Het schetst een optimistisch beeld van de 
biotoop van de nieuwe generatie makers uit de jaren negentig. Dit zijn onder andere Olympique 
Dramatique, Charlotte Vanden Eynde en Benjamin Verdonck (Uytterhoeven 2003).

24 Werkplaatsen zijn ‘organisaties die zich in hoofdzaak toeleggen op ondersteuning van creatie, 
ontwikkeling, reflectie of zakelijke dienstverlening aan kunstenaars’ (bs 2008b). 



tussen superm ark t en del ic atessenz a ak

199  

niet zo sterk ontwikkeld was. De infrastructuur fungeerde maar al te vaak als een sluit-
post op de cultuurbegroting. In het ontwerp van het Podiumkunstendecreet van 1993 
was een hoofdstuk voorzien voor ondersteuning van theaterinfrastructuur. Dit is uit-
eindelijk komen te vervallen vanwege de niet in te schatten budgettaire consequenties 
(Van Schoor 1993).
Minister Anciaux had begin eenentwintigste eeuw de ambitie om tot een meer samen-
hangend infrastructuurbeleid te komen en bracht in 2001 een nota over dit onderwerp 
uit. Uitgangspunt van zijn beleid is dat de infrastructuur in dienst moet staan van 
artistieke ontwikkelingen. Voor culturele infrastructuur van bovenlokaal belang is een 
apart budget beschikbaar bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur. Anciaux nam de 
bouwportefeuille van zijn voorganger over met onder andere plannen voor verbouwing 
van deSingel in Antwerpen en ’t Stuk in Leuven en nieuwbouw van het concertgebouw 
van Brugge, drie plannen die inmiddels zijn gerealiseerd. Voor de jaren 2002-2006 had 
Anciaux in totaal 87,3 miljoen euro beschikbaar voor de culturele infrastructuur (Anci-
aux 2001b).
Op het gebied van muziek is het onder Anciaux de tendens geworden dat de overheid 
investeert in grootschalige infrastructuur voor klassieke muziek en muziektheater, 
onder meer in Brussel (Paleis voor Schone Kunsten) en Gent (De Bijloke en Vlaamse Ope-
ra). De kunstencentra en muziekclubs, die zich meer richten op de populaire muziek,25 
moeten het met bescheiden middelen doen. Muziekclubs kunnen sinds 2001 infra-
structurele ondersteuning krijgen, waar onder andere De Werf, 4a d, Studio Noise Gate, 
Limelight en Monty gebruik van hebben gemaakt. Uit deze opsomming blijkt dat ook 
een aantal kunstencentra zich als muziekclub profileren. De middelen voor muziekclubs 
moeten ook ruimte bieden aan de ontwikkeling van jongerencultuurcentra (Anciaux 
2001b).
Vlaanderen heeft voldoende zalen voor concerten, maar weinig geschikte plekken voor 
grote symfonische orkesten, zo stelt Anciaux. Hij constateert dat de dichtheid aan ‘goed 
lopende concertinfrastructuur’ in Nederland veel groter is dan in Vlaanderen (Anciaux 
2001b). Volgens Anciaux onderscheidt Vlaanderen zich met een multidisciplinaire aan-
pak als het gaat om grote infrastructuurprojecten. Dit is wellicht de erfenis van de aan-
pak bij de culturele en kunstencentra.

De grote Vlaamse cultuurinstellingen
De Vlaamse culturele infrastructuur kent naast sociaal-culturele verenigingen, cultu-
rele centra en kunstencentra nog een aantal kenmerkende spelers: de grote Vlaamse 
cultuurinstellingen. Deze groep instellingen bestond in 2007 uit de Vlaamse Opera, 
het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (k m sk a), het Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA), deSingel, deFilharmonie, het Vlaams Radio 

25 Muziekclubs zijn organisaties ‘waarvan de werking in hoofdzaak betrekking heeft op presentatie, 
publiekswerking en omkadering van muzikanten’ (bs 2008b).



200

van anciaux tot zi jl str a

Orkest / Vlaams Radio Koor (v ro/v r k) en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.26 Om 
uiteenlopende redenen zijn ze een zogeheten Instelling van de Vlaamse Gemeenschap. 
De meeste instellingen hebben een ‘unitair Belgisch verleden’ en behoorden tot de 
‘canon’ van het cultuurbestel (Anciaux 2008d: 4). Zij behielden hun bijzondere status 
toen zij Vlaams werden. MuHKA, deSingel en v ro/v r k ontstonden in het kader van de 
Vlaamse natievorming (Anciaux 2008e). De totale subsidie aan de zeven instellingen 
bedroeg in 2007 47.326.479 euro.27 In 2008 kwam daar bijna 5 miljoen euro aan extra 
‘werkingsmiddelen’ bij en kregen ze minimaal 37 miljoen euro om te investeren in de 
huisvesting. Poppodium Ancienne Belgique trad in 2008 toe als de achtste Vlaamse 
instelling (Anxiaux 2008e, 2008f ). Hiermee is popmuziek definitief tot de canonieke 
cultuur toegetreden.
Lange tijd stonden de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap op naam in de begro-
ting. Ze vielen niet onder afzonderlijke decreten en werden niet aan een integraal 
kwaliteitsoordeel onderworpen. De afgelopen jaren zijn de instellingen van de Vlaamse 
Gemeenschap steeds verder geïntegreerd in het kunsten- en erfgoedbeleid. Tegenwoor-
dig vallen zij binnen het kader van het Kunsten- of Erfgoeddecreet. Met de grote cultuur-
instellingen worden beheersovereenkomsten afgesloten voor een periode van vijf jaar 
(2006-2010, 2011-2015).
Toch blijven de organisaties een bijzondere status houden, zeker ook in financieel 
opzicht. Minister Anciaux licht in zijn nota Open Grandeur toe waarom deze instellingen 
blijvend een bijzondere plek verdienen in het bestel en een apart statuut krijgen: ze bie-
den internationale kwaliteit en zijn een ‘uitzonderlijke drager van symbolische waarden’. 
Het hangt ook samen met de keuze voor ‘duurzaamheid en continuïteit’ (Anciaux 2008d: 
12-13).28

26 Minister Schauvliege heeft aangekondigd dat de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van 
Vlaanderen zullen fuseren en dat een pool wordt gevormd waarin alle orkestleden van de drie 
orkesten en de koorleden van de twee koren zullen worden ondergebracht (vr 2010).

27 Dit is exclusief middelen voor het onderhoud van de gebouwen. Het Fonds Culturele Infrastructuur 
(FoCi) neemt het ‘eigenaarsonderhoud’ voor zijn rekening bij culturele gebouwen waarvan de 
Vlaamse Gemeenschap eigenaar is (ca. 30). Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de afde-
ling Gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap.

28 Deze keuze is onder meer gebaseerd op De Kunstinstitutie: de identiteit en maatschappelijke positie 
van de Artistieke Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap (2007) dat Pascal Gielen in opdracht van de 
Vereniging Openbare Instelling van de Vlaamse Gemeenschap (voi) heeft geschreven.
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Kader 5.4 Subsidie Kunstencentrum Vooruit in Gent (2006-2009)
Vooruit ontving voor de periode 2006-2009 een meerjarige werkings- of exploitatiesubsidie 
van 2, 1 miljoen euro. Bijna de helft van dit bedrag, 950.000 euro, heeft de afdeling artistieke 
werking beschikbaar gesteld voor het maken van producties en voorstellingen.

Vooruit genereert eigen inkomsten door verhuur en horeca-exploitatie. De verhouding tussen 
de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en de eigen inkomsten is ongeveer fiftyfifty. Hier-
mee zit de organisatie ver boven de norm van 12,5% eigen inkomsten die de Vlaamse overheid 
sinds 2010 van hen verlangt.

Naast de subsidie van de Vlaamse overheid ontvangt Vooruit 235.000 euro van de provincie 
Oost-Vlaanderen en 260.000 euro van de Stad Gent. Daarnaast staat voor bijna 700.000 euro 
aan afschrijvingen voor kapitaalsubsidies ingeboekt.29 Sponsors dragen voor circa 
350.000 euro bij.

Bron: Vooruit (2009)

5.4 Verdeling en spreiding van het podiumaanbod

In 200430 werden in Vlaanderen, inclusief Brussel, ruim 33.000 voorstellingen op het 
gebied van theater, dans en muziek geteld. Het theater- en muziekaanbod is precies even 
groot in omvang (tabel 5.2) (s v r 2006). Uit onderzoek naar het aanbod van culturele cen-
tra blijkt dat in 2004 12.034 activiteiten op het gebied van professionele podiumkunsten 
werden georganiseerd. Daarmee hebben culturele centra een substantieel aandeel in het 
totale podiumkunstenaanbod (www.vlaanderen.be/svr geraadpleegd op 5 juni 2009).

Tabel 5.2

Het podiumaanbod in Vlaanderen naar discipline, 1999 en 2004 (totaal en in procenten van het totaal)

discipline 1999 % 2004 %

theater 16.065 60,2 15.998 48,5
dans 1.362 5,1 1.032 3,0
muziek 9.258 34,7 15.999 48,5
totaal 26.685 100 33.029 100

Bron: svr (2006)

29 Kapitaalsubsidies zijn subsidies van de overheid die bedoeld zijn voor investeringen in de vaste 
activa (Honoré 2000).

30 De Studiedienst heeft geen recentere cijfers van het podiumaanbod verzameld (www.vlaanderen.
be/svr). 
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De samenstelling van het aanbod van de podiumkunsten in Vlaanderen is in de periode 
1999-2004 sterk gewijzigd. Het aantal muziekvoorstellingen is toegenomen, het theater 
en dansaanbod is afgenomen, zowel in absolute termen als procentueel.
Colpaert et al. (2006) heeft de ontwikkeling van het podiumkunstenaanbod in heel 
Vlaanderen vergeleken met dat van de culturele centra (tabel 5.3). Alhoewel de cijfers 
enigszins verschillen met die van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, zijn de ten-
densen gelijk. Het muziekaanbod is in absolute termen zeer sterk toegenomen (+60%), 
het theater- en dansaanbod nam af met respectievelijk een vierde en een vijfde. Bij de 
culturele centra nam vooral het dansaanbod af (-28%), het theater in mindere mate (-6%) 
en het muziekaanbod steeg veel minder sterk dan bij het totale aanbod (+9%). Het totale 
podiumaanbod nam in absolute termen toe met 10%, bij de culturele centra slonk het in 
de periode 1995-2003 met 3%. Voor de culturele centra zijn de wijzigingen kleiner, zeker 
gezien het feit dat het een langere periode betreft (Colpaert et al. 2006: 32 e.v.).

Tabel 5.3

Ontwikkeling van het podiumaanbod in Vlaanderen (1999-2004) en in culturele centra (1995-2003) 

naar discipline (in procenten)

dans muziek theater podium

Vlaanderen 1999-2004 -25 60 -20 10
culturele centra 1995-2003 -28 9 -6 -3

Bron: Colpaert et al. (2006)

Als we het muziekaanbod nader bekijken, blijkt dat in de culturele centra in de periode 
1999-2004 met name het populaire aanbod is toegenomen, ten koste van het klassieke 
aanbod. In 2004 was de verdeling 42% populaire muziek, 36% volksmuziek en 22% klas-
sieke muziek. Voor het totale muziekaanbod geldt ook dat de groei van de populaire 
muziek ten koste gaat van de volksmuziek. Hier is de verdeling 61% populair, 24% klas-
siek en 15% volksmuziek. In het totale podiumaanbod wordt de populaire muziek steeds 
dominanter (Colpaert et al. 2006: 32 e.v.). In Vlaamse Regionale Indicatoren (Vrind) 
wordt die ontwikkeling mede op conto van het popmuziekbeleid van de Vlaamse over-
heid geschreven (s v r 2006: 204).
Een vergelijking tussen het aantal voorstellingen in onderzoek uit 2003 en eerder 
onderzoek van Colpaert en De Kepper (1998) over de jaren 1995 en 1996 leidt tot de ruwe 
schatting dat twee derde van het podiumaanbod gesubsidieerd is of plaatsvindt in een 
gesubsidieerde infrastructuur. In Vrind 2006 komt men tot een andere conclusie. Hier 
wordt ingeschat dat 80% tot 90% van alle voorstellingen professioneel theater is en dat 
ongeveer een kwart daarvan is gesubsidieerd (s v r 2007a). Misschien is de enige conclu-
sie die we uit deze verschillende schattingen kunnen trekken dat kennelijk onbekend is 
welk aandeel van de podiumkunsten nu precies gesubsidieerd wordt.
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Geografische spreiding
Het grootste aanbod podiumkunsten was halverwege de jaren negentig gelokaliseerd 
in Brussel, Antwerpen en Gent. Gezamenlijk leverden ze 34% van het totaalaanbod in de 
podiumkunsten (Colpaert en De Kepper 1998). De subtop bestond uit de steden Kortrijk, 
Leuven, Mechelen en Brugge. Deze steden boden samen 13% van het totale aanbod. Col-
paert en De Kepper constateren dat het podiumaanbod evenwichtig is verspreid over de 
gemeenten in Vlaanderen. Deze situatie pleit volgens hen niet direct voor grootschalige 
investeringen in een nieuwe infrastructuur voor podiumkunsten. Blijkens zijn initiatief 
voor een infrastructuurnota dacht minister Anciaux daar in 2001 toch iets anders over, 
met name als het gaat om voorzieningen voor klassieke concerten en populaire muziek 
(srv 2006; Anciaux 2001b). In Vrind 2006 wordt geconstateerd dat dankzij het beleid van 
de overheid het aanbod vrij evenredig is gespreid over Vlaanderen met een (logische) 
concentratie in de steden.
Het theater- en muziekaanbod concentreert zich duidelijk in de gemeenten met een 
cultuur- of kunstencentrum. Het muziekaanbod is het best gespreid, onder andere door-
dat een groot deel van dit aanbod niet gebonden is aan een specifieke infrastructuur. 
Het dansaanbod is hierdoor juist veel minder gespreid. Het huidige aanbod wordt sterk 
bepaald door dansgezelschappen en kunstencentra die in de jaren tachtig opkwamen: 
Klapstuk in Leuven, de Beweeging en deSingel in Antwerpen en Vooruit in Gent. Daar-
naast zijn er enkele cultuurcentra die zich richten op dans, zoals die in Brugge, Tongeren 
en Turnhout (Colpaert en De Kepper 1998).
Het muziektheater is sterk geconcentreerd in Antwerpen en Gent vanwege de Vlaamse 
Opera en het Ballet van Vlaanderen. Muziektheater is van oudsher meer afhankelijk 
van een specifieke infrastructuur en een specifiek publiek en mede daardoor het minst 
gespreide genre. De laatste jaren is deze situatie veranderd: muziektheater in nieuwe 
vormen, zoals musical, is op meer plekken te zien (Colpaert en De Kepper 1998). Die 
ontwikkeling heeft zich aan het begin van de eenentwintigste eeuw doorgezet.
De culturele centra uit de A- en B-categorie bieden naar verhouding een kleiner aanbod 
aan podiumactiviteiten dan die uit de C-categorie. Dit komt volgens de onderzoekers 
doordat in de grotere steden meer alternatieve locaties met podiumaanbod zijn. In de 
kleinere gemeenten is het cultureel centrum vaak de enige voorziening voor professio-
nele podiumkunsten. Zo biedt een cultureel centrum uit de C-categorie 77% van het tota-
le podiumaanbod van de gemeente en 52% van het muziekaanbod. Voor een cultureel 
centrum uit de A-categorie ligt die verhouding heel anders: 41% van het theateraanbod 
vindt in het cultureel centrum plaats en slechts 24% van het muziekaanbod. De grootte 
en de infrastructuur van een stad blijken de belangrijkste verklarende factoren voor de 
verschillen in het podiumaanbod in de culturele centra (Colpaert et al. 2006: 30-32).

5.5 Culturele centra versus kunstencentra

De ontwikkeling van de Vlaamse culturele infrastructuur voor de podiumkunsten 
zorgde aan het eind van de twintigste eeuw voor een gepolariseerd landschap. Sinds het 
subsidiëren van de kunstencentra, eerst in regelingen en later in het Podiumkunstende-
creet (bs 1993), is er sprake van een tweesporenbeleid. Hiermee werd het in de praktijk 
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reeds bestaande onderscheid tussen het sociaal-cultureel werk en de kunsten geïnsti-
tutionaliseerd. Het dualisme komt ook terug in de organisatie en wetgeving van het 
cultuurbeleid: de kunstencentra vallen onder het agentschap Kunsten en Erfgoed en de 
cultuurcentra onder het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.31 
Ze zijn onderwerp van verschillende decreten, respectievelijk het Kunstendecreet en het 
Decreet lokaal cultuurbeleid.
Het cultuurbeleid is volgens Elias32 in twee fundamenteel verschillende benaderingen 
opgesplitst: beleid gericht op het produceren van kunst en beleid gericht op cultuur-
spreiding. Tussen beide sporen was weinig interactie en overleg, noch beleidsmatig noch 
in de praktijk (Elias 2000: 42). Bauwens zegt hierover in zijn onderzoek naar de groei 
en werking van kunstencentra in de jaren tachtig: ‘Zeker het produktioneel werk vindt 
moeilijk toegang tot andere receptieve circuits, in casu de kulturele centra. Produkti-
oneel werk uit de kunstencentra wordt er slechts sporadisch geplaatst’ (Bauwens et al. 
1992: 144).
De culturele centra waren bij uitstek bedoeld als spreidinginstrument, met een kunsten-
aanbod uit de lage en middencultuur, zoals jeugdtheater, volksmuziek, cabaret, mime, 
en poppentheater. Het aanbod van de culturele centra was en is gericht op het bereiken 
van brede lagen van de bevolking. Omdat het publiek als uitgangspunt wordt genomen 
en publieksaantallen meetelden bij de beoordeling, werden culturele centra gedwongen 
te programmeren naar de gemiddelde smaak van het publiek en stonden zij tot aan de 
jaren negentig over het algemeen terughoudender tegenover het meer vernieuwende 
theater- en dansaanbod (Laermans 1993: 99-113).
Dit zorgde voor frustratie bij een aantal culturele centra, die net als de kunstencentra 
voor een kwalitatieve benadering wilde gaan. Het decreet van 1991 was mede onder 
invloed van het Cultuurpact echter nog geheel gebaseerd op kwantitatieve criteria. 
Hierdoor was het culturele aanbod in de jaren zeventig en tachtig weinig divers. Dit kon 
door de cultuurcentra ten dele worden opgevangen door het opnemen van meer expe-
rimentele voorstellingen uit het gesubsidieerde aanbod Podium en Nieuw Talent van de 
Vlaamse overheid. In de loop der tijd zijn de culturele centra zich meer gaan profileren 
met en specialiseren in een bepaalde discipline. Hierdoor gingen ook culturele centra 
een ‘spannender’ aanbod brengen. Dit geldt voor alle duidelijkheid voor de grotere cul-
tuurcentra en in veel mindere mate voor de gemeenschapscentra (Schramme 2007).
Bij de kunstencentra stond een meer vernieuwend en experimenteel aanbod centraal 
dat een geoefend publiek vroeg. De kunstencentra hebben geen specifieke doelstel-
ling van de overheid meegekregen op het gebied van publieksbereik (Laermans 1993: 
99-113; Schramme 2007). Ze hadden wel een belangrijke functie in het aanboren van een 
nieuw, jong theaterpubliek dat niet meer te porren was voor het repertoiretoneel en de 

31 Voor de departementale herindeling in 2006 in het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid 
(bbb) was er een administratie Cultuur waarbij de culturele centra en de kunstencentra ook on-
der verschillende afdelingen vielen, respectievelijk ‘Volksontwikkeling en bibliotheekwerk’ en 
‘Muziek, letteren en podiumkunsten’. 

32 Willem Elias is hoogleraar en vicedecaan aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen 
aan de Vrije Universiteit van Brussel (www.willemelias.be).



tussen superm ark t en del ic atessenz a ak

205  

 klassieke dans van de grote schouwburgen. Elk kunstencentrum maakte in de jaren tach-
tig en negentig zijn eigen artistieke keuzes en bepaalde zelf of spreiding een belangrijk 
aandachtspunt was. Sommige centra, zoals De Werf en Limelight, wezen op hun verant-
woordelijkheid ten opzichte van de eigen regio en ook Vooruit, dat het cultureel cen-
trum van Gent werd genoemd, was sterk gericht op spreiding: ‘Deze centra vinden hun 
spreidingsopdracht (zij het met een eigen profiel) evident’ (Bauwens et al. 1992: 152).
Sinds de jaren negentig heeft een aantal ontwikkelingen ertoe geleid dat beide sporen 
van het cultuurbeleid dichter bij elkaar zijn gekomen. Van belang is de uitbreiding van de 
opdracht van de culturele centra in 1991 met de doelstelling dat de centra op eigen initi-
atief activiteiten op het gebied van kunst moeten organiseren. Ook de inspanningen van 
minister Anciaux om tot een meer geïntegreerd cultuurbeleid te komen, waarin beide 
sporen in samenhang worden gezien, heeft hieraan bijgedragen. De culturele centra zijn 
niet langer slechts een behuizing voor het verenigingsleven en nemen steeds vaker een 
programmeringstaak op zich, alhoewel logischerwijs in veel mindere mate dan de kun-
stencentra.
Een andere ontwikkeling is dat kunstencentra meer worden aangesproken op hun maat-
schappelijke taak. In de nota over de uitvoering van het Kunstendecreet wordt benadrukt 
dat kunstencentra naast een artistieke ook een maatschappelijke opdracht hebben:

In zijn meest bescheiden vorm betekent dit dat de meeste kunstencentra een ruimer publiek 
moeten betrekken bij de ontwikkeling van de kunsten. In kunstencentra zoals Rataplan en het 
Wereldculturencentrum Zuiderpershuis in Antwerpen, Recyclart in Brussel en Villa Basta in 
Helchteren bepaalt de maatschappelijke inbedding de werking zelfs op een expliciete manier. 
(Anciaux 2005a)33

In de culturele praktijk ontstaan steeds meer samenwerkingverbanden en kruisbestui-
vingen tussen kunstencentra, gezelschappen en cultuurcentra. Als we de speellijsten van 
gezelschappen van het seizoen 2008-2009 bekijken blijken groepen met eenzelfde voor-
stelling zowel schouwburgen, kunstencentra als culturele centra aan te doen (kader 5.4).
Voor de makers zijn de schouwburgen, kunstencentra en culturele centra geen gescheiden 
circuits; zij vormen tezamen een grote en diverse afzetmarkt. Zeker jonge makers hebben 
in de laagdrempelige en redelijk kleinschalige setting die de culturele centra bieden al snel 
veel speelmogelijkheden, mede door de stimulans van de Vlaamse overheid.34 De keerzijde 
van deze ontwikkelingen is, dat het voor culturele centra en kunstencentra niet eenvoudig 
is om een eigen positie in te nemen in het culturele veld dat bovendien wordt uitgebreid 
met nieuwe (gesubsidieerde) vormen, zoals werkplaatsen en muziekclubs.

33 De nota bevat geen paginanummers. 
34 Meer concrete voorbeelden en verhalen van podiumkunstenaars over de culturele centra zijn te vin-

den in Verzameld werk(t). Cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel (De Kepper 2005).
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Kader 5.5  Speelplekken van de voorstellingen They Eat People ‘Gebeten door Vlaanderen' 
en René, najaar 2008

They Eat People ‘Gebeten door Vlaanderen’ – Union Suspecte & Abattoir Ferme
In samenwerking met kunstencentrum Ona, cultureel centrum Genk & Campo
Speelplekken o.a. ccbe Berchem, cc De Brouwerij Ronse, kc nOna, kc België Hasselt, 
 Stadsschouwburg Utrecht, k vs Brussel

René – Pol Heyvaert & Campo, co-productie met Theater Antigone en MuKHA
Speelplekken o.a. Vooruit (Minardschouwburg), Rotterdamse Schouwburg, cc Genk, Monty 
Antwerpen

Bron: Union Suspecte & Abbatoir Ferme (2008); Heyvaert & Campo (2008)

5.6 Het bereik van de culturele centra in relatie tot kunstencentra en 
schouwburgen

‘De participatie in cultuurcentra is groot, in elk geval groter dan in de klassieke kunst-
tempels waarvoor vaak drempelvrees bestaat’, aldus Elias (2000: 52). Wordt deze stelling 
ook bevestigd door de meeste recente participatieonderzoeken?
Uit het Participatiesurvey 2009 blijkt dat 28% van de respondenten in de voorgaande zes 
maanden een cultuurcentrum of gemeenschapscentrum bezocht, 19% deed dit een of 
enkele keren en 5% maandelijks. In 2003-2004 lag de deelname hoger, namelijk op 33%. 
De deelname van schoolgaanden is in de periode 2003/2004 – 2009 met 10% afgenomen, 
van 42,1% naar 31,1%. Net als voor vrijwel alle cultuurvormen stijgt het bezoek aan cultu-
rele centra naarmate het opleidingsniveau van de respondent stijgt. De 65-plussers zijn 
het slechtst vertegenwoordigd; bijna een kwart bracht een bezoek aan een cultureel cen-
trum (24,8%). De deelname onder de groep 55-64-jarigen ligt het hoogst (32,9%), gevolgd 
door die van jongeren in de leeftijd van 14-17 jaar (30,3%). Wanneer echter rekening wordt 
gehouden met het opleidingsniveau, blijken er nauwelijks verschillen tussen de leef-
tijdsgroepen te zijn. Sociale betrokkenheid hangt samen met het bezoeken van culturele 
centra; leden van culturele verenigingen en respondenten met een groot sociaal netwerk 
hebben een grotere kans om een cultureel centrum te bezoeken (De Laet et al. 2011).
Uit het onderzoek over de periode 2003-2004 blijkt dat 41% van de bezoekers van 
podium kunsten ook participeert in het cultureel centrum. Voor museum- of tentoon-
stellingsbezoekers is dit nog meer, namelijk 43%. Alhoewel het verband tussen een 
bezoek aan een cultureel centrum en een museum of tentoonstelling op het eerste 
gezicht niet voor de hand ligt aangezien slechts 1% van het aanbod van culturele centra 
bestaat uit tentoonstellingen, zijn de tentoonstellingen wel de meest genoemde reden 
voor bezoek (Colpaert et al. 2006; Colpaert et al. 2007). Er zijn helaas geen specifieke 
cijfers over het bezoek aan de kunstencentra voorhanden.
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Tabel 5.4

Deelname aan activiteiten in culturele centra in 2003 (in procenten)

soort activiteit %

theatervoorstelling 73
café / foyer 60
humorvoorstelling 57
folk-, wereld-, kleinkunstconcert 52
pop-, rock- of hedendaags concert 47
film-, video- of diaprojectie en/of tentoonstelling 40
revue of show 38
dans 34
klassieke muziek 34
jeugdactiviteiten, feest, activiteit vereniging, vorming, lezing, literatuur 25-28
vergadering 16
repetitie 14
sportactiviteiten 10

Bron: Colpaert et. al (2007)

Als we meer in detail kijken naar de soorten activiteiten die bezoekers ondernemen, 
bevestigt dit het beeld dat het cultureel centrum in belangrijke mate een theaterhuis is: 
73% van de gebruikers heeft het cultureel centrum minimaal één keer bezocht voor een 
theatervoorstelling. In tabel 5.4 staan de deelnamepercentages van de overige activitei-
ten in een cultureel centrum (Colpaert et al. 2007).

Uit het onderzoek van Colpaert et al. (2007) blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de 
onderzochte bezoekers van het cultureel centrum 45,9 jaar is.35 De jongere leef-
tijdscategorieën, dat wil zeggen 20-24 jaar en 30-34 jaar, zijn in het totale aanbod 
ondervertegenwoordigd en de groepen vanaf veertig jaar oververtegenwoordigd. De 
onderzoekers trekken de conclusie dat het aanbod in de culturele centra beter aansluit 
op de populatie dan het gemiddelde aanbod in Vlaanderen. Daarbij moeten we overi-
gens wel in gedachten houden dat een belangrijke doelgroep van de culturele centra 
niet in het onderzoek is opgenomen, namelijk kinderen en jongeren tot veertien jaar. 
Verschillende onderzoeken wijzen er immers op dat de centra een relatief groot deel van 
hun aanbod op kinderen en jongeren richten en dat ze daarmee ook veel publiek uit de 
jongste leeftijdscategorieën bereiken (o.a. Colpaert en De Kepper 1998; Colpaert et al. 
2007). De onderzoekers zeggen hier het volgende over:

We wijzen erop dat kinderen tot en met 13 jaar niet zijn opgenomen in de steekproef. Deze 
kinderen lopen vaak school in de eigen gemeente en wonen in het centrum meestal (school)
voorstellingen bij. Het in rekening brengen van deze groep zou het percentage allicht nog 
verhogen (Colpaert et al. 2006: 37).

35 De onderzoekspopulatie is in de leeftijd van 14 tot 85 jaar. 
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De door Colpaert et al. gekozen bewoordingen lijken wat aan de voorzichtige kant. Uit 
onderzoek van het agentschap naar de werking van cultuurcentra blijkt dat in 2006 
20% van de activiteiten exclusief voor scholen werd georganiseerd. Met deze activiteiten 
bereiken de centra in totaal 564.731 bezoekers, wat 33% van het totaal is (a sc w 2009a: 
39). Een deel van de bezoeken door kinderen, namelijk die aan de ‘reguliere’ avondpro-
grammering, blijft in bovenstaande cijfers nog buiten beeld.

Het aandeel receptieve activiteiten van culturele centra is sinds 1995 toegenomen. 
Tegelijkertijd is het aantal deelnemers aan receptieve activiteiten sterk gedaald. Dit is 
te verklaren uit het feit het aantal deelnemers per eigen activiteit meer dan verdubbeld 
is. De eigen activiteiten, veelal podiumkunsten, hebben zo een grotere invloed op het 
aantal deelnemers, met een kleiner aantal activiteiten. De onderzoekers leggen een 
relatie met de sterkere aandacht van de culturele centra voor het publiek(sbereik) en een 
toegenomen zakelijke houding en aanpak (Colpaert et al. 2006: 29). Hierdoor kunnen zij 
steeds meer ‘concurreren’ met andere aanbieders van podiumkunsten.
Kijken we naar het bereik van de verschillende genres dan blijkt dat theater in de cul-
turele centra veel jongeren van 14-17 jaar trekt, waarschijnlijk in het kader van school-
voorstellingen. Daarnaast zijn mensen tussen 45 en 64 jaar oververtegenwoordigd. Bij 
klassieke muziek is de groep van 14-44 jaar ondervertegenwoordigd en maken de oudere 
groepen meer dan gemiddeld kans om te participeren. Bij populaire muziek zijn de rol-
len omgedraaid en is juist de groep van 14-44 jaar duidelijk oververtegenwoordigd. Bij 
volksmuziek is het de middengroep (25-64 jaar) die het meest participeert (Colpaert et al. 
2006: 34 e.v.).
Culturele centra blijken zich met hun podiumaanbod op een iets ouder publiek te richt-
ten dan het gemiddelde podiumaanbod in Vlaanderen. Bijna drie vijfde van het aanbod 
(58%) richt zich op publiek met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar of ouder, door klas-
sieke muziek en volksmuziek te programmeren. De rest van het aanbod (42%), dat wil 
zeggen populaire muziek, richt zich op publiek met een gemiddelde leeftijd van 40 of 
jonger. Voor het totale aanbod in Vlaanderen geldt dat 61% zich op de jongere leeftijds-
groepen richt en 39% op de oudere groepen (Colpaert et al. 2006: 34 e.v.). Vanuit het 
perspectief van cultuurspreiding kun je stellen dat de culturele centra zich met hun podi-
umaanbod, meer dan andere podiumvoorzieningen, richten op twee kansrijke groepen: 
de schoolgaande kinderen en jongeren, en de groep van 40 jaar en ouder.
De culturele centra zijn in het algemeen democratischer dan de kunsteninfrastruc-
tuur, in de zin dat ze toegankelijker zijn voor mensen met een lager opleidingsniveau. 
Hogeropgeleiden zijn ook bij culturele centra oververtegenwoordigd, maar dit is wel 
een bredere groep dan bij de kunstenparticipatie. Naast mensen met een universitair 
diploma zijn ook mensen met een hoger secundair diploma oververtegenwoordigd en 
zijn er meer bezoekers te vinden met een diploma lager secundair onderwijs.36 Er is wel 
een verschil tussen de culturele centra onderling: de gebruikers van de cultuurcentra 

36 Hoger secundair onderwijs is te vergelijken met het Nederlandse hoger beroepsonderwijs en het 
lager secundair onderwijs met het middelbaar beroepsonderwijs. 
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uit de A-categorie zijn gemiddeld veel hoger opgeleid dat die uit de B- en C-categorie 
(61%  versus ca. 45% voor B- en C-categorie) (Colpaert et al. 2007; Decraene et al. 2007a).

Naast het ‘passief’ bijwonen van een podiumvoorstelling kan de bezoeker in een cultu-
reel centrum een cursus volgen, feesten, vergaderen, repeteren of besturen. Een bezoek 
aan een cultureel centrum is een ‘mix van gemeenschapsvorming en cultuur – of eerder 
nog van plezier, engagement, ontspanning en cultuur’ (Colpaert et al. 2007: 89). Dit ver-
laagt wellicht de drempel van het bezoek aan een cultureel centrum in verhouding tot 
meer specifieke kunstenvoorzieningen.
Een belangrijke vaststelling in het onderzoek van Colpaert et al. (2007) is dat voor een 
deel van de gebruikers van een cultureel centrum dit de enige plek is waar zij deelnemen 
aan kunst en cultuur: 7% van de bezoekers participeert alleen in het centrum aan thea-
ter, folk, kleinkunst, jazz, blues en wereldmuziek. Voor het aanbod van humor en caba-
ret is dit zelfs 15%.
Ook blijkt dat de participatiefrequentie significant hoger is bij deelnemers die in de 
onmiddellijke omgeving van een cultuurcentrum wonen. De verstedelijkingsgraad van 
een gemeente blijkt geen invloed te hebben op de mate van participatie aan het cultuur- 
of gemeenschapscentrum (Colpaert et al. 2007). Het lijkt erop dat de geografische sprei-
ding van de culturele centra positief heeft bijgedragen aan het verhogen en verbreden 
van cultuurparticipatie. In vervolgonderzoek op basis van het Participatiesurvey 2009 
wordt deze conclusie genuanceerd; het kan evengoed samenhangen met de toegenomen 
mobiliteit van de samenleving (Glorieux en Van Tienoven 2011: 191).
Glorieux en Van Tienoven (2009) hebben ook onderzoek gedaan naar het bereik van 
culturele centra in relatie tot het aanbod dat ze brengen. Hieruit blijkt dat een cultureel 
centrum met het receptieve aanbod het meest in staat is om ondervertegenwoordigde 
groepen te bereiken (lageropgeleiden, jonge volwassenen, mannen).37 Het receptieve 
aanbod (feesten, vergaderingen, cursussen) is vaak meer laagdrempelig dan het eigen 
aanbod (podiumvoorstellingen). Glorieux en Van Tienoven wijzen erop dat ‘het recep-
tieve aanbod de sociale functie van het cultuurcentrum meer in de hand werkt’ (Glorieux 
en Van Tienoven 2009: 12).
Dit onderzoek bevestigt de laagdrempeligheid van het aanbod van tentoonstellingen. 
Ook blijkt dat verschillende soorten receptieve activiteiten verschillende groepen berei-
ken. Zo worden de ‘overige receptieve activiteiten’, zoals vergaderingen, bijeenkomsten 
of ontspanningsactiviteiten van verenigingen vooral door mannen bezocht en educa-
tieve activiteiten naar verhouding veel door lageropgeleiden (Glorieux en Van Tienoven 
2009).

37 Ouderen, de vierde groep ondervertegenwoordigden, vormen geen uitzondering (Glorieux 
en Van Tienoven 2009: 12).
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5.7 Conclusie podiuminfrastructuur in Vlaanderen

De infrastructuur voor podiumkunsten in Vlaanderen kent vele verschijningsvormen. 
Van stadstheaters tot muziekclubs, van kunstencentra tot instellingen van de Vlaamse 
Gemeenschap. Wat daarbij direct in het oog springt, is dat Vlaanderen in het kader van 
het Kunstendecreet, zowel het podiumkunstenaanbod als de podia waarop dit aanbod te 
zien is ondersteunt. In Nederland is het ondersteunen van podia een gemeentelijke aan-
gelegenheid en beperkt de subsidie zich tot gezelschappen en productiehuizen.
Cultuurcentra komen voort uit het sociaal-cultureel werk, maar zij hebben een belang-
rijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de infrastructuur voor de podiumkunsten. 
We kunnen wellicht stellen dat juist de sociaal-culturele oorsprong van cultuurcentra 
zorgde voor een artistieke tegenreactie van onder andere de kunstencentra. Inmiddels 
zijn culturele centra en kunstencentra qua profiel meer naar elkaar toe gegroeid. De 
kunstencentra hebben zich ontwikkeld van centra voor de avant-garde tot brandpunt 
van de Vlaamse podiumkunsten. De ‘aanmoedigingspremies’ voor kunstencentra zijn 
 vervangen door meerjarige subsidies.
De culturele centra brengen nog altijd een divers sociaal-cultureel aanbod, variërend van 
een algemene ledenvergadering van een lokale vereniging tot een moderne dansvoor-
stelling, waar in zijn totaliteit een breder publiek op af komt. In vergelijking met de jaren 
zestig brengen culturele centra meer artistieke activiteiten, waarbij ze zich concentreren 
op wat Laermans de ‘middencultuur’ noemt. Dit zijn relatief toegankelijke culturele 
activiteiten, zoals cabaret en jeugdtheater.
Het lokale cultuurbeleid wordt steeds meer aan de gemeentelijke overheden gelaten, al 
oefent de Vlaamse overheid nog wel invloed uit met gerichte impulsen. Deze beleids-
matige interventies zijn vooral bedoeld om het artistieke aanbod te stimuleren en het 
publiek in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Hierdoor zitten de culturele cen-
tra vaak in een spagaat tussen kunstspreiding en lokale gemeenschapsbevordering.
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6 Geconcentreerde spreiding: podiuminfrastructuur in 
Nederland

6.1 De Nederlandse podiuminfrastructuur door een Vlaamse bril bekeken

In hoofdstuk 5 hebben we gekeken naar de karakteristieken en het bereik van de infra-
structuur voor de podiumkunsten in Vlaanderen. Met deze kennis in het achterhoofd 
komt in dit hoofdstuk de culturele infrastructuur in Nederland aan de orde. Het is niet 
zozeer de bedoeling een totaaloverzicht daarvan te schetsen; de Nederlandse infra-
structuur wordt veeleer bekeken door een ‘Vlaamse bril’. Dit betekent dat we vooral de 
verschillen in aanpak nader bestuderen.
Eerst bekijk ik de uitbouw van de infrastructuur voor de podiumkunsten vanaf halverwe-
ge de twintigste eeuw. Aan de orde komt de ontwikkeling van de podiuminfrastructuur 
na de Acties Tomaat en Notenkraker in 1969 (§ 6.2), de verfondsing en professionalise-
ring van de sector in de jaren negentig (§ 6.3), het Actieplan Cultuurbereik 2001-2008 
(§ 6.4) en de inrichting van de culturele basisinfrastructuur (§ 6.5).
Vervolgens ga ik in op de vraag op welke manier de rijksoverheid de culturele infrastruc-
tuur heeft ingezet als instrument voor cultuurspreiding (§ 6.6). Wat is de Nederlandse 
tegenhanger van de culturele centra? (§ 6.7) Ten slotte bekijk ik op basis van een verge-
lijking met de resultaten uit hoofdstuk 5, naar de betekenis van de resultaten van het 
cultuurparticipatiebeleid in respectievelijk Nederland en Vlaanderen (§ 6.8). De produc-
tiekant komt slechts zijdelings aan bod. Hoofdstuk 7 gaat nader in op de vernieuwing 
en verbreding van het gesubsidieerde culturele aanbod in Nederland en Vlaanderen in 
relatie tot het vraagstuk van cultuurparticipatie.

6.2 Ontwikkeling van de podiuminfrastructuur

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw verspreidde de Nederlandse bevolking zich 
meer gelijkmatig over het land; vooral gezinnen met kinderen trokken weg uit de stad. 
De overheid ging zich welbewust bezighouden met het geografisch spreiden van over-
heidsvoorzieningen, waaronder die voor kunst en cultuur. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd door de rijksoverheid, de provincies en de gemeenten geïnvesteerd in een infra-
structuur voor de regio, die voldeed aan de eisen van de hedendaagse podiumkunsten. 
Het grootste deel van de podia voor muziek, dans en theater bevond zich halverwege de 
twintigste eeuw in de Randstad1 (OCenW 2002; Verhoeff 1993).
Om het bouwproces in goede banen te leiden stelde de regering al in 1946 de Rijkscom-
missie van advies voor de bouw van schouwburgen en concertzalen in. Uit een inven-
tarisatie in het kader van het rapport Het vraagstuk van de toneelspreiding uit 1959 kwam 

1 De Randstad is grofweg het gebied tussen en inclusief de vier grootste steden van Nederland: 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De Randstad is een van de vijf belangrijkste stede-
lijke concentraties in Noordwest-Europa. De zogenoemde Vlaamse Ruit, die wordt gevormd door 
de steden Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven, staat ook in de top vijf (vrom 2007: 8-9).
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naar voren dat er 179 schouwburgen waren, waarvan er slechts 7 voldeden aan de eisen, 
65 bruikbaar waren en 107 niet geschikt. Nederland had net als Vlaanderen niet zozeer 
een gebrek aan zalen, als wel een tekort aan bruikbare infrastructuur. Het initiatief voor 
de bouw van de podia in de regio kwam voornamelijk van de gemeenten, al nam de rijks-
overheid hier een steeds groter aandeel in. In de periode 1945-1970 werden er vele thea-
ters bijgebouwd. Het moesten aantrekkelijke en laagdrempelige gebouwen worden. De 
architectuur werd een steeds belangrijkere rol toegedicht om dit te realiseren (Verhoeff 
1993; Van Maanen 1997).
In 1961 verbreedde het werkterrein van de Rijkscommissie zich – geheel in de geest van 
die tijd – tot gemeenschapsgebouwen voor de jeugdzorg en het verenigingsleven. Dit 
soort multifunctionele cultuurcentra zou de infrastructuur voor kleinere gemeenten 
moeten verbeteren en daarmee de lokale bevolking van cultuur moeten voorzien (Ver-
hoeff 1993, H 3). De grote steden kregen congresgebouwen met een culturele functie en 
een voor de verschillende kunstuitingen geschikte huisvesting op maat. Deze periode 
van ‘koortsachtige bouwactiviteit’ wordt gekenmerkt door het streven naar pluriformi-
teit in de accommodaties voor de kunsten (Van Maanen 1997: 103).
Na 1966 komt het woord schouwburg steeds minder voor: culturele centra, sociaal-cul-
turele centra en gemeenschapscentra hebben de plaats van de schouwburg ingenomen. 
Bestaande schouwburgen trachtten zich om te vormen tot vergelijkbare instellingen, 
met name door ook kleine zalen te creëren (Van Maanen 1997: 102). De omschrijving van 
de gemeenschapsgebouwen doet sterk denken aan die van de culturele centra in Vlaan-
deren, die in dezelfde periode vorm kregen.
De geografische spreiding in Nederland pakte echter anders uit en leidde uiteindelijk 
vooral tot verbreding en vernieuwing van de al aanwezige infrastructuur voor de kun-
sten. Enerzijds omdat de nadruk op de sociaal-culturele functie van de podiuminfra-
structuur van tijdelijke aard was, anderzijds omdat de rijksoverheid accommodaties voor 
nieuwe en jonge podiumkunstenaars ging ondersteunen, die buiten het aandachtsge-
bied van de Rijkscommissie vielen. Hierdoor ontstond naast de traditionele schouwbur-
gen een tweede circuit van podia (Verhoeff 1993; Van Maanen 1997). Het oorspronkelijke 
voorstel voor de uitbreiding van gemeenschapsgebouwen ten behoeve van de podium-
kunsten kwam hiermee in het gedrang. Buurthuizen en sociaal-culturele centra speel-
den in de praktijk wel een rol als incidentele culturele accommodaties, maar hadden 
geen enkele positie in het nationale cultuurbeleid. Dit moeten we ook in verband bren-
gen met de in Nederland scherpe scheiding tussen het cultuur- en het welzijnsbeleid en 
met de decentralisatie van onderdelen van het beleid, zoals geschetst in hoofdstuk 4.
Het culturele landschap in Nederland had sterke gelijkenis met dat van Vlaanderen 
kunnen vertonen, ware het niet dat de beeldbepalende infrastructuur voor de podium-
kunsten in de tweede helft van de twintigste eeuw zich niet richtte op de gemeenschaps-
centra, maar op de huisvesting voor het nieuwe circuit van theatermakers, bijvoorbeeld 
vlakkevloertheaters.

Actie
In 1969 kwamen podiumkunstenaars in opstand tegen de ‘gevestigde orde’ met de Aktie 
Tomaat voor het theater en de Aktie Notenkraker voor de muziek. De kritiek van deze 
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twee groepen kwam in grote lijnen overeen: de keuze van het repertoire en de speel-
wijze waren niet meegegroeid met de maatschappelijke ontwikkelingen en het aanbod 
bereikte maar een klein deel van de bevolking. Ook vonden zij dat er te weinig aanbod 
was voor zowel het meer ervaren en kritische publiek als de groepen die moeilijk te 
bereiken zijn.2

Naast de grote repertoiregezelschappen ontstonden in de jaren zeventig kleinere, op 
vernieuwing gerichte gezelschappen, niet alleen in de Randstad maar ook daarbuiten. 
Hier vonden jonge acteurs hun weg. Deze gezelschappen vonden onderdak bij de nieuwe 
podiumvoorzieningen, met name kleinere zalen en podia als de Toneelschuur in Haar-
lem. Dit was ook het soort voorzieningen waaraan de rijksoverheid via subsidies voor 
bouw, exploitatie en programmering bijdroeg, zoals in het geval van het Shaffytheater 
en ho t-theater (Van Maanen 1997: 125 e.v.). In Vlaanderen kregen de kunstencentra pas 
eind jaren tachtig hun eerste ‘aanmoedigingspremies’.
Wat betreft doelstelling en oriëntatie zijn er overeenkomsten tussen de vlakkevloer-
theaters (vvt) in Nederland en de kunstencentra in Vlaanderen: ‘de programmeurs van de 
vvt kiezen bewust voor vernieuwing, inhoud en kwaliteit en houden in hun programme-
ring niet in de eerste plaats rekening met het grote publiek’ (Devos en Schoemaker 2005: 
43). Net als in Vlaanderen ontwikkelde de voormalige avant-garde van de podiumkusten 
zich tot een nieuw establishment, dat relatief weinig aansluiting vond bij het grote 
publiek. Devos en Schoemaker typeren het publiek van de vlakkevloertheaters als de 
elite van het schouwburgpubliek (Devos en Schoemaker 2005). De jaren zeventig en tach-
tig kunnen we typeren als een periode waarin de makers domineren. De accommodaties 
pasten zich aan de behoeften van de theatermakers aan. Tezamen vormden de nieuwe 
gezelschappen en podia een veel aandacht trekkend alternatief circuit dat weliswaar 
geen groot publiek bereikte, maar wel leidde tot een sterk toenemend aantal toneel-
producties en voorstellingen en een gevarieerder aanbod (Van Maanen 1997).

Reactie
In 1970 zijn de accommodaties voor toneel goed gespreid over het land; er zijn rond de 
honderd geschikte theaters, nieuw gebouwd of gemoderniseerd. De acht grote gezel-
schappen, waarvan de helft in de Randstad, hebben als taak de grote zalen van deze 
culturele accommodaties te bespelen, wat door de rijksoverheid deels wordt afgedwon-
gen door de plicht om voorstellingen ook buiten de standplaats te spelen.
De nota’s Kunst en Kunstbeleid en Toneelbeleid (beide uit 1976) gingen indirect in op de 
wensen van de actiegroepen Tomaat en Notenkraker ten aanzien van sociale spreiding. 
Sociale spreiding werd echter niet meer uitgelegd in termen van hoog en laag, maar als 
het scheppen van voorwaarden voor deelname door het bieden van een divers aanbod, 
oftewel ‘pluriforme sociale spreiding’ (Van Maanen 1997: 225). In Nederland kwam de 
overheid een stuk eerder dan in Vlaanderen over de brug met subsidies en bovendien 
in een rap tempo, zo constateert Bauwens in zijn onderzoek naar de ontwikkeling van 

2 De Aktie Tomaat is uitgebreid beschreven in Van Maanen (1997: 125 e.v.) en komt hier aan 
de orde in hoofdstuk 7.
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de kunstencentra: ‘In Nederland en Engeland is de ontwikkeling van diverse nieuwe 
 produktie- en presentatiemodellen sneller verlopen dan in Vlaanderen’ (Bauwens et al. 
1992: 23).3

Het criterium ‘maatschappelijke relevantie’ in de voorbereidende nota uit 1972 riep zo 
veel discussie op dat het werd geschrapt. Wel werd het bevorderen van mogelijkheden 
voor participatie als doelstelling in het toneelbeleid opgenomen, naast het ontwik-
kelen en in stand houden van het culturele aanbod en het toegankelijk maken daarvan. 
Het bevorderen van participatie werd vooral gezien als een taak van de buitenschoolse 
kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening (Van Maanen 1972: 222 e.v.); 
de autonomie van de maker stond in het kunstbeleid voorop.
De veranderingen in beleid en praktijk zorgden echter niet voor de bloei van de podium-
kunsten die men voor ogen had. Het aanbod was rond 1980 nog steeds niet evenwichtig 
gespreid – 35 stedelijke agglomeraties zijn goed voor 85% van de voorstellingen (Van 
Maanen 1997, H 4) – en de toename van speelplekken en voorstellingen had niet tot een 
groter publiek geleid. Integendeel: de belangstelling voor de podiumkunsten nam dras-
tisch af. In de periode 1970-1980 daalde het aantal verkochte kaartjes voor het gesubsidi-
eerde toneel van 1,2 miljoen naar 800 duizend om in de loop van de jaren tachtig verder 
af te nemen tot een half miljoen (Van Maanen 1997, H 4).
Er volgde een periode van veel kritiek en van artistieke en financiële malaise. Met name 
de schouwburgen hadden een groot financieel probleem. Zij konden mede door bezui-
nigingen van de gemeenten op programmeringsbudgetten de grote gesubsidieerde 
producties niet meer uitkopen. Zij gingen meer aanbod uit het commerciële circuit 
opnemen. Contracten tussen schouwburgen en gezelschappen werden veelal geslo-
ten op basis van partage.4 De oplossing voor de grote gesubsidieerde gezelschappen 
werd in eerste instantie gevonden in het bespelen van minder theaters (de ‘geconcen-
treerde spreiding’) in grote en middelgrote steden, waar cultuur in de laatste decennia 
van de twintigste eeuw een belangrijk element in de ontwikkeling en profilering was 
 geworden. Dit geldt overigens niet alleen voor de gebouwen, ook de gezelschappen wer-
den hiervoor ingezet (Van Maanen 1997).5

3 De in vergelijking met Vlaanderen sterke connecties tussen de kunstenaars, de cultuur-
ambtenaren en met name de Raad voor de Kunst zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan deze 
ontwikkeling (Van der Hoeven 2005).

4 Dit betekent dat podium en gezelschap afspraken maken over het percentage van de inkomsten 
(van de verkoop van kaartjes) dat het gezelschap ontvangt. Een veelvoorkomende verdeling is 
65% tot 90% voor de bespeler en de rest voor het podium. Hiermee ligt het financiële risico voor-
namelijk bij het gezelschap. Bij een uitkoopsom ontvangt een gezelschap een bedrag ongeacht 
het aantal bezoekers van het optreden. Anno 2007 speelt de helft van de rijksgesubsidieerde 
gezelschappen op basis van uitkoop, de overige via huur (3%), partage (9%) en een combinatie van 
partage/uitkoop (38%) (Van den Berg 2007: 2). 

5 Zie ook De aantrekkelijke stad van Gerard Marlet (2010). Hierin laat hij onder andere zien welke rol de 
aanwezigheid van een gevarieerd kunstenaanbod en van cultureel erfgoed speelt in de aantrek-
kingskracht van een stad.
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De rijksoverheid stelde vier adviescommissies in om de toekomst van de podiumkunsten 
veilig te stellen: de commissie-Sutherland voor het orkestenbestel (1983), de commissie-
De Boer voor het Landelijk Toneelbestel (1985), de commissie-Reehorst voor de dans 
(1986) en de commissie-Zeevalking voor het jeugdtheaterbestel (1986). Deze adviezen, 
met name die van commissie-De Boer, hebben een bepalende rol gespeeld in de ontwik-
keling van de podiumkunsten in de laatste twee decennia van de twintigste eeuw. Ze 
dienden als basis voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de verschil-
lende overheden (OCenW 2002: 188 e.v.).
Het was voor het eerst dat de rijksoverheid op het gebied van de podiumkunsten niet 
de ontwikkelingen in het veld volgde, maar zelf inhoudelijk sturend optrad. Devos en 
Schoemaker merken in hun analyse van de Nederlandse kunstenmarkt in opdracht 
van Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond op, hoezeer Nederlandse programmeurs en 
theaterdirecteuren bereid zijn zich naar de richtlijnen van de subsidiërende overheid te 
schikken. Hun indruk is dat de opdracht die de grote gezelschappen van de commissie-
De Boer kregen – de toneeltraditie in stand houden en klassieke en hedendaagse wereld-
literatuur voor een breed publiek uitvoeren – in Vlaanderen bepaald niet zonder morren 
zou worden aanvaard (Devos en Schoemaker 2005: 15).
De herziening van het toneel- en muziekbestel leidde tot centralisatie van het aanbod en 
decentralisatie van de infrastructuur: De koppelsubsidies6 werden afgeschaft en het rijk 
kreeg in principe de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van het aanbod. Het 
gaat dan om de rijksmusea, de symfonieorkesten en de op landelijk niveau opererende 
toneel- en dansgezelschappen. De provincies kregen als taak om het aanbod te distribu-
eren. De gemeenten werden primair verantwoordelijk voor de instandhouding van de 
accommodaties en de afname.
In de praktijk waren deze verantwoordelijkheden overigens niet zo strikt gescheiden. 
Zo werden verschillende gezelschappen door zowel de rijksoverheid als een gemeente 
ondersteund (d’Ancona 2006; OCenW 2002: 188 e.v.). Met de steden Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag werden aanvullende bestuursakkoorden gesloten over de financiering 
van grootstedelijke instellingen. In 1997 zijn deze akkoorden vervangen door zogeheten 
cultuurconvenanten, die niet alleen werden afgesloten met de drie grote steden, maar 
ook met de vijf landsdelen waarin alle provincies en ongeveer twintig grotere gemeen-
ten zijn vertegenwoordigd (oc w/ipo/v ng 2002).7

Voor het repertoiretoneel werd een aantal min of meer vaste gezelschappen in stand 
gehouden: Toneelgroep Amsterdam, het Nationale Toneel in Den Haag en het Ro 
 Theater in Rotterdam. Daarnaast kwamen in de rest van het land voorzieningen om een 
 basisaanbod in de regio te creëren of op peil te houden. Dit werden het Noord Neder-
lands Toneel, het Theater van het Oosten en het Zuidelijk Toneel. Het jeugdtheater werd 
ook bij het rijk ondergebracht (OCenW 2002: 203 e.v.).
Om te voorkomen dat schouwburgen en theaters de uitkoopsommen van de gesubsidi-
eerde gezelschappen niet zouden kunnen betalen, werden middelen onttrokken aan het 

6 Bij koppelsubsidies ontvangen instellingen subsidies van verschillende overheden. Vaak wordt 
door de ene partij alleen subsidie verstrekt op voorwaarde dat een andere partij ook meedoet.

7 Voor de periode 2009-2012 hebben niet alle partijen de cultuurconvenanten ondertekend. 
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provincie- en gemeentefonds en in de vorm van een subsidieverhoging aan het budget 
van de gezelschappen toegevoegd. Hierbij werd de volgende gedachtegang gevolgd:

Gebrek aan publiek kan dan voor de theaterdirecteur in ieder geval geen reden meer zijn om 
een voorstelling niet te laten komen, want de gezelschappen hebben in feite hun geld al gehad. 
(Van Maanen 1997: 238)

Dit is vanuit Vlaams perspectief een bijzondere redenering. Daar worden de accommo-
daties, in het bijzonder de culturele centra, immers gestimuleerd om gesubsidieerde 
gezelschappen te programmeren én om een breed publiek te bereiken. In Nederland is 
het zwaartepunt voor spreiding steeds meer verschoven van de theaters naar de gezel-
schappen, mede doordat het rijk de primaire verantwoordelijkheid voor het aanbod op 
zich nam. Dit zorgde voor de paradoxale situatie dat de gemeenten en schouwburgen 
wel verantwoordelijk waren voor de afname, maar daarvoor tegelijkertijd steeds minder 
middelen toebedeeld kregen.
Minister d’Ancona kwam in haar nota Investeren in Cultuur (1993-1996) met het plan om via 
het Fonds Podiumkunsten een aantal grote schouwburgen programmeringspremies te 
geven (OCenW 1992). De minister legde 5% generieke korting op aan gezelschappen en 
wilde op deze manier de te verwachten negatieve effecten op de spreiding neutraliseren. 
De maatregel was omstreden en ging uiteindelijk niet door, omdat er geen middelen 
meer beschikbaar waren. Hans van Maanen stelt in zijn boek Het Nederlandse toneelbestel 
van 1945-1995 dat de minister wellicht bewust met het voorstel kwam: het was ‘een proef-
ballonnetje […] in de discussie over de vraag bij wie de verantwoordelijkheid voor het 
bedienen van het publiek nu eigenlijk ligt’ (Van Maanen 1997: 257).
In de discussie over geografische spreiding en distributie van cultuur speelt in Neder-
land van tijd tot tijd de discussie over regio versus Randstad op. Enerzijds concentreert 
de bevolking en bedrijvigheid zich nu eenmaal in de grote steden en is het logisch dat 
het cultuuraanbod en de infrastructuur dat ook doen. Anderzijds is het lastig cultuur te 
spreiden als de culturele voorzieningen in de rest van het land achterblijven bij de Rand-
stad. Met name het cda is gevoelig voor de argumenten van de regio, omdat vanouds 
een belangrijk deel van hun achterban zich daar bevindt. Deze discussie heeft een aantal 
malen gezorgd voor een correctie in het voordeel van de regio. Zo ging in de jaren tach-
tig na hevige protesten van alle provincies buiten de Randstad alsnog subsidie naar de 
orkesten in de regio, met als effect dat er niet veel geld beschikbaar kwam voor nieuwere 
muziekvormen, zoals jazz- en popmuziek (OCenW 2002: 192 e.v.).
Een belangrijk initiatief om met name kleinschalig, vernieuwend aanbod te spreiden 
over het land was het Theaternetwerk Nederland (t nn). Het netwerk kwam voort uit het 
zogenoemde Shaffy-Toneelschuurcircuit (1971-1982). Het t nn werkte samen met vijftig 
theaters in acht van de twaalf provincies en met scholen. In eerste instantie werd het 
initiatief gesteund door de provincies en de gemeente Amsterdam en vanaf 1985 door 
structurele subsidie van de rijksoverheid. De kernpodia van het t nn ontwikkelden zich 
later tot werkplaatsen. Tegen het advies van de Raad voor Cultuur in werd de rijkssubsi-
die in de periode 1993-1996 voortgezet. Een deel van de taken van het netwerk, dat zijn 
werkveld inmiddels had verbreed naar muziek, werd later overgenomen door het Fonds 
voor Podiumprogrammering en Marketing (Van Maanen 1997: 190-191).
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Werkplaatsen, productiehuizen en kunstencentra
De generatie makers die na 1969 opkwam en zich afzette tegen de gevestigde structuren, 
was afhankelijk van projectmatige ondersteuning. Om de individuele podiumkunste-
naar meer continuïteit en ondersteuning te bieden bij het creëren van voorstellingen, 
ontstonden in de jaren tachtig productiehuizen en theaterwerkplaatsen. De produc-
tiehuizen richtten zich op meer ervaren makers die (meestal) verbonden zijn aan een 
theatergezelschap. De nadruk lag op het eindresultaat, de productie. Een werkplaats 
richtte zich op jong talent en in de eerste plaats op het proces van het maken (Japenga 
2010).
In het subsidieplan 2009-2012 is het onderscheid tussen werkplaatsen en productiehui-
zen opgeheven: zowel talentontwikkeling als vernieuwing en ontwikkeling van meer 
gevestigd talent is voortaan ondergebracht in productiehuizen. In het kader van het 
subsidieplan 2009-2012 worden 22 productiehuizen ondersteund, onder andere Het Huis 
van Bourgondië in Maastricht en Toneelschuur Producties in Haarlem (oc w 2008a). Een 
aantal vlakkevloertheaters, waaronder de Toneelschuur in Haarlem en Huis a/d Werf 
in Utrecht zijn als productiehuis opgenomen in de basisinfrastructuur voor de periode 
2009-2012 (RvC 2008b). In de praktijk blijven de verschillende functies wel bestaan 
(Japenga 2010: 4-5). Staatssecretaris Zijlstra heeft aangegeven voor de periode 2013-2016 
in de basisinfrastructuur geen meerjarige instellingssubsidies meer te reserveren voor 
productiehuizen (oc w 2011a).
De productiehuizen onderscheiden zich van de kunstencentra doordat zij zelf geen podi-
um hebben. Vaak zijn ze wel verbonden aan een podium dat door andere partijen wordt 
ondersteund, meestal een gemeente. Zo ontvangt Korzo Producties in het kader van het 
subsidieplan 2009-2012 1,1 miljoen van de rijksoverheid en Korzo Theater (het podium) 
1,3 miljoen euro van de Gemeente Den Haag (Gemeente Den Haag 2008; oc w 2009a). De 
Vlaamse overheid ondersteunt zowel de producerende kant als de infrastructuur van de 
kunstencentra.
In Vlaanderen bestaan werkplaatsen wel als afzonderlijke gesubsidieerde infrastructuur. 
Zij werken aanvullend op de kunstencentra en kennen een gelijksoortige doelstelling als 
de Nederlandse werkplaatsen:

In de werkplaatsen staan de artiest, zijn traject, zijn onderzoek, zijn creatie centraal, waar de 
kunstencentra eerder instaan voor de vertaalslag en communicatie van – nieuwe – kunstvor-
men en -ontwikkelingen naar het brede publiek. (sarc 2010, z.p.)

De Vlaamse werkplaatsen beschikken meestal over een infrastructuur als eigenaar, huur-
der of gebruiker. Deze voorzieningen zijn bescheidener dan die van de kunstencentra, 
wat logisch is aangezien de werkplaatsen niet direct een publieksfunctie hebben (sa rc 
2010).

6.3 Fondsen en professionalisering

In 1993 werd het Fonds Podiumkunsten opgericht, dat als taak had om project subsidies 
op het gebied van theater, dans en muziektheater te verstrekken. Het ging daarbij in 
eerste instantie voornamelijk om ondersteuning van een productie in een tijdelijk 
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samenwerkingsverband. Dit veranderde in 1997 toen het fonds ook tweejarige subsi-
dies ging geven. Naast kwaliteit en pluriformiteit was regionale spreiding een van de 
criteria voor de toekenning van een subsidie. In 2002 fuseerde het fonds met het Fonds 
voor Amateurkunsten tot het Fonds voor amateurkunst en podiumkunsten (fa pk) (Van 
Maanen 1997).
In de jaren negentig kwam een nieuwe bouwfase op gang, ‘soms met een bijna megalo-
maan elan’ (Van Maanen 1997: 187). Het ging met name om vervanging van oude theaters 
in de regio, zoals de Harmonie in Leeuwarden en het Chassé Theater in Breda, en om 
voorzieningen die inspeelden op de tendens richting amusement, zoals het Circustheater 
in Scheveningen van Van den Ende. Daarbij werd soms geanticipeerd op een vraag die niet 
realistisch bleek (d’Ancona 2006). Bij de besluitvorming rond de nieuw- of verbouw van 
podia speelden naast financiële, artistieke en inhoudelijke aspecten dan ook vaak andere 
motieven een doorslaggevende rol, zoals prestige, imago van de gemeente, conjunctuur 
en doorzettingskracht van de verantwoordelijke bestuurder (Langeveld 2005: 150).
Van der Ploeg constateert in zijn uitgangspuntenbrief in 1999 dat Nederland beschikt 
over een goed gespreide infrastructuur van uiteenlopende ‘culturele trefpunten’, maar 
dat deze accommodaties nog onvoldoende worden benut. Hij stelt dat de culturele voor-
zieningen vaak over onvoldoende budget beschikken om tot een goede programmering 
te komen. Met name in de kleinere gemeenten beschikken de organisaties hier vaak niet 
over en als dit wel zo is, staat het budget voortdurend onder druk (OCenW 1999a).
De staatssecretaris ziet dat er op basis van de taakverdeling tussen de verschillende 
overheden weinig mogelijkheden zijn om iets aan dit probleem te doen. Hij kondigt een 
aantal initiatieven aan om deze ‘impasse’ te doorbreken:

Door een fors bedrag te reserveren voor versterking van de programmerings- en publieks-
budgetten van deze accommodaties en door gemeenten en provincies uit te dagen mij daarin 
te volgen, wil ik bewerkstelligen dat programmering en publieksbereik niet langer worden 
beschouwd als sluitpost van de begroting van accommodaties, maar als speerpunt. (OCenW 
1999a: 41)

Om de afname van zowel het gesubsidieerde als het niet-gesubsidieerde aanbod te 
vergroten, wordt in 2002 het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (fppm) 
opgericht. Dit Fonds geeft rechtstreekse subsidies aan samenwerkende podia met mid-
delen die voorheen via intermediaire organisaties werden verdeeld, zoals het Muziek- en 
Theaternetwerk en het Nederlands Impressariaat (OCenW 2002: 191).
In 2007 kende het fppm vier soorten regelingen (tussen haakjes staat de toegekende 
subsidie): de podiumregeling (€ 1.443.990), de festivalregeling (€ 1.332.268), de rege-
ling kleinschalige podia (€ 133.858) en het popmuziekplan (€ 795.044 in 2006)  
(www.fppm.nl). Om de afstemming tussen aanbod en afname te versterken voerden 
fa pk en fppm samen een interregeling. Door bundeling van de bestaande rijkssubsidies 
voor  afnamestimulering hoopte Van der Ploeg te bewerkstelligen dat culturele instel-
lingen meer aan vraagstimulering zouden gaan doen en daarmee een breder publiek 
zouden trekken (oc w 1999a). In 2007 fuseerde het fppm met het Fonds voor Scheppende 
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 Toonkunst en het fa pk tot het Fonds Podiumkunsten. De taken op het gebied van ama-
teurkunst gingen in 2007 over naar het Fonds voor Cultuurparticipatie in oprichting.8

De podiumkunstensector heeft zich sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw steeds beter 
georganiseerd. De ontwikkeling van de belangenverenigingen weerspiegelt in grote 
lijnen de ontwikkelingen in de sector. De schouwburgen en concertgebouwen zijn zich 
sinds 1955 verenigd in de Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties 
(vscd). De vlakkevloertheaters hebben sinds 1994 een branchevereniging. Met ingang 
van 2004 maken de achttien aangesloten verenigingen onderdeel uit van de vscd (Van 
den Broek et al. 2005: 38). De poppodia en festivals hebben een aparte brancheorganisa-
tie: de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (v npf). Deze vereniging bestaat 
sinds 1993 en is in 2005 uitgebreid met festivals. De v npf heeft 100 leden (vnpf.nl, ge-
raadpleegd op 16 januari 2011). De belangenvereniging voor de dance bestaat sinds 2003 
en telt 25 leden (www.b-v-d.nl).
Vlaanderen kent het Overleg Kunstenorganisaties (oko), een belangenvereniging voor 
professionele organisaties uit de kunstensector. Het oko is de opvolger van Vlaamse 
Directies Podiumkunsten (v dk). Het oko is in 2006 ontstaan en kent meer dan 
160 leden, waaronder kunstencentra, schouwburgen, gezelschappen en poppodia  
(www.overlegkunsten.org).
Lange tijd waren verscheidene door het ministerie van oc w gesubsidieerde intermedi-
aire organisaties actief, die onder andere als taak hadden om bij te dragen aan de distri-
butie van het aanbod of de ondersteuning van de podia. Voorbeelden zijn het Theater 
Instituut Nederland, De Jazzdienst en Stichting Gaudeamus. Onder staatssecretaris Van 
der Laan (2003-2006) zijn branchetaken waar de sector zelf verantwoordelijk voor is, en 
zogenoemde besteltaken die nog wel subsidiabel zijn9 gescheiden (oc w 2004b, 2003).10

Op zoek naar nieuw elan
Dat de problemen met vraag en aanbod begin eenentwintigste eeuw niet van de baan 
zijn, blijkt wel uit de opdracht die de vscd, de directeuren van het fa pk en fpm m, de 
brancheorganisatie voor de Dans (dod) en de vereniging van Nederlandse muziek-
ensembles in 2005 aan de commissie-d’Ancona geven: de gebrekkige aansluiting van 
vraag en gesubsidieerd aanbod onderzoeken. Het aandeel van rijksgesubsidieerde 

8 Staatssecretaris Zijlstra kondigde aan met ingang van 2013 het Fonds voor Cultuurparticipatie op 
te heffen en de taken van het fonds onder te brengen bij het Fonds Podiumkunsten (oc w 2011a). 

9 Bij besteltaken gaat het om zaken die niet direct leiden tot of gericht zijn op producties en acti-
viteiten voor publiek. Besteltaken zijn: (Inter)nationale vertegenwoordiging en promotie van de 
sector (dus geen subsidie- of impresariofunctie), educatie, informatie en reflectie (exposities, 
lezingen, studiedagen en publicaties), het inventariseren, waarderen en ontsluiten van erfgoed, 
documentatie en archivering (archief, bibliotheek, video- of mediatheek), afstemming en coördi-
natie (oc w 2004b: 2-3).

10 Staatssecretaris Zijlstra kondigde aan sterk op de ondersteuning te bezuinigingen; zo reserveert 
hij voor de periode 2013-2016 in de basisinfrastructuur geen plek meer voor het Theater Instituut 
Nederland, het Muziekcentrum Nederland en het Nederlands Muziekinstituut (oc w 2011a). 
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 podiumkunsten in de programmering van de bij de vscd aangesloten podia is op dat 
moment gedaald tot 12% (d’Ancona 2006).
De klachten over de sector variëren. Schouwburgdirecteuren stellen dat er sprake is van 
overaanbod in een aantal genres, dat repertoiregezelschappen niet geneigd zijn om 
met succesvolle producties te reizen en dat de gemeente vaak meer oog heeft voor het 
bouwen van een nieuw podium dan voor het ondersteunen van bestaande podia met 
budgetten voor programmering en organisatie.11 Dit is volgens hen vaak de sluitpost op 
de gemeentelijke begroting. Gezelschappen vinden dat het probleem ligt bij het gebrek 
aan interesse en commitment bij programmeurs en schouwburgen en bij de te lage uit-
koopsommen. De schouwburgen vertonen volgens hen risicomijdend gedrag (d’Ancona 
2006).
De algemene conclusie in het eindrapport van de commissie, Uit! Naar gesubsidieerde podi-
umkunsten met een nieuw elan (2006), verschilt nauwelijks van die van twintig jaar eerder: 
vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan. De in de tussentijd bijgebouwde 
podia zijn vooral (middel)groot, omdat die voor gemeenten interessanter zijn om in te 
investeren, terwijl op landelijk niveau juist ‘klein’ aanbod erbij is gekomen. Het lande-
lijke aanbod heeft hierdoor ‘een gebrekkig draagvlak in het lokale en regionale speelveld 
van de podia’ (d’Ancona 2006: 25). Kleine en alternatieve podia blijven buiten beeld, 
zowel in het beleid als in de statistieken. Dit bleek ook al uit het hierboven aangehaalde 
onderzoek naar de werking van het Actieplan Cultuurbereik. Een van de conclusies van 
de commissie is dat de taakverdeling tussen de verschillende overheden moet worden 
herzien. Verder wordt het van belang geacht om middelen voor basisprogrammering te 
reserveren: ‘zonder goede basis komt investeren in onconventionele programmering en 
publieksgroepen neer op water naar de zee dragen’ (d’Ancona 2006: 35).
In de onderwerpen waarover Langeveld12 zich in zijn oratie Het economisch drama van de 
podiumkunsten (2009) verwondert, komen veel van de genoemde knelpunten terug. Hij 
verdiept de analyse door op basis van recent onderzoek te constateren dat er te veel 
niet-gespecialiseerde podia zijn, die zich op een te klein verzorgingsgebied richten. Het 
gebrek aan samenwerking tussen gemeenten op het gebied van de podiuminfrastruc-
tuur én tussen bestaande podia zijn hier debet aan. Hierdoor kunnen bovendien geen 
schaalvoordelen worden behaald.
In zijn proefschrift deed Langeveld de aanbeveling om meer regie te voeren op de infra-
structuur, bijvoorbeeld door laagdrempelige podia met een sociale functie door de 
gemeente te laten verzorgen, podia met een regionaal verzorgingsgebied op regionaal 
niveau te organiseren en de landelijke overheid de verantwoordelijkheid te laten nemen 
voor toppodia (Langeveld 2009: 20; Langeveld 2005). Hij wijst op buitenlandse varianten 
die voor Nederland het onderzoeken waard zijn, waaronder de Belgische13 variant die 

11 Dat dit ook geldt voor poppodia blijkt uit het onderzoek dat Vreeke en Van Dalen uitvoerden in 
opdracht van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (Vreeke en Van Dalen 2009).

12 Cees Langeveld is bijzonder hoogleraar Economie van de podiumkunsten en directeur van het 
Chassé Theater in Breda. 

13 Het waarschijnlijk dat hij hier vooral Vlaanderen bedoelt. 
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onderscheid maakt tussen commerciële podiumkunsten in commerciële gebouwen en 
‘gesubsidieerde kunsten in ideëel geëxploiteerde zalen’ (Langeveld 2009: 27).

6.4 Het Actieplan Cultuurbereik (2001-2008)

Een van de initiatieven van staatssecretaris Van der Ploeg om de programmering te ver-
sterken en de vraag te stimuleren was het Actieplan Cultuurbereik. Het is in de periode 
1999-2009 een van de belangrijkste maatregelen om cultuurdeelname te bevorderen. 
Van der Ploeg startte dit programma samen met de twaalf provincies en dertig grotere 
gemeenten. Voor het Actieplan werd een regiegroep geformeerd, bestaande uit verte-
genwoordigers van de v ng, het ipo en het ministerie van oc w. Voor de stedelijke en 
provinciale programma’s cultuurbereik werd in de periode 2001-2004 22,6 miljoen euro 
(50 miljoen gulden) vrijgemaakt. Dit liep in de periode 2005-2008 op tot ruim 27 miljoen 
euro per jaar. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft met ingang van 2009 veel onder-
delen uit het Actieplan overgenomen in de Regeling cultuurparticipatie provincies en 
gemeenten 2009-2012 (fcp 2009).
In de tussenevaluatie over de periode 2005-2008 werd het Actieplan door de Commissie 
Cultuurbereik getypeerd als een ‘bypass’ waarin aspecten naar voren komen die in de 
rest van het cultuurbeleid vanwege de sterke nadruk op aanbod en kwaliteit onderbelicht 
blijven. Het gaat dan om noties als ‘maatschappelijke en geografische cultuurspreiding, 
emancipatie, volksverheffing en de erkenning van low culture’ (Visser-Van Doorn 2007: 
15). De commissie is van mening dat er nieuwe culturele circuits buiten de gevestigde 
instellingen en buiten de Randstad nodig zijn om een nieuw publiek te bereiken. Met het 
Actieplan Cultuurbereik wordt het cultuurbeleid ‘in de breedte gecompenseerd’, en wel 
met een fractie van het totale cultuurbudget (Visser-Van Doorn 2007).
Het versterken van de programmering was een van de vijf doelstellingen van het Actie-
plan 2001-2004.14 Voor de periode 2005-2008 werd één overkoepelende doelstelling 
geformuleerd, mede omdat uit evaluaties was gebleken dat het Actieplan te veel doel-
stellingen kende waarvan de resultaten achteraf niet goed meetbaar waren. De nieuwe 
doelstelling, die overigens ook niet erg concreet is, werd het versterken van het cultureel 
bewustzijn van burgers door het vergroten van zowel het publieksbereik als de actieve 
participatie in kunst en cultuur (Visser- Van Doorn 2007). In vergelijking met de periode 
2001-2004 kregen gemeenten en provincies in de periode 2005-2008 meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid om de doelstelling te realiseren, die op basis van specifieke lokale 
situaties vertaald moest worden in toetsbare outputdoelstellingen. Ook de aanvraag- en 
verantwoordingsprocedure was in de tweede periode eenvoudiger: de deelnemende 
gemeenten en provincies dienden met een vierjarig programma eenmaal een aanvraag 
in.

14 De andere vier zijn: ruim baan maken voor culturele diversiteit, investeren in de jeugd, het 
beter zichtbaar maken van cultureel vermogen en culturele planologie op de agenda zetten (oc w 
1999b). 
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Resultaten van het Actieplan Cultuurbereik
Halverwege de periode 2001-2004 rapporteerde een visitatiecommissie over de werking 
van het Actieplan in de praktijk. Een van de conclusies van deze kwalitatieve vergelijking 
is dat het vergroten van cultuurbereik een langdurig proces is, waarvan de resultaten 
niet na een paar jaar zichtbaar zijn. De mid-term review commissie uit 2007 stelt: de 
opbrengst van het Actieplan is nauwelijks te meten en de effecten zijn moeilijk te isole-
ren van andere ontwikkelingen in de maatschappij en het culturele veld; gemeenten en 
provincies halen doelen en middelen vaak door elkaar; het ontbreekt aan indicatoren 
om te kunnen bepalen of de doelen daadwerkelijk zijn bereikt (Visser-Van Doorn 2007).
De conclusie van het kwantitatieve onderzoek van het gezamenlijke onderzoek van het 
scp, i va en eur in 2005 was eveneens dat de landelijke effectiviteit van het Actieplan 
(nog) niet kon worden vastgesteld. De onderzoekers beginnen hun analyse met het 
voorbehoud dat de gemeten periode eigenlijk te kort is om resultaten te zien. Ook geven 
zij aan dat verandering in de participatiecijfers niet te herleiden is tot het Actieplan en 
tevens slechts een van de vele factoren is die op het Actieplan van invloed kunnen zijn 
(Huysmans et al. 2005: 10-11).
Het scp constateert in 2005 dat in de periode 1999-2003 over de hele linie, dat wil zeg-
gen als de afzonderlijke cultuurvormen samengenomen worden, sprake is van een 
significante toename van de participatie. Op basis van het onderzoek kan deze toename 
echter niet worden toegeschreven aan de inspanningen in het kader van het Actieplan 
 Cultuurbereik. Ook concluderen de onderzoekers dat het Actieplan (vooralsnog) niet 
heeft gezorgd voor een verjonging van het publiek. Over de diversiteit van het publiek 
zijn op basis van de bestaande gegevens geen betrouwbare uitspraken te doen (Huys-
mans et al. 2005).
In 2009 constateert het scp dat de grootste verandering in de cultuurdeelname (sterkste 
groei en lichtste dalingen) werd bereikt in gebieden zonder gemeentelijk programma 
cultuurbereik (Van den Broek et al. 2009: 125). Dit is een opmerkelijk gegeven, maar hier-
uit kan niet worden afgeleid dat het Actieplan is mislukt; daarvoor werken te veel facto-
ren in op de cultuurdeelname. Wel is het zo dat projecten in het kader van het Actieplan 
blijkbaar geen groter en in de participatiecijfers meer zichtbaar uitstralingseffect hebben 
gehad voor het culturele klimaat van de gemeente of stad.
Dit overzicht geeft aan dat het weinig zinvol is om landelijke participatiecijfers als 
indicator voor de resultaten van het Actieplan Cultuurbereik te gebruiken, omdat deze 
vooral op lokaal niveau zichtbaar zijn. Om de resultaten inzichtelijk te maken, is een 
andersoortige evaluatie nodig (Van den Hoogen et al. 2010) (zie figuur 2.1, paragraaf 2.6). 
Bezoekersaantallen zeggen weinig over de ervaringen die bezoekers hebben opgedaan, 
aldus Lubbers (2008), laat staan over de kwaliteit van die ervaringen. Daarom heeft zij (in 
opdracht van de regiegroep Actieplan Cultuurbereik) zestien projecten uit het Actieplan 
uitvoerig beschreven. De beschrijvingen laten de verhalen achter de cijfers zien. Dit 
levert niet zozeer één beeld op van de resultaten van het Actieplan, als wel een indruk 
van de diversiteit van de projecten en de veelheid aan ervaringen die is opgedaan. De 
effecten variëren van ‘de band met de wijk is veel sterker’ tot ‘vroeger lette ik nooit op de 
beelden in de stad. Nu doe ik dat wel’ (Lubbers 2008).
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Overige conclusies
De visitatiecommissie stelt in 2003 dat zowel in het Actieplan als bij het fppm te weinig 
aandacht is voor kleine podia (Haks 2003). De reguliere podia zijn vooral bedoeld voor 
grotere voorstellingen en optredens, terwijl het Actieplan juist een impuls moet geven 
op lokaal niveau. Dit aanbod wordt doorgaans op andere dan reguliere podia gebracht, 
bijvoorbeeld in jongeren- en cultuurcentra. Culturele initiatieven kunnen daardoor 
bovendien in een heel ander netwerk terecht komen, namelijk dat van welzijns- en 
jeugdwerk. Om deze podia te bereiken met de middelen van de rijksoverheid is intensie-
vere samenwerking nodig tussen rijk, provincie en gemeenten, zo stelt de commissie. 
Uit de visitatie van gemeenten die aan het Actieplan meedoen blijkt dat in het Noorden 
van het land vaker dan elders bibliotheken worden ingezet in het kader van het Actieplan 
Cultuurbereik. Dit wijt de visitatiecommissie aan het ontbreken van een ‘fijnmazige cul-
turele infrastructuur’ die in het Zuiden meestal wel aanwezig is, bijvoorbeeld in de vorm 
van een (open) jongerencentrum (ojc) (Haks 2003).
De mid-term review commissie uit 2007 concludeert dat het Actieplan voor nieuwe 
bewegingen in het veld heeft gezorgd en voor bezinning op het cultuurbeleid. Verder 
heeft het Actieplan bijgedragen aan het ontstaan van nieuwe initiatieven naast het 
gevestigde circuit. De commissie plaatst daarbij wel een aantal kanttekeningen: ze mist 
daadwerkelijk vernieuwende of spraakmakende initiatieven en ze heeft de indruk dat 
met het Actieplan veel projecten zijn gehonoreerd die al bestonden. Het gevaar daarvan 
is dat deze projecten eenmalig zijn en niet worden ingebed in organisaties. Het Actie-
plan heeft verder nauwelijks bijgedragen aan nieuw publiek voor bestaande culturele 
instellingen. Dit komt volgens de commissie door de vrijblijvendheid van het Actieplan. 
Wel heeft het gezorgd voor een toename van de interesse in cultuur en cultuurbeleid bij 
kleine gemeenten.

6.5 Culturele basisinfrastructuur

Sinds 2009 is een nieuw subsidiesysteem in werking getreden. Minister Plasterk blies 
het begrip culturele basisinfrastructuur nieuw leven in. Op rijksniveau heeft dit begrip 
betrekking op een beperkt deel van de infrastructuur, namelijk het landelijke, meerjarig 
gesubsidieerde culturele aanbod, waarvoor het rijk een (wettelijke) verantwoordelijk-
heid heeft. De rijksgesubsidieerde musea behoren tot de basisinfrastructuur op grond 
van het beheer van een rijkscollectie (oc w 2007a). Bij de Raad voor Cultuur en de andere 
overheden bestond een ander beeld van de basisinfrastructuur. De raad wilde de subsi-
dietaken van de fondsen ook tot de basisinfrastructuur rekenen en de andere overheden 
denken bij deze term eerder aan alle culturele voorzieningen in een stad of regio (oc w 
2007a: 40). De verantwoordelijkheden voor aanbod en spreiding zijn onder Plasterk ech-
ter niet wezenlijk veranderd.
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Om meer in detail zicht te bieden op de verantwoordelijkheden voor de culturele infra-
structuur van respectievelijk de Nederlandse rijksoverheid en de Vlaamse overheid geeft 
onderstaand kader een beknopt overzicht van de bedragen voor het concertgebouw 
en -orkest in Amsterdam en Brugge (kader 6.1). Dit voorbeeld illustreert in de eerste 
plaats de betrokkenheid van de Vlaamse overheid en de afzijdigheid van de Nederlandse 
 rijksoverheid bij de accommodaties voor de podiumkunsten. Ten tweede toont het 
aan dat de verantwoordelijkheid van het rijk voor de instandhouding van het aanbod 
niet bepaald betekent dat de gemeente zich financieel afzijdig houdt bij het landelijke 
culturele aanbod. In Vlaanderen is de zeer geringe bijdrage van de Stad Brugge aan het 
Symfonie orkest Vlaanderen opmerkelijk.

Kader 6.1  Culturele basisinfrastructuur: het concertgebouw en concertgebouworkest in 
Brugge en Amsterdam, 2007-2010

Vlaanderen

Concertgebouw Brugge
subsidie Vlaamse overheid: € 2.542.904 (2007-2009)
meerjarige ondersteuning in het kader van het Kunstendecreet als concertorganisatie
subsidie Stad Brugge: € 423.649 (2009)
subsidie provincie West-Vlaanderen: € 125.000 (2010)
aantal bezoekers: 166.000 (2008)

De nieuwbouw (gereed in 2002) werd gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, de pro-
vincie West-Vlaanderen en de Stad Brugge. Het gebouw is op initiatief van de Stad Brugge tot 
stand gekomen. De Vlaamse Gemeenschap droeg meer dan de helft van het benodigde inves-
teringsbedrag bij (22 van de 41 miljoen euro). Brugge geeft aanvullende ondersteuning in de 
vorm van een investeringstoelage voor het gebouw en recht van opstal (voor 1 euro per jaar).

Symfonieorkest Vlaanderen, Brugge
subsidie Vlaamse overheid: € 1.118.877 (2007-2009)
meerjarige ondersteuning in het kader van het Kunstendecreet als muziekensemble
subsidie Stad Brugge: € 6.950 (2009)
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Kader 6.1 (vervolg)

Nederland

Concertgebouw Amsterdam15

subsidie Gemeente Amsterdam: € 1.069.14016 (2009)
incidentele subsidie van 2 miljoen euro van de gemeente voor renovatie (2009)
aantal bezoekers: 801.667 (2007)17

Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam
subsidie ministerie van oc w: € 5.319.056 (2009-2012)
meerjarige instellingssubsidie in het kader van het subsidieplan 2009-2012, die vanwege 
 internationale excellentie in deze periode met 1,5 miljoen euro per jaar verhoogd,   
totaalbedrag: € 6.819.065 (2009-2012)
subsidie gemeente Amsterdam: € 6.060.870 (2009)

Bron: Concertgebouw (2007); Concertgebouw Brugge (2009); Gemeente Amsterdam (2008); oc w 
(2009a); Stad Brugge (2007); Stad Gent (2007); Provincie West-Vlaanderen (2008); vp (2009/2010a)

6.6 Omvang en spreiding van het aanbod

In het seizoen 1987-1988 telde Nederland 282 culturele accommodaties, waarvan 84 
(30%) in de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en 77 in de rest van 
de Randstad (27%). Naast deze specifieke infrastructuur voor cultuur telde Nederland 
eind jaren tachtig 1123 incidentele accommodaties, waarvan bijna twee derde uit sociaal-
culturele centra bestond (Verhoeff 1993).
In 2005 telde het Centraal Bureau voor de Statistiek 311 organisaties die professionele 
podiumkunstenvoorstellingen brengen met in totaal 447 theaterzalen.18 Een kwart 
van de 447 theaterzalen bevindt zich in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht). De incidentele culturele accommodaties die Verhoeff in 1993 

15 In 1952 is het Concertgebouw gescheiden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Hierna werd 
het Concertgebouw een zalenverhuurbedrijf. Om invloed te kunnen uitoefenen op de program-
mering is in 1988 de Stichting Comité voor het Concertgebouw (scc) opgericht, die sindsdien 
zorg draagt voor bijna de helft van de programmering in het gebouw (Concertgebouw 2007: 4; 
Gemeente Amsterdam 2008: 125).

16 Hiervan was 931.480 euro exploitatiesubsidie voor de instandhouding van het monument het 
Concertgebouw en 137.660 euro voor educatieve activiteiten.

17 Het Concertgebouw was met deze bezoekcijfers het drukst bezochte podium voor klassieke mu-
ziek in de wereld (Concertgebouw 2007: 5).

18 De populatie van de statistiek ‘Professionele podiumkunsten’ omvat theaters, schouwburgen, 
concertgebouwen, podiumkunstaccommodaties die onderdeel zijn van de gemeente, evenemen-
tenhallen en accommodaties voor tentoonstellingen en beurzen (www.cbs.statline.nl, geraad-
pleegd op 24 juni 2009).
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telde, worden in de statistieken van het cbs niet meegenomen. Wat het cbs telt aan 
culturele infrastructuur wordt wel het reguliere circuit genoemd. Dit is de infrastructuur 
voor met name de professionele podiumkunsten (Van Maanen 1997: 189).
Noordman et al. (2011) hebben in het kader van hun onderzoek naar amateurkunsten 
een zo compleet mogelijk overzicht van de podia in Nederland proberen te schetsen. Zij 
komen op basis van gegevens van vscd, mcn, v npf en v no en de podia zonder koe-
pelorganisatie die zij zelf in kaart brachten, op een schatting van 880 formele en ruim 
15.000 informele podia. Bij de laatste categorie gaat het om uiteenlopende plekken als 
buurtcentra, zorgcentra, horecagelegenheden en scholen (Noordman et al. 2011: 29).
Uit Marktbeschrijving podiumkunsten over het jaar 2007 blijkt dat twee derde van de voorstel-
lingen of optredens plaatsvond in een officieel theater of poppodium, 15% in een grote 
hal of stadion, 11% in kleinschalige gelegenheden (cultureel centrum, dorpshuis, kerke-
lijk centrum, enz.) en 8% in de openlucht of in een tent. Er is een sterke correlatie tussen 
het aanbod (professioneel of amateur) en het soort locatie. Voor theaters en poppodia 
geldt dat in 91% van de gevallen sprake is van professionele optredens of voorstellingen, 
in de kleinschalige gelegenheden is een derde van het aanbod professioneel (t ns nipo 
2008: 13-14).
Voor het jaar 1991 zijn cijfers beschikbaar die de verdeling van professionele toneelvoor-
stellingen over al dan niet gesubsidieerde accommodaties aangeven (tabel 6.1).

Tabel 6.1

Verdeling van professionele toneelvoorstellingen over soorten accommodaties, 1991  

(in procenten; n = 431)

accommodaties professioneel toneel

algemeen gesubsidieerd 

specifiek theater 63 79
multifunctioneel zaal 2 7
sociaal-cultureel centrum 14 5
kerk 1 1
school 14 2
overige 7 7

Bron: Van Maanen (1997: 189)

Uit deze tabel blijkt de dominantie van specifieke theaters begin jaren negentig, in 
het bijzonder bij gesubsidieerde toneelvoorstellingen. De multifunctionele zalen en 
sociaal-culturele centra die in de jaren zestig zo in opkomst waren ter vervanging van 
‘traditionele schouwburgen’ blijken geen rol van betekenis meer te spelen voor het pro-
fessionele toneel. Van Maanen geeft aan dat kerken en sociaal-culturele centra wel vaker 
voor verschillende soorten muzikale optredens worden gebruikt (Van Maanen 1997: 187 
e.v.). Dit is een verschil met Vlaanderen, waar de culturele centra in de periode 1970-1995 
vooral als theatervoorziening werden gezien en gebruikt. Pas in de jaren negentig vindt 
daar een verschuiving richting (populaire) muziek plaats.
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Het aantal professionele podiumkunstenvoorstellingen is in de periode 1990-2002 met 
een derde toegenomen tot 43.373 voorstellingen.19 Het aantal bezoeken steeg in die tijd 
met 60% tot 16 miljoen. Voor muziek, muziektheater en cabaret nam het aantal voorstel-
lingen eveneens toe. Het aantal theatervoorstellingen daalde eerst en nam weer toe in 
de periode 1999-2002. Het aantal dansvoorstellingen steeg in de periode 1990-1999 om 
daarna te stabiliseren (Van den Broek et al. 2005). Het cbs telt in 2005 47.000 voorstellin-
gen (zie tabel 6.2). Dit zijn voorlopige cijfers en vanwege een bezuiniging op de cultuur-
statistieken zijn er geen recentere cijfers beschikbaar. Net als in Vlaanderen ontlopen het 
muziek- en theateraanbod elkaar niet veel. Sinds 2004 is het aanbod muziek groter dan 
het theateraanbod (Van den Broek et al. 2005).
De vscd houdt cijfers bij van de bij hen aangesloten podia.20 Aan het begin van de een-
entwintigste eeuw groeide het aantal voorstellingen. In 2008 en 2009 nam het aantal 
voorstellingen weer af, van 39.265 in 2007 tot 35.038 in 2009. vscd schat hun marktaan-
deel in het totale podiumaanbod op 60%, wat zou betekenen dat het totale professionele 
podiumaanbod in 2009 ruim 58.000 voorstellingen en optredens omvat, een stuk meer 
dan het cbs telde in 2005 (vscd 2009, 2010).

Tabel 6.2

Spreiding van het professionele podiumkunstenaanbod21 in Nederland naar genre, 2005

totaal % theater muziek muziektheater dans cabaret overig

Noord 3.636 7,7 1.005 1.215 359 262 594 201
Oost 5.757 12,2 1.528 1.715 565 264 1.094 591
Zuid 7.913 16,8 2.089 2.588 914 457 1.347 2.403
West 29.827 63,3 9.388 9.606 2.846 1.694 3.889 519
Nederland (2005) 47.133 100 14.010 15.124 4.684 2.677 6.924 3.714
% 100 29,7 32,1 9,9 5,7 14,7 7,9

Bron: cbs (StatLine)

De cijfers van het cbs (tabel 6.2) geven een beeld van de spreiding van het profes-
sionele aanbod van podiumkunsten in Nederland en de verdeling per genre in 2005. 
Ten  opzichte van 2002 is het aandeel theater en dans afgenomen en dat van muziek, 
muziektheater en cabaret verder toegenomen. Uit de cijfers blijkt hoe sterk het aanbod 

19 Het cbs wijzigde in deze periode de meetmethode, daardoor is er sprake van twee reeksen: één 
van 1990-1999 en één van 1999-2002. In het seizoen 1998-1999 werden 55.990 voorstellingen 
geteld, met de nieuwe methode 38.183 (Van den Broek et al. 2005). 

20 Onder de 152 leden van de vscd zijn schouwburgen, concertgebouwen, vlakke vloertheaters, 
festivals en culturele centra. Het gaat om professionele podia die programmering van podiumkun-
sten als hoofddoel hebben (www.vscd.nl).

21 Onder theatervoorstelling verstaat het cbs toneel, komedie, poppen-, figuren- en jeugdtheater. 
Een muziekvoorstelling omvat onder andere pop, jazz, klassieke muziek en optredens van dj’s. 
Onder muziektheater wordt verstaan musical, opera en operette (www.cbs.statline.nl)
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geconcentreerd is in het Westen van het land. Als gespecificeerd wordt naar provincie 
blijkt bovendien hoe groot het aanbod is in Noord-Holland, lees: Amsterdam. In Noord-
Holland vinden 15.603 voorstellingen plaats (33,1%), waarvan 11.064 in Amsterdam. Dit is 
23,5% van het totale aanbod.
Het culturele aanbod concentreert zich in de Randstad en in het bijzonder in de vier 
grote steden. Daarbinnen springt Amsterdam eruit. Het lijkt erop dat het cultuuraanbod 
wel is meegegroeid met de bevolking, maar niet in gelijke mate is verspreid over het 
land. Met name in de noordelijke provincies en in Zeeland is het aanbod achtergebleven.
Op het ministerie van oc w wordt anno 2002 positief gedacht over de resultaten van 
het spreidingsbeleid. In de publicatie Cultuurbeleid in Nederland wordt aangegeven dat het 
spreidingsideaal voor de podiumkunsten wat betreft de accommodaties nagenoeg is 
bereikt. Of het geografische spreidingsbeleid ook heeft bijgedragen aan de sociale sprei-
ding van het aanbod wordt niet vermeld. Het oordeel van De Haan en Knulst in 2000 is 
dat de sociale spreiding redelijk gelukt is als het gaat om bibliotheken en musea, maar 
minder bij de podiumkunsten (De Haan en Knulst 2000).

Podia voor amateurkunstenaars
In het kader van onderzoek naar het publiek voor amateurkunsten is de omvang van de 
formele en informele podia voor amateurkunst in Nederland in kaart gebracht (Noord-
man et al. 2011). Op de bijna 900 formele podia zijn jaarlijks ruim 14.000 optredens op 
het gebied van amateurkunst te zien zijn, waarvan bijna de helft op poppodia (6.710). Het 
aantal informele podia is veel groter: er zijn ruim 15.000 informele podia waar amateur-
kunstenaars optreden. Ongeveer de helft van die podia bevinden zich op scholen (50,4%) 
en ruim een kwart in horecagelegenheden (26,1%). Er worden 1.732 sociaal-culturele 
centra geteld (11,4%).
Op de informele podia vinden jaarlijks ruim 120.000 optredens plaats.22 Bijna de helft 
van deze optredens worden gegeven in cafés en feestzalen (45,8%), daarna volgen zorg-
centra (20,9%) en sociaal-culturele centra (15,9%). Het aanbod op de informele podia 
bestaat voor bijna twee derde uit populaire muziek (57,4%). Op grote afstand volgen 
musical en operette (17,9%), dans en beweging (8,3%) en klassieke muziek (7,3%). De 
informele podia bieden gezamenlijk bijna 90% van alle amateuroptredens en trekken 
daarmee 80% van de bezoeken (Noordman et al. 2011).

Festivals
Vanaf de jaren tachtig groeit het aantal festivals dat een steeds groter publiek bereikt. 
Zij zijn een belangrijke speler geworden in de spreiding van met name nieuw  cultureel 
aanbod, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Helaas houdt het cbs geen aparte 
 statistieken bij van het aantal festivals en hun bezoekers. Devos en Schoemaker stellen 
dat festivals in Nederland aan het begin van de eenentwintigste eeuw ongeveer evenveel 
publiek trekken als de podia. Noordman et al. (2011) heeft een schatting gemaakt van het 

22 Optredens in kerken, op straat en in festivals zijn niet meegenomen in het onderzoek (Noordman 
et al. 2011).
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aanbod aan festivals en het aantal bezoekers: de 770 festivals zouden in 2010 in totaal 
18,6 miljoen bezoekers trekken. Naar schatting de helft van het aantal festivals (326) 
is een festival voor populaire muziek, zij trekken gezamenlijk 26% van de bezoekers 
(Noordman et al 2011: 83) Dit is meer dan het aantal bezoeken aan professioneel aanbod 
op de formele podia in 2009, namelijk 15,8 miljoen (Noordman et al. 2011: 6).
Omdat festivals wel in aanmerking kunnen komen voor rijkssubsidie en podia niet, krij-
gen zij het verwijt dat ze de markt ontwrichten (Devos en Schoemaker 2005). De positie 
van de festivals is veranderd na 2008, toen het nieuwe subsidieplan in werking trad. 
Dertien internationale festivals werden toegelaten tot de basisinfrastructuur, één per 
discipline. De rest van de festivals moet elders aankloppen voor ondersteuning (oc w 
2008a).23

Gesubsidieerd versus ‘vrij’ aanbod
Uit het jaarverslag 2007 van de vscd blijkt dat het aandeel rijksgesubsidieerde voorstel-
lingen 20% is en dat zij hiermee 17% van het publiek bereiken (vscd 2008).24 Het aandeel 
rijksgesubsidieerde voorstellingen ligt daarmee een stuk hoger dan in 2005 toen het aan-
deel 12% was (d’ Ancona 2006). De rest van het aanbod wordt ondersteund door de vrije 
sector, de private en publieke fondsen en de andere overheden25 (www.cbs.statline.nl).
Vanuit Vlaanderen wordt door sommigen met argusogen gekeken naar de ‘commercia-
lisering’ van de podiumkunsten in Nederland. Hiermee doelt men onder andere op de 
opkomst van vrije producties en de nadruk die de overheid legt op het ondernemerschap 
van de gesubsidieerde podiumkunsten. Vlaanderen voert in vergelijking met Nederland 
‘geen uitgesproken neoliberale weg’, aldus Laermans (2002a: 44). In Vlaanderen is 40% 
van het aanbod gesubsidieerd en 42% ‘vrij’, zo is de schatting (Devos en Schoemaker 
2005). In Nederland is de verhouding volgens Devos en Schoemaker 20% gesubsidieerd, 
80% niet-gesubsidieerd.26 Het verschil zou te maken kunnen hebben met het feit dat de 
Nederlandse podia weinig programmeringsbudget hebben en daarom worden gedo-
mineerd door een aanbod dat goed aanslaat bij het publiek, zoals cabaret en musical. 
Ook de meer gescheiden infrastructuren voor commercieel en gesubsidieerd aanbod in 
Vlaanderen zouden een rol kunnen spelen (Langeveld 2009: 27).
Devos en Schoemaker hebben nog een derde verklaring voor het meer commerciële 
aanbod in Nederland, namelijk de grotere invloed van de Angelsaksische taal: ‘Broadway 
en West End liggen mentaal dichter bij Amsterdam dan Brussel’ (Devos en Schoemakers 
2005: 15). In het Angelsaksische gebied bestaat meer een traditie van vrije producties en 
musicals. Dit komt overeen met de analyse van Hofstede, waaruit blijkt dat België qua 

23 Zijlstra heeft aangekondigd het aantal festivals in de basisinfrastructuur verder in te perken 
(oc w 2011a). 

24 De toename van het aandeel gesubsidieerde podiumkunsten in het totaal wordt volgens de vscd 
deels veroorzaakt doordat een aantal grote podia dit eerder niet registreerde.

25 Dit is zowel gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd aanbod.
26 Gesubsidieerd betekent in dit geval gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap. Devos 

en Schoemaker gebruiken voor verhoudingen in Vlaanderen het onderzoek van het Vti (Janssens 
2005). Het is onduidelijk waarop Devos en Schoemaker de Nederlandse schatting baseren. 
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oriëntatie veel dichter bij Frankrijk ligt dan bij Nederland (1995) en dat geldt ook voor 
Vlaanderen (Wouters 2005: 38 e.v.). Toch blijft onder deze ‘commercialisering’ het moei-
lijke aanbod redelijk overeind: de commissie d’Ancona constateert althans dat er geen 
sprake is van verdringing door het meer populaire aanbod (d’Ancona 2006).
Je kunt overigens ook kanttekeningen plaatsen bij de inschatting van Devos en Schoe-
maker. Aan het begin van de twintigste eeuw lag het aandeel rijksgesubsidieerde 
podium kunsten op de bij de vscd aangesloten podia op 12% (www.cbs.statline.nl). Het 
is niet bekend wat het aandeel gesubsidieerde podiumkunsten in totaal is, dus inclusief 
het aanbod dat door de lokale overheden wordt ondersteund. Devos en Schoemaker 
vermelden geen bron bij de Nederlandse verhoudingen van gesubsidieerd en niet-gesub-
sidieerd aanbod. Het lijkt erop dat de auteurs het door andere overheden gesubsidieerde 
aanbod niet hebben meegenomen.

Het bereik van de verschillende podia
Het cbs is na 2005 gestopt met het verzamelen van gegevens over aanbod en bereik van 
de podiumkunsten. De vscd publiceert jaarlijks gegevens over de bij hen aangesloten 
podia, die naar schatting 70% van de bezoekers aan professionele podiumkunsten 
bereiken (vscd 2010). Na een aantal jaren van groei, krimpt het aantal bezoekers 
in de periode 2009-2010. In 2009 nam het totale bezoek af met 1,1 miljoen (-7%) tot 
12,3 miljoen bezoekers en in 2010 met 9% tot 11,3 miljoen euro. De vscd wijt dit aan de 
economische crisis. Met het oog op de in 2010 aangekondigde btw-verhoging verwacht 
de vscd -voorzitter een verdere teruggang (vscd 2010; Bockma 2011).
Onderzoeken naar publieksbereik van de podia beperken zich vaak tot het reguliere 
circuit. Uit bevolkingsonderzoek in de jaren negentig blijkt echter dat een derde van 
de bevolking een vorm van podiumkunst bezoekt in incidentele accommodaties, zoals 
kerken, horecagelegenheden en ‘vooral buurthuizen en de openlucht’ (Van Maanen 
1997: 217). Dit levert 45% van de bezoeken op, evenveel als de bezoeken aan grote podia. 
De kleine podia halen de overige 5% binnen (Van Maanen 1997: 217). Uit recentere onder-
zoeken van t ns nipo (2005) en vscd (2004) blijkt dat het reguliere circuit in de periode 
1999-2003 terrein verliest ten opzichte van alternatieve locaties.
Ook uit het onderzoek van Noordman et al. (2011) blijkt hoe omvangrijk het publiek bui-
ten de formele podia is, in dit geval het publiek voor amateurkunsten: 20,1 miljoen men-
sen brachten in 2010 een bezoek aan een amateuroptreden. Daarvan gingen 3,8 miljoen 
mensen naar een amateurkunstvoorstelling op een formeel podium en 16,3 miljoen 
mensen naar een voorstelling op een informeel podium (Noordman et al. 2011).

6.7 Tussen buurthuis en schouwburg

In onderzoeken waarin een vergelijking tussen podiumkunsten in Nederland en Vlaan-
deren wordt gemaakt zijn het voornamelijk de schouwburgen die ter sprake komen 
als Nederlandse tegenhanger van de culturele centra. Dit is bijvoorbeeld het geval in 
Verzameld Werk(t), een boek over cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen 
en Brussel. Het beeld dat wordt geschetst door degenen die in zowel culturele centra 
als in Nederlandse schouwburgen hebben gespeeld, is dat van de persoonlijke, warme, 
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kleinschalige, soms ietwat amateuristische benadering van de culturele centra versus 
de afstandelijke, grootschalige, efficiënte en minder anarchistische aanpak van de 
schouwburgen (De Kepper 2005). De Vlamingen die aan het woord komen, prefereren de 
culturele centra. Paul Schijvens27 verwoordt het als volgt:

Als ik de vergelijking met de schouwburgen maak, heb ik een eindeloze bewondering voor wat 
in de Vlaamse cultuurcentra gebeurt. In Nederland heb je inkopers, of het nu gaat om koffie, 
amusement of theater. Daarnaast heb je de verkopers die dan met de promotie bezig zijn. In 
Vlaanderen werken er programmatoren […] Ik vind het een positieve tendens dat de cultuur-
centra, naast het spreiden van gesubsidieerde initiatieven, ook creatief aan de slag gaan in 
hun eigen gemeenschap. Ook dit is in Nederland quasi onbestaand. (De Kepper 2005: 110)

In de studie van Devos en Schoemaker worden culturele centra met schouwburgen en 
vlakkevloertheaters vergeleken (Devos en Schoemaker 2005). De vergelijking tussen 
culturele centra en schouwburgen gaat op een cruciaal punt mank: in tegenstelling tot 
de brede maatschappelijk taakopvatting van culturele centra hebben schouwburgen in 
principe alleen een functie op het gebied van spreiding van de podiumkunsten.28 Dit 
heeft tot gevolg dat de schouwburgen een uitgebreidere podiumprogrammering hebben 
dan de culturele centra in Vlaanderen, of een smallere ‘maatschappelijke’ programme-
ring, afhankelijk van het perspectief. Hetzelfde geldt voor de vergelijking van culturele 
centra met Nederlandse vlakkevloertheaters en poppodia.

Sociaal-culturele centra
We zouden de culturele centra ook kunnen vergelijken met de sociaal-culturele centra in 
Nederland, waaronder dorpshuizen, wijkcentra, buurthuizen en jongerencentra vallen 
(Noordman et al. 2011). Helaas hebben we slecht zicht op omvang en aanbod van deze 
centra, omdat ze buiten het blikveld van het cultuurbeleid vallen. Dit geldt niet alleen 
voor het rijk, maar in veel gevallen ook voor de gemeenten, waar de sociaal-culturele 
centra onder de afdeling Welzijn vallen. Door de rijksoverheid is sterk bezuinigd op het 
sociaal-cultureel werk en zijn veel onderdelen van dit beleid gedecentraliseerd.
We kunnen wel vaststellen dat deze sociaal-culturele centra ook niet een-op-een te ver-
gelijken zijn met culturele centra. In de eerste plaats hebben ze geen specifieke artistieke 
opdracht van de overheid meegekregen. Ten tweede ligt de nadruk in sociaal-culturele 
centra sterk op het populaire muziekaanbod (Noordman et al. 2011: 9). Alhoewel het 
accent bij de culturele centra in Vlaanderen de laatste jaren steeds meer op muziek is 
komen te liggen, blijven het echte theaterhuizen.

27 Paul Schijvens is onder meer medeoprichter en coördinator van ‘polyvalente schouwspelzaal’ 
De Roma en theaterwerkplaats de Rataplan in Borgerhout en eigenaar van boekingsagentschap 
Thassos (www.deroma.be en www.rataplanvzw.be).

28 Wat uiteraard niet wil zeggen dat Nederlandse podia niet nadenken over hun maatschappelijke 
functie. Zo was het vscd-congres in het najaar van 2008 gewijd aan het vergroten van het draag-
vlak en de inkomsten voor de podiumkunsten (www.vscd.nl).
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Langeveld (2005) maakt onderscheid tussen vier soorten gebouwen voor podium-
kunsten; ‘gebouwen met aanvullend een podiumfunctie’ is een van de categorieën.29 Het 
gaat hier om traditionele culturele centra die als primair doel hebben, het bevorderen 
van ontmoeting en creativiteit. De zalen brengen kleinschalig aanbod op het gebied van 
cabaret, lichte muziek, dans en toneel. Langeveld stelt dat de programmering vooral 
uit toegankelijk aanbod en amateurvoorstellingen bestaat, maar geeft niet aan hoeveel 
podiumvoorzieningen het betreft. Wel maakt hij melding van een aantal culturele centra 
die proberen een eigen profiel te ontwikkelen door middel van het aanbod (Langeveld 
2005: 35-40).30

Specifieke voorzieningen die in tegenstelling tot sociaal-culturele centra wel in aan-
merking komen voor cultuursubsidies, zoals poppodia, hebben de aflopen decennia 
deels de culturele functie van sociaal-culturele centra overgenomen (De Boer en Duy-
vendak 2001). Ook komt het voor dat de centra zelf zijn geëvolueerd tot cultuurpodium, 
zoals De Boerderij in Zoetermeer. Al met al kent Nederland nog vele sociaal-culturele 
centra waarover we in het kader van dit onderzoek naar het landelijk cultuurbeleid 
betrekkelijk weinig kunnen zeggen.

Kulturhusen en culturele centra
Aan het begin van deze eeuw zijn op provinciaal en gemeentelijk niveau voorzieningen 
ontstaan die aardig in de buurt komen van de Vlaamse culturele centra: kulturhusen ofwel 
cultuurhuizen. Alhoewel het weinig zinvol is deze recente Nederlandse tegenhanger uit-
gebreid te vergelijken met de culturele centra is het wel een interessante ontwikkeling. 
Het concept van het kulturhus is gebaseerd op het gelijknamige Scandinavische voor-
beeld en is in 1998 in Nederland geïntroduceerd door de Overijsselse Bibliotheekdienst. 
Het eerste kulturhus werd in 2000 geopend in Zwartsluis. Een kulturhus is een samen-
werkingsverband waarbij uiteenlopende instellingen op het gebied van cultuur, welzijn, 
sociaal-cultureel werk, zorg en zakelijke dienstverlening onder één dak samenwerken en 
onder één beheer zijn samengebracht. De bibliotheek fungeert vaak als een spin in het 
web. Het doel van een kulturhus is het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie 
in de lokale gemeenschap. Ze staan daarom in kleine gemeenten of in wijken van grote 
plaatsen. De meerderheid van de kulturhusen heeft een duidelijk cultureel profiel door 
de deelname van verschillende culturele instellingen. Ze bieden vaak aan amateurkunst-
verenigingen de gelegenheid om te repeteren, op te treden of te exposeren (Ensink et al. 
2010).
Inmiddels zijn er 28 kulturhusen in Overijssel, zes in Gelderland en twintig in Utrecht. 
Dit aantal is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, medio 2008 waren er in Overijssel 
en Utrecht respectievelijk 18 en 9 kulturhusen (www.cultuurnetwerk.nl). De provincies 
hebben subsidieregelingen opgezet om het oprichten van kulturhusen te stimule-
ren. Daarbij gelden specifieke voorwaarden. Zo is in Utrecht de medewerking van de 

29 Langeveld onderscheidt gebouwen met primair een podiumfunctie, gebouwen met aanvullend 
een podiumfunctie, grote gebouwen als hallen en stadions en locaties voor locatieprojecten die 
niet zijn gebouwd voor een theaterfunctie (Langeveld 2005: 35).

30 Langeveld vermeldt geen bronnen bij deze gegevens.
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 bibliotheek een voorwaarde. De culturele functie is niet beperkt tot de kunsten, zo is 
Kulturhus Coda een samenwerking tussen bibliotheek, archief en museum.31 Anders dan 
de culturele centra hebben kulturhusen dus niet standaard een podiumvoorziening.
Noordman et al. (2011) hebben bij gebrek aan een totaalbeeld van de podia in Nederland 
een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar podia buiten de grote steden. Zij stellen 
dat er in de afgelopen decennia op verschillende plekken in de regio culturele centra 
zijn gerealiseerd. Zij verschillen van sociaal-culturele centra in die zin, dat de culturele 
functie van het gebouw voorop staat. Soms gaat het om theater, maar vaak worden vele 
functies gecombineerd (net als bij de kulturhusen). De conclusie is dat er ongeveer hon-
derd theaters en culturele centra zijn die buiten de statistieken van vscd, mcn, de v npf 
en v no vallen. Hieronder vallen de kulturhusen, maar ook de culturele centra in Box-
meer, Nootdorp en Wassenaar.

We kunnen concluderen dat er eigenlijk geen Nederlandse tegenhanger is van het stelsel 
van culturele centra. De unieke positie van de centra wordt bevestigd door Schramme in 
haar publicatie Cultuurcentra in een veranderende samenleving (2007):

Het model van het Vlaamse cultuurcentrum, dat gekenmerkt wordt door dubbele aansturing, 
vanuit de Vlaamse – lees ‘centrale’ – overheid enerzijds en de lokale overheid anderzijds en 
door de combinatie van kunstkunst en cultuur, is uniek, en komt niet of nauwelijks voor in 
onze buurlanden. In Nederland bijvoorbeeld is de klassieke opdeling tussen het buurthuis voor 
de straatcultuur en de schouwburg voor de kwalitatief hoge cultuur veel groter. (Schramme 
2007: 192)

6.8 Conclusie podiuminfrastructuur in Nederland

Het onderzoek van Devos en Schoemaker naar de positie van Vlaamse kunstenaars op 
de Nederlandse kunstenmarkt leert ons veel over de verschillen tussen de podia in beide 
landen en de belemmeringen die Vlaamse gezelschappen hierdoor ondervinden om in 
Nederland te spelen. Dit complementeert het geschetste beeld van de podiuminfrastruc-
tuur in Nederland en Vlaanderen. Devos en Schoemaker constateren dat de Nederlandse 
podia vaker dan in Vlaanderen met een nulbudget voor programmering werken. Risico-
volle programmering die uiteindelijk verlies oplevert, moet gecompenseerd worden 
door populairder aanbod zoals cabaret, musical en popmuziek (Devos en Schoemaker 
2005).
Gezelschappen in Nederland moeten zelf hun publiciteit doen maar kunnen hier-
voor ondersteuning krijgen van de overheid. Subsidie van de Vlaamse overheid voor 
g ezelschappen beperkt zich tot middelen voor productie. Hiermee is te verklaren dat 
in Nederland wordt geklaagd over het gebrekkige promotiemateriaal van Vlaamse 
gezelschappen. Podia in Amsterdam worden door Devos en Schoemaker getypeerd als 

31 Meer informatie over kulturhusen en verwijzingen naar literatuur en websites is te vinden op de 
website van Cultuurnetwerk Nederland (www.cultuurnetwerk.nl/cultuureducatie/kulturhus.html) 
en het Kennisknooppunt Kulturhus (www.kulturhus.nl).
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‘ verhuurplek van theaterzitjes’ en veel podia in de rest van Nederland hebben eveneens 
een beperktere functie dan die in Vlaanderen (Devos en Schoemaker 2005: 31).
De geografische spreiding van de podiumkunsten door de rijksoverheid had in Neder-
land niet zo’n fijnmazig netwerk als in Vlaanderen tot gevolg en werd bovendien inge-
zet langs de weg van de gezelschappen, niet via de accommodaties. Waar de Vlaamse 
overheid gestaag werkte aan een wijdverbreid netwerk van multifunctionele culturele 
centra lag in Nederland de nadruk op een gespecialiseerde kunsteninfrastructuur van 
vlakkevloertheaters en poppodia die geen onderdeel uitmaken van een centraal infra-
structuurbeleid. De podia zijn in Nederland primair de verantwoordelijkheid van de 
gemeentelijke overheden, terwijl in Vlaanderen de overheid podia, kunstencentra en 
muziekclubs ondersteunt.
In Nederland werd de verantwoordelijkheid voor de spreiding steeds meer verlegd naar 
de gezelschappen. Zij kregen een reisplicht opgelegd en moesten minimaal 15% aan 
eigen inkomsten verwerven.32 De opdrachtgevers van nieuwe culturele voorzieningen in 
de jaren zeventig en tachtig, veelal gemeenten, pasten zich aan het wijzigende aanbod 
aan met het verbouwen van schouwburgen en de bouw van kleine zalen en poppodia. 
Zij liepen daarmee vooruit op een vraag die niet gerealiseerd bleek te worden. Dit geldt 
ook voor de bouwperiode in de jaren negentig, die vaak op andere dan artistieke en 
financiële motieven gestoeld was. Er werden verscheidene maatregelen genomen om 
het verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen, zoals een Fonds voor 
 Podiumprogrammering en Marketing, maar ook aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw was de situatie nog zodanig dat er gezocht moest worden naar nieuw elan (com-
missie-d’Ancona).
In tegenstelling tot de nieuwe podia in Nederland waren de culturele centra in Vlaan-
deren verzekerd van afnemers, namelijk de verzuilde verenigingen en hun achterban, 
en dus ook van publiek. Dit wordt vaak als een negatieve ontwikkeling gezien, maar het 
heeft wellicht ook gezorgd voor continuïteit in de moeilijke jaren tachtig. Hierdoor heb-
ben de centra zich langzaam kunnen aanpassen aan de veranderde maatschappelijke 
context en hun artistieke functie kunnen uitbouwen. De culturele centra in Vlaanderen 
slagen er over het algemeen in een breder publiek voor de podiumkunsten te bereiken 
dan de andere podiumkunstenvoorzieningen, al zijn de verschillen niet opzienbarend.
De Nederlandse rijksoverheid richt zich in toenemende mate op het grote en landelijk 
opererende culturele aanbod, dat vaak specifieke publieksgroepen bereikt en verder af 
staat van laagdrempelige voorzieningen op lokaal niveau. Het rijk kan door de verdeling 
van verantwoordelijkheden weinig invloed uitoefenen op de afname van het podium-
aanbod. De Nederlandse sociaal-culturele centra zijn geen deel van het cultuurbeleid 
en er is weinig zicht op lokale culturele voorzieningen en het publiek dat zij bereiken. 

32 Om het ondernemerschap van culturele instellingen en hiermee het draagvlak verder te verster-
ken heeft minister Plasterk in overleg met de sector de eigen inkomstennorm verhoogd tot 17,5% 
(oc w 2008a). Staatssecretaris Zijlstra heeft aangegeven 17,5% als toetredingsnorm voor de basis-
infrastructuur 2013-2016 te zien. Van de podiumkunsteninstellingen wordt verwacht dat hun eigen 
inkomsten op 1 januari 2013 het niveau van 21,5% hebben bereikt. Daarnaast wordt verwacht dat 
de eigen inkomsten 1% per jaar groeien (oc w 2011a). 
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Een belangrijk deel van de Nederlandse podia blijft in onderzoek dus meestal buiten 
beschouwing.
Sociale en geografische spreiding blijft een centrale doelstelling van het rijksbeleid. 
Daarbij ligt de focus op het professionele deel van de podiumkunsten; het (subsidie)
beleid van de rijksoverheid is sterk hierop gericht. In Vlaanderen maken culturele centra, 
sociaal-culturele verenigingen en muziekclubs deel uit van het ‘landelijke’ cultuurbeleid. 
De Vlaamse overheid lijkt daardoor beter zicht te hebben op het totale culturele aanbod 
en de infrastructuur die kan bijdragen aan het vergroten en verdiepen van cultuur-
participatie.
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7 Uitbreiding van het aanbod

7.1 De ontwikkeling van het gesubsidieerde aanbod

In de periode 1970-2010 is het arsenaal aan culturele uitingen dat door de Nederlandse 
rijksoverheid en de Vlaamse Gemeenschap wordt ondersteund steeds verder uitgebreid. 
Deze ontwikkeling verliep langs twee lijnen. In de eerste plaats stond in de jaren zeven-
tig in Nederland en de jaren tachtig in Vlaanderen een nieuwe generatie kunstenaars op. 
Deze makers bedienden zich van een nieuwe vormentaal en speelden op andere plekken 
dan de grote schouwburgen. Dit zorgde voor veranderingen binnen de kunstendiscipli-
nes, met name het toneel, de dans en de klassieke muziek. De nieuwe makers deden met 
succes een beroep op steun van de overheid, in Nederland al eerder dan in Vlaanderen. 
Deze ontwikkelingen vat ik samen als vernieuwing van het aanbod en wordt in het eerste 
deel van dit hoofdstuk nader bekeken (§ 7.2 – § 7.6).
Daarnaast kregen voorheen niet subsidieerbaar geachte uitingen als popmuziek, musi-
cal, circus en design aandacht van het rijk en/of de Vlaamse Gemeenschap. Hiernaar 
verwijs ik in het tweede deel van dit hoofdstuk over de verbreding van het aanbod 
(§ 7.7 – § 7.11). De toename van de diversiteit van het gesubsidieerde aanbod komt voort 
uit nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, het succes van artistieke lobby’s en de 
wens van de overheid om de aansluiting met het publiek te vergroten. De verschillende 
overwegingen die daarbij een rol spelen, staan soms op gespannen voet met elkaar. Een 
pleidooi voor artistieke vernieuwing en experiment is niet altijd te rijmen met de wens 
om het publieksbereik te verbreden en de maatschappelijke verankering van cultuur te 
vergroten. Toch behoren zowel het vergroten van het publieksbereik als het bevorderen 
van een kwalitatief hoogstaand aanbod al decennialang tot de kernwaarden van het 
‘landelijk’ cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen.

7.2 Vernieuwing in de kunsten in Vlaanderen

Het begrip vernieuwing heeft in de jaren tachtig ingang gevonden in het Vlaamse beleid. 
Het wordt veelvuldig gebruikt in regeringsverklaringen uit die periode, in het bijzonder 
als het over cultuur gaat:

de culturele sector is bij uitstek de bakermat van creativiteit, vernieuwing en scheppingsdrang. 
Het cultuurbeleid moet zodoende de vernieuwende dynamiek van Vlaanderen in woord en 
beeld uitstralen. (vr 1985: 4)

Dit citaat illustreert dat de Vlaamse overheid een duidelijk verband legt tussen de ver-
nieuwing van de dynamiek van Vlaanderen, de Vlaamse identiteit en de ontwikkeling 
van de cultuursector. In hoofdstuk 4 is al ingegaan op de rol van het sociaal-cultureel 
werk bij de emancipatie van de Vlamingen, vernieuwing wordt vooral gezien in relatie 
tot de kunsten.
Begin jaren tachtig kwam een nieuwe generatie kunstenaars op. Deze makers wer-
ken in artistieke kernen die geleidelijk uitgroeien tot volwaardige gezelschappen. 
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 Hoofdrolspelers van deze generatie zijn Luk Perceval, Jan Decorte, Ivo van Hove, Jan 
Fabre, Guy Cassiers en Anne Teresa De Keersmaeker. Laatstgenoemde breekt met haar 
gezelschap Rosas internationaal door en laat de Vlamingen kennismaken met heden-
daagse dans. De nieuwe makers kenmerken zich door het vermengen van technieken, 
genres en disciplines. Uitgangspunt was de kunst zelf en niet het publiek of de maat-
schappij, waarmee ze zich duidelijk afzetten tegen de sociaal-culturele doelstellingen 
van de overheid. Deze ontwikkeling staat in Nederland bekend onder de naam ‘de 
Vlaamse golf’ (Bauwens et al. 1992: 32-40; De Pauw 2007).
De grote schouwburgzaal paste niet bij de producties van de makers van de Vlaamse golf 
en zij zochten hun heil in kleine zalen en alternatieve theaterruimten, zoals leegstaande 
fabriekshallen, opslagplaatsen en cinemazalen. De schouwburgen moesten aanzien 
hoe buiten hun muren vernieuwend toneel en spraakmakende dans werd gemaakt (Jans 
2000: 245-250; Thielemans 1998: 46-48; Bauwens et al. 1992: 20 e.v.). De nieuwe makers 
vinden in het alternatieve circuit van podia, zoals Limelight, Monty en het Kaaitheater, 
een thuishaven. De kunstencentra raken op hun beurt sterk gericht op de vernieuwende 
kunsten (Bauwens et al. 1992: 31).
Deze ontwikkeling voltrok zich in eerste instantie buiten de invloedssfeer van de over-
heid. De naoorlogse overheidsondersteuning aan de podiumkunsten bleef beperkt tot 
het subsidiëren van de grote schouwburgen, die sterk geworteld waren in de lokale, 
verzuilde gemeenschap. Kleine en vernieuwende initiatieven vonden nauwelijks ingang 
in het gesubsidieerde kunstencircuit. De meeste van deze initiatieven waren ook parti-
culier van karakter en daarvoor bood de regelgeving geen ruimte.
Met de Koninklijke Besluiten van 1954 en 1964 was het fundament gelegd voor de 
professionalisering van het Vlaamse theater (Bauwens et al. 1992), maar pas met het 
 Theaterdecreet dat in 1976 in werking trad, kwamen ook de nieuwe makers, zij het in 
zeer bescheiden mate, in aanmerking voor overheidssteun (Bauwens et al.1992: 10-19). 
Het Theaterdecreet voorzag in jaarlijkse ondersteuning van theatergezelschappen, die 
werden onderscheiden in repertoire-, spreidings- en kamergezelschappen. Voor de vier-
de categorie, het vormings- of experimenteel toneel, werd een zeer beperkte hoeveel-
heid middelen vrijgemaakt. Desondanks kon daar toch het nodige mee gedaan worden; 
de makers in deze categorie braken immers met de traditie van grote theatrale midde-
len. De Vlaamse overheid ondersteunde verder een aantal semiprofessionele gezelschap-
pen, zoals Antigone (Kortrijk) en Fakkeltheater (Antwerpen). Gezelschappen moesten 
jaarlijks strijden om een zogenoemde nominatie, waaraan een subsidie gekoppeld was 
(Bauwens et al. 1992: 10-19).
Het Podiumkunstendecreet van 1993 was een belangrijk moment in de ontwikkeling van 
het cultuurbeleid van Vlaanderen. Al veel eerder dan in het sociaal-cultureel werk slaag-
de men er binnen de kunsten in om de invloed van de zuilen te verminderen door kwa-
liteit als uitgangspunt van het beleid te nemen. De Vlaamse Gemeenschap erkende in 
het Podiumkunstendecreet vier nieuwe werkvormen: dans, bewegingstheater, muziek-
theater en kunstencentra. Naast de projectsubsidies kwamen er vierjarige subsidies voor 
organisaties beschikbaar. Deze werden toegekend op basis van advies van deskundigen. 
Het decreet diende als model voor het beleid in sectoren als muziek, letteren en musea.
Met het Podiumkunstendecreet van 1993 werd de wetgeving feitelijk aangepast aan de 
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realiteit van het podiumkunstenlandschap. De mogelijkheden voor ondersteuning van 
kunstencentra en makers uit het alternatieve circuit werden uitgebreid. Met het herziene 
decreet van 1999 werd het theaterlandschap vanuit de overheid verder officieel uitgebreid 
met podiumkunstenfestivals en sectoroverstijgende initiatieven (bs 1999; Jaspers 2000).
De nieuwe initiatieven ontvingen overheidsondersteuning in aanvulling op het bestaan-
de aanbod, maar er werden door de Vlaamse overheid geen scherpe keuzes gemaakt. Dit 
resulteerde in een vol cultureel landschap met, zo suggereert Rudi Laermans, het nodige 
onkruid:

De Vlaamse overheid liet tientallen bloemen bloeien in de schaduw van lichtjes tot zeer 
vermolmde bomen. Ze kwam eerst niet of nauwelijks tussenbeide, gaf de nieuwe planten ver-
volgens toch wat water, en officialiseerde de ondertussen tot volle wasdom gekomen biotoop 
alsnog in 1993. Wat ze manifest naliet, was het wieden van de tuin, bijvoorbeeld aan de hand 
van een algemeen plan voor de podiumkunsten. (Laermans 2001: 114)

In de jaren negentig begon de overheid organisaties in het podiumkunstenveld met 
succes aan te sporen om de krachten te bundelen. Sindsdien zijn interessante samen-
werkingsverbanden ontstaan, ook tussen de oude ‘vijanden’: de gezelschappen uit het 
alternatieve circuit en de grote stadsschouwburgen die inzagen dat vernieuwing voor 
hen eveneens noodzakelijk was. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Koninklijke Nederlandse 
Schouwburg1 (k ns) in Antwerpen, die zich realiseerde dat een meer vernieuwende aan-
pak nodig was om het publiek vast te houden. Nadat de k ns zelfstandig was geworden, 
fuseerde het stadsgezelschap in 1998 met het Gentse gezelschap de Blauwe Maandag 
Compagnie tot het huidige Toneelhuis. Het is nu het grootste theatergezelschap van 
Vlaanderen en de vaste bespeler van de Bourlaschouwburg. Met de komst van Guy 
Cassiers in 2006 werd het klassieke model van het stadstheater met één artistiek leider 
vervangen door een samenwerkingsverband van zeven theatermakers (www.toneelhuis.
be; Jans 2000: 245-250).
In 2006 is het Kunstendecreet in werking getreden, een zogeheten kaderdecreet waarin 
alle sectorale reglementen en decreten op het gebied van de kunsten zijn ondergebracht. 
Met het Kunstendecreet wil de Vlaamse Gemeenschap ‘gelijkberechtiging van de ver-
schillende artistieke disciplines’ bewerkstelligen en ook de objectiviteit en transparantie 
vergroten. De overheid verstrekt projectsubsidies en twee- en vierjarige subsidies. Daar-
naast subsidieert de Vlaamse Gemeenschap internationale initiatieven, sociaal-artistieke 
projecten en kunsteducatieve projecten. Voor het eerst kunnen ook individue le kunste-
naars subsidie aanvragen in het kader van het decreet. Het Kunstendecreet is intussen al 
weer een aantal keren gewijzigd. Anno 2011 worden nog meer organisatie vormen onder-
steund, zoals werkplaatsen, muziekclubs en concertorganisaties (bs 2008b).

Vernieuwing en advisering
Begin jaren negentig verwijt minister Dewael (1986-1992) de Raad van Advies voor 
Toneelkunst (r at) vernieuwing tegen te houden. De r at was sterk verbonden met het 

1 Met de benaming Schouwburg wordt hier het gezelschap aangeduid. 
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verzuilde culturele leven. Door het Cultuurpact had de belangenbehartiging boven-
dien een duidelijk politieke binding. Dewael zegt in zijn boek De warme hand (1991) 
onom wonden, dat heel wat adviescommissies zijn verworden tot groepen van belang-
hebbenden. Hij constateert dat de rivaliteit in de theatersector zeer groot is. Doordat de 
raad geen afspiegeling is van de werkelijke verhoudingen in de sector worden nieuwe 
initiatieven volgens hem afgeremd. Hij spreekt zelfs van een boycot door de gevestigde 
orde van de r at (Dewael 1991: hoofdstuk 8).
 Tien jaar na de uitspraken van Dewael vraagt men zich in Vlaanderen af, of de advisering 
juist niet te veel georiënteerd is geraakt op vernieuwende of experimentele cultuuruitin-
gen. Kwaliteit is volgens de critici synoniem geworden met vernieuwing en experiment, 
wat zou resulteren in een minder toegankelijk aanbod en een beperkter publieksbereik. 
Overigens is daarbij niet altijd even duidelijk hoe de begrippen kwaliteit en vernieuwing 
zich tot elkaar verhouden. Waar iemand als De Pauw de dominantie van vernieuwing als 
kwaliteitscriterium benadrukt, ziet Laermans vernieuwing en kwaliteit als twee afzon-
derlijke criteria, al liggen de begrippen dicht bij elkaar. Bij kwaliteit gaat het om ‘het 
waardevolle, ook als het (nog) geen brede erkenning geniet of zich (nog) niet kan door-
zetten conform loutere marktprincipes’ (Laermans 2002b: 26). Bij vernieuwing draait het 
om datgene dat nog onbemind is, maar toonaangevend kan worden of bijdraagt aan de 
verdere ontwikkeling van een kunstendiscipline. Laermans onderscheidt naast kwaliteit 
en vernieuwing nog twee criteria, te weten pluriformiteit en participatiebevordering. 
(Laermans 2002b: 27).
De beoordeling van aanvragen in het kader van het Kunstendecreet vindt plaats door de 
Raad voor Cultuur en het departement, op basis van een beleidsplan.2 De raad beoor-
deelt de plannen artistiek-inhoudelijk en het agentschap Kunsten en Erfgoed beoordeelt 
de zakelijk-financiële aspecten van een organisatie. Beide beoordelingen zijn onderdeel 
van het kwaliteitsoordeel (bs 2003c: 41). De organisaties moeten vrijwel allemaal invul-
ling geven aan de door minister benoemde functies: de gerichtheid op creatie, presenta-
tie en publiek. In het decreet staan de criteria voor toetsing van het beleidsplan. Welke 
criteria het zwaarst wegen, hangt af van het profiel van de organisaties, zoals dat blijkt 
uit het eigen beleidsplan (zie kader 7.1). Wat opvalt is dat vernieuwing geen expliciet 
beoordelingscriterium is.

2 Als het zakelijk en artistiek oordeel niet met elkaar overeenstemmen treden het agentschap 
Kunsten en Erfgoed en de voorzitter van de beoordelingscommissie met elkaar in overleg.
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Kader 7.1  Beoordelingscriteria voor aanvragers in het kader van het Kunstendecreet 
subsidieronde 2010-2013, 2008

beoordelingscriteria
– profilering en positionering;
– langetermijnvisie;
– landelijke en/of internationale uitstraling;
– haalbaarheid;
– publieksgerichtheid;
– het sporen van het artistieke met het financiële beleidsplan;
– kwaliteit van het inhoudelijk concept en concrete (uit)werking;
– samenwerking en netwerking met (niet-)artistieke actoren in binnen- en buitenland;
– concretisering van het interculturele (programmering, participatie, personeelsbeleid en 

bestuur).

aanvullende criteria:3

– realisme van voorgestelde groeipad, conformiteit tussen artistieke en financiële beleidsplan;
– meerwaarde van het initiatief voor de regio op het vlak van aanbod of facilitering andere 

regionale initiatieven;
– maatschappelijk of sociaal belang, waarbij prioriteit wordt gegeven aan initiatieven die een 

specifieke doelgroep bedienen of een zeer specifieke invulling geven aan hun opdracht;
– samenwerking met artistieke en niet-artistieke actoren met het oog op een optimaal ge-

bruik van de werkingsmiddelen en beschikbare infrastructuur en met het oog op een maxi-
male besteding van middelen voor artistieke creatie en beperking van de overheadkosten;

– aandacht voor diversiteit en interculturaliteit;
– de plaats van het initiatief binnen het volledige instrumentarium aan ondersteuning en 

subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij een initiatief dat niet thuishoort bin-
nen het Kunstendecreet kan worden doorverwezen naar de ondersteuningsmogelijkheden 
Cultuurinvest en de Fondsen van de Vlaamse Gemeenschap.

Bron: bs (2008b); ake (2008a)

7.3 Het gesubsidieerde kunstenaanbod in Vlaanderen

In het kader van het Kunstendecreet komen de volgende werkvormen en sectoren 
in aanmerking voor ondersteuning van de overheid: theater,4 muziektheater, dans, 

3 Deze criteria werden toegevoegd in 2006. Het is een concretisering van de beleidsprioriteiten voor 
de subsidieronde 2010-2013. Ze zijn bedoeld om tot meer duidelijkheid over de beoordeling te 
komen. 

4 Of, zoals het in het Kunstendecreet wordt omschreven: ‘organisaties voor Nederlandstalige dra-
matische kunsten […] die zich in hoofdzaak toeleggen op het vlak van teksttheater en figurenthea-
ter waarbij teksttheater staat voor de expressievorm waarvan tekst het hoofdbestanddeel vormt 
en figurentheater staat voor de expressievorm waarvan beeldtaal het hoofdbestanddeel vormt’ 
(bs 2004: 2).
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kunstencentra, werkplaatsen, kunsteducatie, muziekgroepen en muziekensembles, 
concertorganisaties, muziekclubs, audiovisuele kunsten, sociaal-artistiek werk, 
 architectuur, vormgeving, beeldende kunsten, nieuwe media, instellingen van de 
Vlaamse Gemeenschap en steunpunten. Daarnaast biedt het decreet de mogelijk-
heid om subsidies aan te vragen voor (niet-literaire) publicaties, opnameprojecten en 
 internationale initiatieven. Film valt onder de bevoegdheid van het Vlaams Audiovisueel 
Fonds. Letteren is een gedeelde verantwoordelijkheid van het Vlaams Fonds voor de 
 Letteren en het agentschap Kunsten en Erfgoed5 (a k e 2010; bs 2004; bs 2008d; 
www.kunstenen erfgoed.be).
De verdeling van de subsidies over de verschillende sectoren en organisatievormen is in 
2009 als volgt:

Tabel 7.1

Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstendecreet, 2009

discipline / functie aantal subsidiebedrag %

architectuur en vormgeving 6 346.200 0,41
audiovisuele kunsten 12 1.184.000 1,39
beeldende kunst 11 1.118.000 1,31
dans 9 5.185.000 6,09
festivals 36 7.221.000 8,48
kunsteducatieve werking 12 2.979.000 3,5
kunstencentra 22 16.490.000 19,37
muziek 57 17.025.000 19,99
muziektheater 8 3.585.000 4,21
sociaal-artistieke werking 10 2.089.000 2,45
theater 36 24.727.000 29,04
werkplaatsen 23 3.198.000 3,76
totaal 242 85.146.000 100
instellingen Vlaamse Gemeenschap 5 43.952.000
totaal incl. instellingen Vlaamse Gemeenschap 247 129.098.0006

Bron: ake (2010)

Minister Anciaux vindt dat er sectoren zijn die meer aandacht verdienen dan ze nu krij-
gen. In vergelijking met buurlanden staat het beleid op het gebied van architectuur en 
vormgeving nog in de kinderschoenen, aldus de minister. Ook de beeldende kunsten 
en audiovisuele media zijn volgens hem sterk ondergesubsidieerd (Anciaux 2004). Dit 

5 Het Vlaams Fonds voor de Letteren neemt de zuiver literaire activiteiten voor haar reke-
ning, het agentschap Kunsten en Erfgoed ondersteunt het niet-literaire segment van algemeen 
culturele, kunst- en erfgoedkritische publicaties en organisaties als Stichting Lezen Vlaanderen en 
de Nederlandse Taalunie (ake 2010).

6 Het totaal aan subsidies dat in 2009 in het kader van het Kunstendecreet werd verdeeld was 
139.998.187 euro. Dit is inclusief individuele en projectsubsidies.
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is mede te wijten aan het feit dat de genoemde sectoren nog niet zo’n lange ‘decretale’ 
geschiedenis hebben.7 Pas als een beleidsdomein een decreet heeft of is opgenomen 
binnen een bestaand decreet, kan het een rol van betekenis spelen in het cultuurbeleid 
(Anciaux 2008a: 26). Bij het aantreden van Anciaux werden alleen de podiumkunsten en 
de muziek al op basis van decreten gesubsidieerd.
Bij de beeldende kunsten lijkt tevens mee te spelen dat het Vlaamse beleid een smallere 
doelstelling kent dan het Nederlandse beleid voor beeldende kunsten. Vlaanderen is 
gericht op het vergroten van de belangstelling voor en de vraag naar beeldende kunst en 
niet, zoals Nederland, op het stimuleren van het aanbod (Anciaux 2008a: 32). Minister 
Anciaux trachtte een inhaalslag te maken en verhoogde het totaalbudget voor beeldende 
kunsten in de periode 1999-2009 van 961.000 euro naar 5.564.000 euro8 (Anciaux 2008a: 
136 e.v.).
Naast meerjarige subsidies worden ook projectsubsidies verstrekt. In de regeerbijdrage 
2009 van de Vlaamse overheid aan de nieuwe Vlaamse regering9 wordt gewezen op de 
scheefgroei tussen meerjarige en projectsubsidies. In 2009 wordt in het kader van het 
Kunstendecreet 129 miljoen euro verstrekt aan meerjarige subsidies (92%) en 3,6 miljoen 
euro aan projectsubsidies (2,6%). Deze ontwikkeling wordt in de regeerbijdrage in ver-
band gebracht met het zogeheten Matteüseffect,10 gebaseerd op Matteüs 25, vers 14-34: 
‘Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal 
zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen’.
Hierdoor, zo stellen ambtenaren:

komen de instroom en daarmee de dynamiek en vitaliteit van het kunstenlandschap onder 
grote druk te staan. Dit leidt tot een verarmd kunstenlandschap, waarbij de creatie en inno-
vatie in de kunstensector in het gedrang komen. […] Het is van primordiaal belang zowel de 
continuïteit als de vernieuwing van het landschap te garanderen. Dit is maar mogelijk door 
voldoende ruimte te creëren voor jonge organisaties met vernieuwende projecten die dan op 
hun beurt kunnen doorgroeien naar vaste waarden binnen het veld. (dcjsm 2009: 11)

7 Bij architectuur speelt ook mee dat het gebouwde erfgoed niet onder cultuurbeleid maar 
onder ruimtelijke ordening valt.

8 Dit bedrag is inclusief de subsidies aan werkplaatsen, festivals, publicaties en kunstencentra die 
zich voornamelijk op de beeldende kunsten richten (Anciaux 2008a). 

9 Het is gebruikelijk dat het Vlaamse ambtenarenapparaat een nieuwe regering een zoge-
heten regeerbijdrage meegeeft. Deze bevat een omgevingsanalyse, geeft een beschrijving en een 
evaluatie van het bestaande beleid en aanbevelingen voor toekomstig beleid. In Nederland wordt 
ook ambtelijk voorwerk verricht in de vorm van overdrachtsdossiers die deels openbaar en deels 
besloten zijn. Daarnaast worden soms ambtelijke werkgroepen ingezet die scenario’s uitwerken 
voor verschillende beleidsthema’s, zoals voorafgaand aan het kabinet-Rutte. Cultuur was geen 
onderdeel van de zogeheten Brede Heroverwegingen die in 2010 werden gepresenteerd.

10 Deze term werd voor het eerst gebruikt door Robert K. Merton (1968) om processen in de weten-
schap aan te duiden: ‘the matthew effect consists in the accruing of greater increments of recogni-
tion for particular scientific contributions to scientists of considerable repute and the withholding 
of such recognition from scientists who have not yet made their mark’ (Merton 1968: 3). Later werd 
de term ook veel gebruikt in de bestuurskunde.
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Alhoewel Minister Schauvliege in haar beleidsnota 2009-2013 aankondigt iets aan de 
scheve verhouding te willen doen, komt daar in 2010 nog weinig van terecht. Zij ziet zich 
in 2010 genoodzaakt alle nog niet toegekende projectsubsidies te bevriezen om de beno-
digde bezuinigingen te realiseren (Schauvliege 2009, 2010).

Absoluut modern
De Pauw heeft in zijn boek Absoluut Modern. Cultuur en beleid in Vlaanderen11 (2007) een ana-
lyse gemaakt van het begrip vernieuwing in het Vlaamse cultuurbeleid. Zijn stelling is 
dat de vernieuwing door de groep makers die in de jaren tachtig opkwam, nog steeds het 
(podium)kunstenlandschap domineert. Dat er nog geen nieuwe generatie is opgestaan, 
wijt De Pauw aan het feit dat de vernieuwing van deze makers de maatstaf werd voor het 
nieuwe aanbod (De Pauw 2007).
Een negatief effect van de nadruk op vernieuwing in het beleid is volgens de makers zelf 
dat het aanbod te eenzijdig is geworden. Er is geen laagdrempelige basis meer van waar-
uit het publiek kan vertrekken. Dit is een opvallende constatering van degenen die zich 
destijds zelf zo sterk afzetten tegen de gevestigde orde. Voor de relatie met het publiek 
zou het goed zijn als het repertoiretoneel, ‘het geheugen van de kunsten’, in ere wordt 
hersteld, is de veronderstelling van zowel De Pauw als de politici en makers die hij heeft 
gesproken. Dit was ook een van de adviezen van de commissie d’Ancona (2006) voor de 
gesubsidieerde podiumkunsten in Nederland.
De Pauw denkt dat het in 1980 opgerichte Vlaams Theater Circuit (v tc) heeft bijgedragen 
aan de dominantie van vernieuwing in het beleid. Ook Bauwens et al. (1992) kent een 
centrale rol toe aan het v tc, de koepel van de pioniers uit de jaren tachtig. Een aantal 
leden van het v tc maakte ook deel uit van de informele Raad voor Cultuur die Minister 
Dewael (1985-1992) instelde en die in 1993 kwam met de nota Kwaliteit in kunstbeleid, een 
analyse van het kwaliteitsbegrip in de kunsten. Het begrip vernieuwing speelde daarin 
een hoofdrol. Alhoewel de raad onder minister Weckx weer snel werd ontbonden, heeft 
de nota wel degelijk invloed gehad op het podiumkunstenbeleid.
De reden dat het werk van De Pauw hier niet uitvoeriger wordt gebruikt als bron voor de 
vernieuwing van het aanbod, is dat er wel een en ander valt af te dingen op zijn aanpak 
en analyse. De Pauw laat in zijn onderzoek politici en de groep vernieuwers uit de jaren 
tachtig aan het woord. De nieuwe generatie makers, zoals beschreven in Pigment. Tenden-
sen in het Vlaamse podiumlandschap (Uytterhoeven 2003), komt niet aan bod.
Ten tweede steekt De Pauw in zijn onderzoek zijn afkeer van het beleid van Anciaux niet 
onder stoelen of banken. De vraag is of dat terecht is. Er zijn in het beleid van Anciaux 
geen sterke aanwijzingen vinden voor de dominantie van vernieuwing. Anciaux heeft 
het budget voor de kunsten verruimd, maar men kan hem bepaald niet beschuldigen 
van verwaarlozing van het participatiebeleid en het sociaal-cultureel werk. De Pauw 

11 Dit boek is een handelseditie van zijn proefschrift De nieuwe kleren van de keizer. Onderzoek 
naar de legitimatie van het begrip ‘vernieuwing’ in het Vlaams Cultuurbeleid (2006). Alhoewel De Pauw 
spreekt over cultuurbeleid heeft zijn analyse feitelijk betrekking op het kunstenbeleid, meer in 
het bijzonder het podiumkunstenbeleid. De Pauw is als agoog verbonden aan de Vrije Universiteit 
Brussel. 
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beweert dat het criterium vernieuwing ook bij Anciaux dominant is bij de beoordeling, 
maar onderbouwt deze stelling niet met cijfers. Ook laat hij in zijn onderzoek geen 
 beleidsmakers of -adviseurs aan het woord die over de verdeling van de middelen beslis-
sen. Wie de beoordelingscriteria bekijkt die in het kader van het Kunstendecreet wor-
den gehanteerd (tabel 7.1), ziet dat vernieuwing geen criterium is12 en bovendien dat de 
nadruk sterk ligt op de maatschappelijke rol van cultuur. De Pauw hanteert zelf als indi-
catie voor de mate van vernieuwing het gebruik van het begrip in de beleidsnota’s. Voor 
zover dit al een betrouwbare methode is, komt ook hieruit geen overdreven aandacht 
voor vernieuwing naar voren.13

Er is een behoorlijke discrepantie tussen de scherpe veroordeling van het beleid van 
Anciaux door De Pauw op basis van de meningen van zowel makers als politici en de 
feitelijke aandacht voor vernieuwing in de periode 1999-2009 (Van der Hoeven 2009).

7.4 Vernieuwing en publieksbereik

Een belangrijke doelstelling van het cultuurbeleid is om het publiek voor cultuur te 
vergroten. Tegelijkertijd ondersteunt de overheid juist die cultuurvormen die niet door 
de markt gedragen kunnen worden. Vernieuwend aanbod onderscheidt zich in vorm en 
inhoud van het bestaande aanbod en is hierdoor minder herkenbaar voor het publiek.14 
Om de meer vernieuwende uitingen binnen de ‘hoge kunsten’ te kunnen begrijpen, is 
een specifiek cultureel kapitaal vereist.
Lageropgeleiden voelen zich over het algemeen veel minder aangetrokken tot het gesub-
sidieerde kunstenaanbod. We moeten echter niet vergeten dat dit ook geldt voor veel 
hogeropgeleiden. Een deel van hen oriënteert zich net als de lageropgeleiden op de meer 
commerciële cultuurvormen of combineert verschillende cultuurvormen. Dat zijn de 
zogenoemde culturele omnivoren. In dit licht is het misschien zinvoller een onderscheid 
te maken tussen soorten publiek voor kunst. Laermans stelt ze voor als de schillen van 
een ui. De binnenste schil vormt het kernpubliek van de verschillende kunstdisciplines. 
Deze groep participeert zeer regelmatig en is daardoor kenner van de desbetreffende dis-
cipline, onderdeel van ‘het wereldje’ en staat open voor vernieuwende uitingen. Dit geldt 
overigens even goed voor dans of theater, als voor bijvoorbeeld popmuziek of film.

12 Het ‘vernieuwende karakter van de gehanteerde methoden’ is wel een criterium bij kunst-
educatieve en sociaal-artistieke organisaties en projecten, maar dit heeft geen betrekking op het 
kunstenaanbod zelf.

13 In de beleidsnota 2000-2004 komt het woord ‘vernieuwing’ 4 keer voor en het woord 
‘behoud’ 5 keer. Het begrip ‘experiment’ komt 32 keer voor. In de nota 2004-2009 komt het woord 
vernieuwing/vernieuwend 12 keer voor, experiment 5 keer en participatie maar liefst 58 keer. In de 
nota 2000-2004 wordt participatie nog maar 17 keer genoemd.

14 Na verloop van tijd kan dit effect afzwakken, doordat vernieuwende elementen doorsijpe-
len in meer populaire cultuurvormen of doordat gewenning optreedt. Wat eerst vreemd of zelfs 
choquerend was, is dat na verloop van tijd niet meer, ook al omdat er nieuwe makers opstaan die 
zich op hun beurt weer afzetten tegen hun voorgangers. 
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De belangstellende participant, de middelste schil, volgt het culturele aanbod en neemt 
meerdere keren per jaar deel. Deze groep combineert dit met andere vormen van vrije-
tijdsbesteding, terwijl bij het kernpubliek de kunstdeelname dominant is. De  incidentele 
deelnemers maken geen scherp onderscheid tussen kunst en andere vormen van ont-
spanning en vormen de buitenste schil. Een bezoek aan een voorstelling of tentoonstel-
ling wordt veelal gecombineerd met een dagje uit (Laermans 2002b: 69). Deze driedeling 
wordt, aangevuld met de non-participanten, ook gebruikt in het onderzoek naar cultuur-
participatie dat in opdracht van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd (www.vlaande-
ren.be/svr).
Binnen de verschillende kunstgenres geniet het vernieuwende deel veel aanzien. Dat dit 
segment ook een belangrijk deel van het gesubsidieerde aanbod uitmaakt, hangt samen 
met de werking van adviescommissies. De beoordeling van kunstuitingen is voorname-
lijk gebaseerd op het principe van peer review. De commissies bestaan uit deskundigen die 
door hun kennis van een specifieke sector een voorkeur aan de dag leggen voor dat deel 
van het aanbod dat vernieuwend is, mogelijk zelfs ook om niet aan gezag in te boeten: 
‘een commissie die bijvoorbeeld consequent ouderwetse figuratieve kunst zou subsidië-
ren, verliest gegarandeerd haar professionele sublimiteit’ (Laermans 2002b: 68).
De discussie rond vernieuwing heeft hoofdzakelijk betrekking op de kwaliteit en de ont-
wikkeling van het artistieke aanbod, niet zozeer op het bereiken van een nieuw of breder 
publiek. De Vlaamse golf en de acties in Nederland leidden in de jaren tachtig vooral 
tot grotere betrokkenheid van een jong, hogeropgeleid en links georiënteerd publiek 
(Laermans 1993: 103). Dit was een beperkte groep en in zekere zin een nieuwe elite. De 
aansluiting met het brede publiek werd niet gevonden.
In aansluiting op Laermans’ model van publieksgroepen zouden we kunnen stellen 
dat in Vlaanderen in het aanbod sprake is van een duidelijke arbeidsverdeling: bij de 
kunstencentra staat een meer vernieuwend podiumaanbod centraal dat zich richt op de 
binnenste schillen van de ‘ui’: het frequente en belangstellende publiek. De culturele 
centra bedienen met hun brede en laagdrempelige aanbod een breder publiek, eerder de 
belangstellende en incidentele deelnemers. Ook proberen zij non-participanten te ver-
leiden tot deelname aan het kunstenaanbod in een cultureel centrum. Nadat in Vlaande-
ren onder de ministers van christelijke signatuur veel aandacht naar de laagdrempelige 
culturele infrastructuur was uitgegaan, ook in financiële zin, kon de aandacht voor de 
kunsten en een meer ontwikkeld kunstpubliek gezien worden als een logische volgende 
stap.

7.5 Ontwikkeling van het gesubsidieerde podiumkunstenaanbod in Nederland

Onder invloed van de Aktie Tomaat en de Aktie Notenkraker groeide in Nederland het 
aantal door het rijk gesubsidieerde gezelschappen sterk in de jaren zeventig. De bewe-
ging die deze acties in gang zette ‘leidde ertoe dat de doelstelling van vernieuwing en 
artistieke verscheidenheid ging overheersen ten koste van het publieksbereik’ (OCenW 
2002: 205). Halverwege de jaren tachtig werd het ‘hoogtepunt’ bereikt met 48 gesubsi-
dieerde toneelgezelschappen en ondersteuning van 25 ad-hocinitiatieven. Veel groepen 
die in de jaren zeventig zijn opgekomen, verdwijnen in de jaren tachtig weer en dat geldt 
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ook voor het ‘bewustmakende’ vormingstoneel. Dit had niet alleen te maken met het 
slechte economische klimaat, maar ook met een gebrek aan artistieke kwaliteit. Het 
maatschappelijk engagement dat deze groepen dreef raakte op de achtergrond. Hun 
positie werd overgenomen door het vlakkevloertheater, dat wil zeggen door groepen 
die direct contact zochten met het publiek door voor een klein(er) aantal mensen op een 
vlakke vloer te spelen in gespecialiseerde theaters of op alternatieve locaties. Voorbeel-
den zijn het Werktheater en Mickery (Van Maanen 1997: hoofdstuk 4).
In Nederland ging de vernieuwing in de kunsten, anders dan in Vlaanderen, in eerste 
instantie min of meer voorbij aan de dans. Sinds midden jaren vijftig ontvangen Scapino 
Ballet en het Nationaal Ballet structureel subsidie, het Nederlands Danstheater sinds 
1968. Pas in de eerste kunstenplanperiode (1988-1992) wordt voor het eerst extra ruimte 
voor kleine, vernieuwende dansgroepen geschapen, zoals Introdans en Krisztina de 
Châtel (Ligthart 2004).
Het jeugdtheater, sinds 1977 door de rijksoverheid ondersteund, wist zich staande te 
houden in de moeilijke jaren tachtig. Het heeft zich met succes omgevormd van een poli-
tiek georiënteerd naar een artistiek genre en wist in de jaren negentig een internationaal 
gerenommeerde positie in te nemen (Van Maanen 1999: 15-22). Na 1996 neemt het aantal 
rijksgesubsidieerde jeugdgroepen sterk toe, mede door de impuls die staatssecretaris 
Nuis en zijn opvolger Van der Ploeg aan cultuureducatie gaven. Het rijksgesubsidieerde 
aanbod jeugdtheater vormt aan het begin van de eenentwintigste eeuw ongeveer een 
derde deel van het totale toneelaanbod (OCenW 2002: 203 e.v.). Anno 2009 ondersteunt 
het rijk dertien jeugdtheatergezelschappen en negen toneelgezelschappen, waarbij 
de gemiddelde subsidie aan de toneelgezelschappen overigens wel veel hoger ligt (zie 
tabel 7.2).15

Voor het repertoiretoneel werden eind jaren zestig een aantal min of meer vaste gezel-
schappen in stand gehouden, vier in de Randstad en vier in de regio. Deze gezelschap-
pen hadden als taak de ruim honderd grotere theaterzalen te bespelen met klassiek en 
modern repertoiretheater. Na de Aktie Tomaat gingen de gezelschappen door, soms 
onder een andere naam en vaak met veel minder subsidie, aangezien nu ook middelen 
werden vrijgemaakt voor de nieuwe groepen. In de jaren tachtig waren het vooral de 
repertoiregezelschappen in de grote steden die hierdoor in de problemen kwamen. Bui-
ten de Randstad werd de opheffing van een gezelschap, zoals Het Groot Limburgs Toneel, 
snel opgevolgd door de oprichting van een nieuwe groep, in dit geval Het Zuidelijk 
Toneel (Van Maanen 1997).
Als we de periode 1970-2008 in zijn geheel overzien, blijkt dat het aantal groepen en 
voorstellingen sterk is toegenomen. Van Schendelen (1990) komt evenwel tot de con-
clusie dat de toename van het aanbod niet heeft geleid tot een grotere diversiteit. Hij 
onderzocht het gesubsidieerde toneelaanbod in de periode 1979-1989. Eigentijds Neder-
lands werk was in deze periode sterk oververtegenwoordigd, buitenlandse en klassieke 
auteurs kwamen veel minder aan bod. De dominantie van eigentijds aanbod werd in de 

15 Staatssecretaris Zijlstra heeft aangekondigd in de basisinfrastructuur 2013-2016 nog acht 
plekken in te ruimen voor jeugdtheater (2011a). 
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 onderzochte periode bovendien steeds groter: van 68% in 1979-1980 tot 80% in 1988-
1989.16 Helaas beschikken we niet over gelijksoortig onderzoek voor de periode vanaf 
1990.

Vernieuwing en publiek in Nederland
Kwaliteit en verscheidenheid zijn al decennia lang vaste waarden in het Nederlandse cul-
tuurbeleid. Deze twee begrippen stonden en staan soms op gespannen voet met elkaar. 
Kwaliteit heeft in eerste instantie betrekking op de aanbiedende partij, terwijl bij ver-
scheidenheid of pluriformiteit17 een relatie bestaat met de vragende partij, of dat nu een 
zuil, een regio of een publieksgroep is. De bemoeienis van het ministerie van OCenW 
met de omroepen, de amateurkunsten, de openbare bibliotheken en de streekmusea 
liep voornamelijk langs het spoor van pluriformiteit18 (OCenW 2002: 60 e.v.).
De kwaliteit van een cultuuruiting kent verschillende dimensies. Het ministerie van 
OCenW noemt in Cultuurbeleid in Nederland ambachtelijkheid, professionaliteit en authen-
ticiteit (OCenW 2002). In de jaren tachtig was een bepalend aspect bij de beoordeling 
van kwaliteit van met name podiumkunsten en beeldende kunsten, de mate waarin de 
uiting uniek en origineel was en bijdroeg aan de verdere ontwikkeling van een disci-
pline of genre (OCenW 2002: 261). Met andere woorden: het ging om de mate waarin een 
kunstuiting vernieuwend was. Bij het kunstenaanbod woog het kwaliteitsoordeel van 
deskundigen zwaar. Dit zorgde ervoor dat ‘vooral cultuuruitingen [werden] gesteund die 
niet direct aansloten op de in getalsmatig opzicht overheersende voorkeuren, maar eer-
der op een zekere afstand daarvan stonden’ (OCenW 2002: 67). Het ministerie van OCenW 
erkende aan het begin van de eenentwintigste eeuw dat op landelijk niveau kwaliteit 
voor verscheidenheid gaat en dat dit het risico met zich meebrengt, dat de kloof tussen 
kunst en publiek wordt vergroot. Op lokaal niveau speelde de toegankelijkheid van het 
aanbod sterker mee (OCenW 2002: 60 e.v.).
Van tijd tot tijd worden er bijkomende doelstellingen voor de kunsten geformuleerd; in 
de jaren zeventig was dat de bijdrage van de kunsten aan maatschappelijke verandering. 
Deze doelstelling zorgde voor veel discussie, maar in de praktijk veranderde er weinig: 
‘geen enkele subsidiebestemming werd herzien vanwege een vermeend gebrek aan 
maatschappelijke relevantie’ (OCenW 2002: 63-4). De in de jaren zeventig onder andere 
door Jan Kassies bepleitte verbreding van het cultuurbegrip richting welzijn is nooit 

16 Van Schendelen verklaarde dit aan de ene kant door de ruimere regeling voor schrijf- en 
speelopdrachten (1984), die was bedoeld om de productie van Nederlandse teksten aan te moedi-
gen. Daarnaast had het volgens hem te maken met de organisatie van het toneelbestel. Een klein 
groepje mensen, de artistieke leiding, regisseurs en dramaturgen, had de vrije hand om het aan-
bod te bepalen. Hierbij lijken persoonlijke voorkeuren, die gingen in de richting van vernieuwend 
hedendaags theater, volgens Van Schendelen het zwaarst te tellen (Van Schendelen 1990).

17 In de Wet op het specifiek cultuurbeleid (sb 1993) wordt het meer neutrale begrip ‘verscheiden-
heid’ gebruikt in plaats van pluriformiteit, wellicht vanwege de in die tijd niet langer gepaste con-
notatie met verzuiling.

18 Hierbij merken we op dat afgezien van de omroep de zorg voor de genoemde terreinen inmiddels 
grotendeels is overgedragen naar andere overheden. 
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gerealiseerd. Het cultuurbeleid in Nederland ging een andere richting uit en legde juist 
de nadruk op de autonomie van de kunsten.

Criteria als artistieke kwaliteit en professionalisering kregen in de loop van de jaren 
tachtig en negentig steeds meer gewicht: ‘de overheid werd zich bewust van haar op-
dracht om ervoor te zorgen dat een artistiek hoogwaardig cultuuraanbod voldoende 
kansen krijgt, ook wanneer daar in bepaalde gevallen geen grote publieke belangstelling 
tegenover staat’ (OCenW 2002: 64).
Het ministerie van OCenW geeft aan dat het succes van het kwaliteitscriterium groten-
deels is terug te voeren op de ontzuiling die in de jaren zestig inzette. Dit proces bood 
ruimte aan nieuwe, niet op religieuze of ideologische leest gestoelde cultuuruitingen 
en leidde ertoe dat steeds meer cultuurvormen op kwalitatieve gronden in aanmerking 
konden komen voor ondersteuning. Waar die erkenning eerst nog werd afgemeten aan 
de mate waarin een bepaalde kunstvorm bijdroeg aan ‘de beschaafde smaak’ werd dit 
criterium in de jaren zeventig losgelaten ten gunste van het ‘neutrale’ begrip kwaliteit. 
Die neutraliteit werd echter ook door het ministerie zelf achteraf betwist. Kwaliteit ‘werd 
in veel gevallen vereenzelvigd met alles wat “vernieuwend” en “experimenteel” heette – 
kwaliteit als tegenpool van wat goed in de markt ligt’ (OCenW 2002: 62).
Rond 1980 was er nauwelijks discussie over het belangrijkste criterium waaraan kunst 
moest worden getoetst. Het ging niet langer over sociale of welzijnscriteria, artistieke 
kwaliteit stond voorop, in het bijzonder in de gedaante van artistiek-inhoudelijke ver-
nieuwing. De rol van de overheid moest beperkt blijven tot voorwaarden scheppen, wat 
impliceerde dat zij afstand hield tot het veld (Pots 2006: 321). Binnen dit klimaat kon het 
kwaliteitscriterium zijn positie in het bestel verstevigen. De steeds sterkere nadruk op 
de kunsten zorgde er bovendien voor dat het budget hiervoor steeg, met name dat voor 
toneel en beeldende kunsten. Dit had deels te maken met de verwachtingen die kunste-
naars uit deze sectoren hadden gewekt over het maatschappelijk effect van hun activitei-
ten. Anderzijds groeide ook het budget voor amateurkunstbeoefening en kunstzinnige 
vorming (a k k v) sterk, met het oog op het verhogen van de cultuurdeelname (Pots 2006: 
315 e.v.).
Parceval19 zegt met de blik van een buitenstaander over de ontwikkelingen in Nederland:

In Nederland […] heeft de overheid na Actie Tomaat heel veel middelen vrijgemaakt voor ie-
dereen die het woord ‘experimenteel’ in de mond nam. Na Actie Tomaat was alles mogelijk in 
Nederland. Dat heeft tegelijkertijd de experimenteervreugde en vrijheid van velen ook gedood. 
En door het feit dat er middelen waren en dat er geen wrijvingsvlak meer was, was er geen 
vadermoord meer te plegen, er waren geen kerken meer leeg te halen. (Parceval, geciteerd 
in De Pauw 2007: 195)

19 Luk Perceval is acteur en theatermaker. Hij richtte in 1984 de Blauwe Maandag Compagnie op. 
In 1998 fuseerde de bmc met de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (kns) tot het Toneelhuis 
(www.lukperceval.info).
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Vernieuwing en de beeldende kunsten
Een boek dat hier niet onbesproken kan blijven, is De gijzeling van de beeldende kunsten (1997) 
van journalist Riki Simons. Zij uit hierin hevige kritiek op de rol van de overheid bij de 
vernieuwing van de kunsten.20 De stelling van Simons is kort samengevat dat de overheid 
geen functie heeft in het stimuleren van vernieuwing. Het opnemen van deze taak heeft 
volgens haar zeer negatieve gevolgen gehad voor zowel aanbod als bereik. Alhoewel 
Simons’ boek vrijwel alleen over de beeldende kunsten gaat, is haar analyse breder toe-
pasbaar. Van der Ploeg geeft in zijn cultuurnota aan zich in haar analyse te herkennen, 
ook in de context van de podiumkunsten (OCenW 1999b: 46), maar niet haar conclusie te 
delen dat de overheid zich moet terugtrekken.
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw gold de overheid als een conservatieve koper 
van hedendaagse kunst. Daarna ontpopte het rijk zich als hoeder van vernieuwing: 
‘een klein, weinig gevarieerd groepje ambtenaren heeft als officiële taak de meest 
vooruitstrevende kunstvormen te signaleren en te steunen, en die ten behoeve van het 
nageslacht op te slaan in musea’ (Simons 1997: 34). De overheid bootst hiermee volgens 
Simons de markt na. De rijke bovenklasse, die voorheen een belangrijke rol speelde als 
verzamelaar, werd daardoor buiten spel gezet (Simons 1997).21

De overheid trok nieuwe beeldende kunstinitiatieven direct in het centrum van de 
macht, waarmee de avant-garde onderdeel werd van de moderne democratie. De voor-
hoede wordt voor iedereen beschikbaar, een contradictio in terminis. Ondersteuning 
van vernieuwing door de overheid gebeurt volgens Simons ‘op basis van de onuitgespro-
ken en puur speculatieve vooronderstelling dat het Nederlandse publiek voor de waarde-
ring van die kwaliteit te stom is, te benepen, of allebei’ (Simons 2002: 98). Het probleem 
zit hem volgens Simons dan ook niet in de vraag, maar in het ‘dichtgetimmerde aanbod’ 
dat het onmogelijke van het publiek vraagt (Simons 1997: 14). Door dit eenzijdige aanbod 
voelt de middenklasse zich minder aangesproken door wat in de musea te zien is, wat 
leidt tot ‘een kleine elite van professionele “kenners”, en zonder enig referentiekader 
buiten eigen kring’ (Simons 1997: 36).
Ook Blokland (2005) wijst op het ‘dogma’ van vernieuwing en avant-gardisme in de 
hedendaagse kunsten. Dit heeft ervoor gezorgd dat er te weinig ruimte is voor kunst 
die aansluit bij de belevingswereld van mensen. Er is meer dan genoeg vernieuwend 
gesubsidieerd aanbod en commercieel aanbod. Wat volgens Blokland ontbreekt is een 
middensegment in het cultuuraanbod (Blokland 2005: 47-8). Dit lijkt op Laermans’ mid-
dencultuur: het laagdrempelige podiumaanbod dat in de cultuurcentra te zien is.
Het is lastig de uitspraken van Simons te staven met cijfers. Haar verhaal heeft betrek-
king op een specifiek deel van het aanbod, de hedendaagse beeldende kunst. De statis-
tieken gaan over alle musea voor beeldende kunsten; deze laten een lichte stijging in het 
bezoek zien van 17% in 1995 tot 20% in 2007 (Van den Broek et al. 2009: 24). Simons geeft 
aan dat het museumbezoek van jongeren tot 34 jaar ‘dramatisch gedaald’ is in de jaren 
tachtig en negentig (Simons 1997: 13). Uit de cijfers van het scp blijkt dat dit met name 

20 In 2002 volgt Springlevend (Simons 2002), een vervolg op haar boek uit 1997.
21 Zie ook Gubbels (1999). 
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geldt voor de groep 20-34-jarigen; hun bezoek is in de periode 1991-2003 afgenomen 
van 40% tot 27%. Het bezoek onder 12-19-jarigen is in die tijd nauwelijks veranderd (van 
45% naar 46%). Het bezoek onder kinderen van 6-11 jaar is gestegen van 43% in 1987 tot 
54% in 2003 (Van den Broek et al. 2005).
Het departement deelde de zorgen over het draagvlak van de beeldende kunst en stelde 
een commissie in voor onderzoek naar publieksbereik hedendaagse beeldende kunst 
en musea. Een van de conclusies van het rapport Minder & meer! Oud en nieuw publiek voor 
de kunst van gisteren, vandaag en morgen (Ex et al. 2000) is dat kunst overal is, behalve in het 
hart van de samenleving. Een andere conclusie is dat het aantal tentoonstellingen van 
hedendaagse beeldende kunst niet in verhouding staat tot de publieksbelangstelling.
Met All that Dutch. Over internationaal cultuurbeleid (Hurkmans et al. 2005) en Second Opinion. 
Over beeldende kunstsubsidies in Nederland (Luiten et al. 2007) roerden ook de publieke fond-
sen op het gebied van beeldende kunsten zich nadrukkelijk in het debat. Belangrijkste 
kritiekpunten van de Mondriaan Stichting en het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vorm-
geving en Bouwkunst (Fonds bk v b) waren dat het beleid meer middelmatige kunst dan 
topkunst oplevert en dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten (Luiten et al. 
2007). Gezien de grote inbreng van de fondsen in het beeldende kunstenbeleid staken ze 
hiermee ook de hand in eigen boezem.
In 2008 kwam minister Plasterk met maatregelen die in de beeldende kunstsector een 
betere wisselwerking tussen aanbod en publiek moesten bewerkstelligen en tegelijker-
tijd de excellentie moesten bevorderen (oc w 2008b). Een groot deel van het voormalige 
budget voor de geldstroom richting beeldende kunst en vormgeving werd gedecentrali-
seerd naar 35 gemeenten, ‘daar waar het gebeurt’ (oc w 2008b: 3). De Mondriaan Stich-
ting en Fonds bk v b werd gevraagd hun subsidiemaatregelen zodanig aan te passen dat 
een betere wisselwerking tussen aanbieders en afnemers, en tussen kunst en publiek 
zou ontstaan.22

Podiumkunstenbeleid in de jaren nul
In de podiumkunsten is cijfermatig veel duidelijker dan in de beeldende kunsten dat de 
nadruk op vernieuwing niet tot het gewenste resultaat leidde. De belangstelling voor de 
gesubsidieerde podiumkunsten holde in de jaren zeventig tot eind jaren tachtig achter-
uit; het aantal verkochte kaartjes voor gesubsidieerde toneelvoorstellingen daalde van 
1,2 miljoen naar een half miljoen (Van Maanen 1997: 185). Daarna is het toneelbezoek 
redelijk stabiel gebleven (Van den Broek et al. 2009). Ook bij de andere, meer traditionele 
podiumkunstvormen (ballet, klassieke concerten) is het bezoek redelijk constant. De 
ontwikkeling in het publieksbereik zit vooral in de nieuwe cultuurvormen: het bezoek 
aan populaire muziek (pop, jazz en musicals) is in de periode 1979-2003 toegenomen van 
13% naar 31%.

22 Staatssecretaris Zijlstra heeft in 2011 grote ingrepen in het gesubsidieerde beeldende kunstenveld 
aangekondigd: de Mondriaan Stichting en het Fonds bk vb gaan fuseren en moeten sterk bezui-
nigen. Er wordt geen subsidie meer gegeven voor inkomensvoorzieningen. De postacademische 
instellingen verdwijnen, op vijftig tijdelijke plekken voor toptalent na. Het aantal presentatie-
instellingen in de basisinfrastructuur wordt teruggebracht tot zes (oc w 2011a). 
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Van der Ploeg zocht de oplossing voor het bevorderen van de vraag in de richting van 
cultureel ondernemerschap bij de makers en instellingen – een richting die door Van der 
Ploegs opvolgers verder wordt uitgebouwd – en het stimuleren van de wisselwerking tus-
sen vraag en aanbod. In tegenstelling tot Simons vindt Van der Ploeg dat consumenten 
moeten worden geholpen bij het maken van keuzes. Dit legitimeert voor hem de onder-
steuning van een specifiek aanbod en van initiatieven die bijdragen aan het opdoen van 
kennis en ervaring om kunst te waarderen, zoals cultuureducatie. Afschaffing van sub-
sidies leidt tot verschraling, zo stelt Van der Ploeg. De vernieuwing van het aanbod, die 
Van der Ploeg ook nastreeft, zit nu in het ondersteunen van jong talent en makers met 
een dubbele culturele achtergrond.
Het kunstenplan en later de cultuurnota zijn opgezet met het idee dat elke vier jaar een 
integrale afweging kon worden gemaakt en dat niemand bij voorbaat aanspraak kon 
maken op subsidie voor een langere periode. In de praktijk blijkt dat de organisaties die 
al in de cultuurnota zitten daar meestal blijven, mede onder invloed van lobby’s. Hier-
door blijft weinig ruimte over voor nieuwe makers. In de Cultuurnota 2001-2004 van Van 
der Ploeg was plaats voor 160 nieuwkomers, die samen goed waren voor 24,5 miljoen 
euro subsidie. Van 38 instellingen werd de subsidie beëindigd. Van der Ploeg laat relatief 
veel nieuwkomers toe, maar het gros van de subsidies blijft bij de instellingen die al in 
de cultuurnota zaten. Hij hoefde overigens niet zulke scherpe keuzes te maken, omdat 
hij meer budget tot zijn beschikking had; 137 instellingen kregen een subsidieverhoging 
(OCenW 2000a).
Heeft de ‘confrontatie’ van Van der Ploeg ook geleid tot een breder publieksbereik? Jaap 
Boot van de toenmalige Vereniging Nederlandse Toneelgezelschappen (v n t)23 denkt van 
niet. Naast de Aktie Tomaat ziet hij het beleid van Van der Ploeg als zondebok wanneer 
het gaat om de verwijdering tussen toneel en publiek. Door het toelaten van nieuwe 
groepen tot de cultuurnota is de versnippering toegenomen, maar de diversiteit van het 
aanbod niet: ‘het aanbod is te eenzijdig. Er is te veel complex, onconventioneel theater, 
toneel voor fijnproevers’ (Boot in Takken 2007).

Landelijke basisinfrastructuur
Van der Laan zette een aantal van de door Nuis en Van der Ploeg ingezette lijnen voort, 
zoals het beleid op het gebied van de creatieve industrie, cultuureducatie en culturele 
diversiteit. De producerende instellingen worden relatief ongemoeid gelaten, wel wordt 
het mes gezet in het uitgedijde arsenaal ondersteunende organisaties. Ook worden voor-
bereidingen getroffen voor een wijziging van het subsidiestelsel die onder Plasterk wordt 
geëffectueerd.
Die verandering is niet zozeer ingegeven door wensen voor wijzigingen in het aanbod of 
ontevredenheid over de aansluiting met het publiek, maar vooral omdat de procedure 

23 De vnt werd in 1959 opgericht door de zeven rijksgesubsidieerde toneelgezelschappen. De 
vnt behartigde de belangen van de aangesloten gezelschappen en fungeerde als werkgevers-
organisatie. De vnt is in 2009 met de brancheorganisatie voor de dans (dod) en het contactor-
gaan Nederlandse orkesten (cno) gefuseerd tot de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten 
(www.napk.nl).
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als ‘onnodig ingewikkeld en bureaucratisch’ werd ervaren door zowel de Tweede Kamer 
als culturele instellingen (oc w 2007a: 38). De systematiek belemmerde bovendien het 
inhoudelijke en integrale debat dat men oorspronkelijk voor ogen had met de cultuur-
nota. De periode rond het uitbrengen van een cultuurnota wordt gekenmerkt door 
gesteggel over de toekomst van individuele instellingen.
Deze situatie was het gevolg van de diversiteit van het aanbod in de cultuurnota, die in 
de loop der tijd sterk was toegenomen. Hierdoor werd steeds duidelijker dat het niet 
voor de hand lag voor nieuwe, kleinere initiatieven dezelfde afweging te maken als voor 
grote spelers als het Rijksmuseum en het Koninklijk Concertgebouw Orkest. In het sub-
sidieplan 2009-2012 neemt de overheid dan ook de permanente verantwoordelijkheid 
voor de continuïteit in het bestaan van een kleiner aantal instellingen: de landelijke 
basisinfrastructuur.
Deze bestaat in de eerste plaats uit een groep instellingen die een langjarig 
subsidie perspectief krijgen: dertig musea en erfgoedbeherende instellingen, tien 
symfonie orkesten, twee dansgezelschappen, twee operagezelschappen en negen sector-
instituten. Deze instellingen worden niet langer door de Raad voor Cultuur, maar aan de 
hand van visitaties beoordeeld. Dit geldt ook voor de fondsen, die voor vier jaar subsidie 
ontvangen. Daarnaast is er een groep die vierjarige subsidie kan ontvangen op basis van 
advies van de Raad voor Cultuur. De politiek bemoeit zich minder met cultuur, de pro-
fessionals krijgen een grotere rol. Onder professionals verstaat het departement ook de 
fondsen. De minister blijft verantwoordelijk voor de zogeheten ondersteuningsfunctie,24 
de ontwikkelingsfunctie en de instandhoudingsfunctie (oc w 2007a).
In september 2008 maakte Plasterk bekend dat hij 530 miljoen euro vrijmaakt voor de 
basisinfrastructuur, inclusief de fondsen. Doordat vooral grote instellingen bij het rijk 
blijven, zijn de financiële verschuivingen niet zo groot, al gaat het wel om circa 140 
instellingen die het rijk overdraagt aan de fondsen, rond de 25 aan andere overheden en 
circa 50 die met afbouw of fusie te maken krijgen. In de Cultuurnota 2005-2008 zaten 
nog 410 instellingen, in de periode 2009-2012 blijft ongeveer de helft over25 (oc w 2007a, 
oc w 2008a, oc w 2009a). In de periode 2009-2012 worden 210 instellingen meerjarig 
gesubsidieerd, waaronder zeven cultuurfondsen, negen sectorinstituten en 41 langjarige 
instellingen. Tabel 7.2 geeft een overzicht van de instellingssubsidies per sector, exclusief 
de fondsen. Als we de subsidies voor musea buiten beschouwing laten, zien we dat meer 
dan de helft (53%) van de kunstensubsidies naar orkesten en opera gaat.

24 Onder de ondersteuningsfunctie vallen de sectorinstituten die in grote lijnen te vergelijken zijn 
met de steunpunten in Vlaanderen.

25 Deze trends zet zich door onder Zijlstra die de omvang van basisinfrastructuur drastisch reduceert, 
onder andere door geen productiehuizen en postacademische instellingen meer te subsidiëren en 
nog maar acht toneelgezelschappen te ondersteunen. Zijlstra maakt nadrukkelijk een keuze voor 
de internationale topinstellingen (oc w 2011a). 
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Tabel 7.2

Subsidies aan culturele instellingen in het kader van het subsidieplan 2009-2012

discipline / functie aantal subsidiebedrag %

dans 7 23.891.143 6,8
toneel 9 22.589.268 6,4
jeugdgezelschap (4 dans, 9 theater) 13 7.849.956 2,2
orkesten 10 66.217.105 18,9
opera 3 35.881.472 10,2
productiehuizen (4 dans, 5 muziek en 13 theater) 22 12.166.287 3,5
presentatie-instellingen 11 3.811.344 1,1
festivals (6 podiumkunsten, 1 beeldende kunst, 5 film, 1 architectuur, 
2 letteren) 15 11.119.031 3,2
ontwikkelinstellingen (5 e-cultuur, 3 vormgeving, 3 architectuur, 
3 culturele diversiteit, 5 letteren, 1 archieven, 1 internationaal 
 cultuurbeleid) 21 7.607.432 2,2
musea 30 159.936.587 45,6
totaal 141 351.069.625 100

Bron: oc w (2011c)

Wat voor gevolgen het reduceren van het aantal instellingen in de cultuurnota zal heb-
ben voor de aansluiting van het aanbod op het publiek zal de komende jaren duidelijk 
worden. Een indicatie geeft de discussie die volgde na de subsidiebesluiten van het 
nieuwe Fonds Podiumkunsten in 2008. Het Fonds ondersteunde minder instellingen 
met meer subsidie en van de 116 gehonoreerde aanvragers ontvingen er 34 voor het 
eerst subsidie. Met name in de muziek betekende dit dat de subsidie van een flink aan-
tal instellingen werd beëindigd (fp 2009). Dit leidde tot veel kritiek uit zowel het veld 
als de Tweede Kamer. Het beroep dat de Tweede Kamer en een groep gezaghebbende 
Nederlanders deden op Plasterk werd door hem weggewuifd met de opmerking dat dit 
de eigen verantwoordelijkheid van het Fonds is; de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (oc w) kan en wil hier geen directe bemoeienis mee hebben (d’Ancona et al. 
2008). Dit betekent ook dat de bewindspersoon van Cultuur minder invloed kan uitoefe-
nen op de aansluiting tussen vraag en aanbod.
Een algemeen debat over het cultuurbeleid wordt met de aangepaste basisinfrastructuur 
niet per definitie vanzelfsprekender. Het debat over individuele instellingen kan zich 
naar de fondsen verplaatsen. Bovendien bestaat de kans dat de aandacht van politiek en 
media onevenredig veel uitgaat naar dat deel van het aanbod waar de minister directe 
zeggenschap over heeft en zo een groot deel van het culturele leven op nationaal politiek 
niveau buiten beeld raakt.

7.6 Conclusie vernieuwing van het aanbod

De commissie-d’Ancona stelt in haar rapport over de podiumkunsten: ‘toegankelijker en 
conventioneler aanbod vindt minder vanzelfsprekend een plek in het bestel’ (d’Ancona 
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2006: 20). Binnen de scheppende kunsten gaat vernieuwing voor behoud en moeten 
overwegingen die met het publiek samenhangen, zoals diversiteit en laagdrempeligheid, 
het meestal afleggen tegen artistieke kwaliteit. Zowel in Nederland als in Vlaanderen 
heeft de generatie die na 1968 opkwam een stempel gedrukt op de vernieuwing van met 
name de podiumkunsten.
In Nederland lag in de jaren tachtig de nadruk op de ontwikkeling van het aanbod, in het 
bijzonder dat van de artistieke voorhoede. Het publieksbereik was van secundair belang. 
In Vlaanderen kwam het kunstenbeleid tot ontwikkeling naast het sociaal-cultureel werk 
dat zich richtte op het lokale cultuurbeleid, de culturele centra en de amateurkunst. 
Hierdoor kwam het publiek waarschijnlijk minder dan in Nederland in het gedrang, 
maar we kunnen dit niet overtuigend aantonen met cijfers.
Kijken we naar het aanbod dat meerjarig wordt ondersteund door het ministerie van 
oc w en de Vlaamse Gemeenschap, dan valt in de eerste plaats op dat Vlaanderen meer 
middelen spendeert aan de culturele infrastructuur. Podia zijn in Nederland een verant-
woordelijkheid van de andere overheden, met name de gemeenten. Daarnaast blijkt dat 
in Vlaanderen naar verhouding veel subsidie naar muziek en muziektheater gaat en wei-
nig naar beeldende kunst, architectuur en vormgeving.26

Op basis van de beschikbare literatuur is het niet mogelijk een conclusie te trekken over 
het vernieuwende gehalte van het huidige (podium)kunstenaanbod in Nederland en 
Vlaanderen. Niet meer dan een eerste indruk geeft een briefwisseling tussen de recen-
senten Van den Berg en Hillaert. Zij zijn hiermee begonnen omdat er over de verschillen 
tussen Nederland en Vlaanderen zo veel clichés bestaan.27

Hillaert stelt: ‘het Nederlands theater lijkt gevangen in een negentiende-eeuws natu-
ralisme’ en ‘de gemiddelde Vlaamse voorstelling is eigenlijk een performance: makers 
roepen een toestand op in plaats van een verhaal […] en de scenografie bestaat uit een 
sober mentaal of symbolisch ontwerp dat op zich weinig te maken heeft met de uitge-
beelde toestand’ (Hillaert en Van den Berg 2008: 26). Van den Berg zegt over het Neder-
landse theater: ‘Nederlands theater is emo. Het zoekt in het algemeen geen intellectuele 
uitdagingen, preekt niet en vraagt van de toeschouwer weinig gepuzzel, maar zoekt 
compassie, begrip en medemenselijkheid. Het biedt geen inzicht, eerder troost’ (Hil-
laert en Van den Berg 2008: 27). Van den Berg en Hillaert zijn het erover eens dat ‘Vlaams 
theater vaker autonome kunst durft te zijn en ook mag zijn’, ‘De meeste theatermakers in 
Nederland hebben sterk het idee dat hun werk enige “maatschappelijke relevantie” moet 
hebben’ (Hillaert en Van den Berg 2008: 27).
Er zijn ook overeenkomsten. Zo wordt het theater sterk gekenmerkt door de vermen-
ging met andere cultuurvormen en ziet Hillaert in de Lage Landen ‘de drift naar lagere 
cultuurvormen als tv-show, concert, stand-up, circus, komedie, soap, cabaret, street 
culture, games’ (Hillaert en Van den Berg 2008: 28). En dat brengt ons op het volgende 
onderwerp: de verbreding van het culturele aanbod.

26 Zie ook tabel 1.4 voor een overzicht inclusief de fondsen.
27 De Nederlander Simon van den Berg bezocht Vlaamse voorstellingen en de Belg Wouter 

Hillaert bezocht Nederlandse voorstellingen (Hillaert en Van den Berg 2008).
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7.7 Verbreding van het aanbod

De vernieuwing in de jaren zeventig en tachtig droeg bij aan de diversiteit van het heden-
daagse gesubsidieerde culturele aanbod. Maar dit is niet het hele verhaal. De overheid 
ging zich in de loop van de twintigste eeuw ook bekommeren om cultuurvormen die 
voorheen als populair, volks of zelfs verderfelijk werden beschouwd, zoals popmuziek, 
jazz, circus en videoclips. Deze ontwikkeling loopt min of meer parallel aan het afbrok-
kelen van het ‘Bildungsideaal’ en het vervagen van de grenzen tussen hoge en lage 
cultuur.
Met het beschavingsideaal nog voor ogen was de taak van de overheid vrij overzichtelijk: 
ze ondersteunde simpel gezegd de verworvenheden van onze beschaving en poogde 
die te behouden en onder burgers te verspreiden. Daarnaast beschermde de overheid 
burgers voor de uitwassen van de amusementsindustrie, populaire of lage cultuur, bij-
voorbeeld door beperkende maatregelen voor radio en film. Tot halverwege de twintig-
ste eeuw bestond er een duidelijk onderscheid tussen cultuurvormen die tot het vaste 
repertoire van een culturele opvoeding behoorden, zoals klassieke muziek, dans, opera 
en beeldende kunst, en andere vormen van cultuur die eerder onder de noemer vermaak 
vielen, zoals popmuziek, jazz en film.
Dat ligt nu anders: ‘De tijd dat het cultuurbeleid niet veel meer inhield dan de financiële 
honorering van vooraf subsidieerbaar verklaarde activiteiten ligt al een tijdje achter ons’ 
(Anciaux 2004: 12). Verschillende maatschappelijke en artistieke ontwikkelingen zorg-
den voor veranderingen in de ‘classificatie van cultuur’.28 Dit had een verdere verbreding 
en verfijning van het cultuuraanbod tot gevolg, die zijn weerslag op het gesubsidieerde 
aanbod niet heeft gemist. Tegenwoordig maken we niet zozeer een scheiding tussen 
sectoren van verschillende kwaliteit, maar wordt kwaliteit onderscheiden binnen secto-
ren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verschil tussen de ‘commerciële’ Hollywoodfilms en 
de ‘artistieke’ films die in het filmhuis draaien.29 We spreken in dit verband vaak over de 
‘betere’ popmuziek, film of boekhandel om het verschil in kwaliteit aan te duiden.
Het zou volgens minister Anciaux de taak van de overheid moeten zijn om het cultuur-
aanbod te overzien en op basis van knelpunten in verschillende sectoren en met het oog 
op kwaliteitsbevordering keuzes te maken voor ondersteuning. Het begint voor hem met 
waardering:

het beleid [beslist] over wat het als cultuur waardeert. Het onderscheidt, beschrijft verhou-
dingen en stelt daarbij vragen (Hoort software daarbij? Is commerciële televisie ook cultureel 
waardevol? Heeft het culinaire een plaats in het beleid?), steeds opnieuw en steeds nieuwe 
vragen. Daarmee begint het cultuurbeleid. Vanuit die waarderingen overweegt de overheid 
verdere maatregelen. Het heeft geen zin alles te subsidiëren. Vrijwilligerswerk kan een perfecte 

28 Zie hoofdstuk 3, § 3.2.
29 Al moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat ook de grenzen binnen disciplines 

steeds verder vervagen. Zo bieden de ‘commerciële’ bioscopen van Pathé sinds een aantal jaren 
onder de noemer pac ook een programma met wat zij noemen ‘alternatieve cinema’. Hiermee 
spelen ze naar eigen zeggen in op de groeiende behoefte aan kwaliteitsfilms (www.pathe.nl).
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maatschappelijke verankering zijn, een winstgevende werkwijze kan dat eveneens. Het beleid 
maakt keuzes, stelt zich doelstellingen en tracht die te realiseren. (Anciaux 1999: 41)

Hierna bekijk ik welke populaire cultuurvormen ingang hebben gevonden in het cul-
tuurbeleid in Nederland en Vlaanderen en met welke argumenten dit gebeurde. Het ligt 
voor de hand dat hier de wens om het publieksbereik te vergroten meespeelde, maar is 
dat ook zo?
De uitgangssituatie in Vlaanderen verschilt van die van Nederland door de brede cultuur-
opvatting. Omdat het sociaal-cultureel werk al in hoofdstuk 4 aan de orde is gekomen, 
concentreer ik me hier op het kunstenaanbod.

7.8 Pluriformiteit van het aanbod in Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft vanaf de jaren zeventig op verschillende manieren gepro-
beerd om cultuur uit de elitaire hoek te halen. Zo lanceerde minister Dewael eind 
jaren tachtig de promotiecampagne ‘Cultuur leeft!’ om cultuur in de brede zin van het 
woord te promoten en de participatie aan cultuur te vergroten. In paginagrote adver-
tenties in de krant promootte de minister een aantal initiatieven en evenementen: ‘de 
Interieur-beurs in Kortrijk, de Vlaamse mode, de boekenbeurs, de film, de gastronomie, 
de theaters, Will Tura, de culturele centra en Torhout-Werchter’ (Dewael 1991: 44-45). 
Zijn opvolger, minister Martens, ging de popmuziek in Vlaanderen ondersteunen. Zita 
Swoon was de eerste popgroep die subsidie kreeg van de Vlaamse overheid. Minister 
Anciaux breidde het cultuuraanbod verder uit door een circus- en stripbeleid op te zetten 
en het sociaal-artistiek werk te introduceren. Film werd al langere tijd ondersteund, met 
als doel het ‘doorbreken van de hegemonie van de louter consumptieve commerciële 
cinema’ (Anciaux 2004: 31).
Anciaux oogstte veel kritiek met het ondersteunen van meer populaire cultuuruitingen, 
zoals de promotietour van songfestivalkandidaat Kate Ryan in 2006.30 De ‘gevreesde 
verschraling van het gesubsidieerde aanbod […] komt hierdoor akelig dichtbij’, aldus een 
van zijn critici (De Pauw 2007: 107). Voor Anciaux ging het om het recht op cultuur voor 
alle Vlaamse burgers en daarbij was diversiteit van het culturele aanbod nodig om de 
dynamiek in de culturele sector te behouden, want ‘subsidiesystemen hebben de neiging 
zich te enten op de bestaande toestand’ (Anciaux 1999: 14). Zo neemt het Podiumkun-
stendecreet de situatie in het landschap anno 1992 als uitgangspunt. Die indeling doet 
volgens Anciaux geen recht aan ‘nog niet gearticuleerde praktijken’ (Anciaux 2004: 15).
Een voorbeeld van binnen het cultuurbeleid nog niet gearticuleerde zaken zijn voor 
Anciaux de circussen. Sinds 2000 ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap een zevental 
rondtrekkende circussen met als doel de spreiding en kwaliteit van het circus te verho-
gen. Op basis van een ‘afsprakennota’ kon een circus een zeer bescheiden basissubsidie 
krijgen van 12.395 euro. Daarnaast kwamen zij in aanmerking voor aanvullende subsidie 

30 Minister Anciaux ondersteunt in 2008 wederom de songfestivalkandidaat (Ishtar), maar nu 
alleen met een onkostenvergoeding van 25.000 euro.
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van maximaal 24.789 euro (2003). Alhoewel de circussen in 2007 ‘opnieuw hip’ zijn, blijft 
ondersteuning van de overheid volgens de minister gerechtvaardigd. Zo is het voor de 
traditionele circussen moeilijk te overleven, omdat wilde dieren niet meer mogen optre-
den (Anciaux 2006c).
In het najaar van 2008 trad het Circusdecreet in werking, waarvoor 1,8 miljoen euro 
beschikbaar kwam. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt het amateurcircuit van de 
circussen, de circusateliers en ‘bijkomende opdrachten’, zoals het uitgeven van een tijd-
schrift, het organiseren van publieksgerichte evenementen en het verzorgen van oplei-
dingstrajecten voor docenten. Het doel is te komen tot twintig circusateliers, verspreid 
over Vlaanderen. Ook zijn er plannen voor het oprichten van een Vlaams circuscentrum. 
Het circusbeleid is onderdeel van de cultuurspreidende initiatieven binnen het sociaal-
cultureel werk, maar er wordt ook een relatie gelegd met andere sectoren, zoals het 
deeltijds kunstonderwijs. Circusproductie moet van Anciaux ook de kans krijgen binnen 
bestaande decreten, zoals het Kunstendecreet en het Decreet op volkscultuur (Anciaux 
2006c, 2008a, bs 2009).

De negende kunst, gaming en musical
Een andere discipline die onder minister Anciaux werd geïntroduceerd in het cultuurbe-
leid is de strip. Anciaux maakt in zijn beleidsnota een vergelijking met de rockmuziek. 
Beide moesten ‘in de hoek van de commerciële sector een eigen leven leiden’ (Anciaux 
1999: 53). De minister wil stripauteurs ondersteunen, die ‘nieuwe perspectieven openen 
in het genre’ (Anciaux 1999: 53). Ook wil hij de Vlaamse strip internationaal promoten. 
Het beleid begint zeer bescheiden: in 2001 wordt in samenwerking met het Vlaams Fonds 
voor de Letteren (v fl) 37.184 euro vrijgemaakt voor het bevorderen van publicaties en 
tijdschriften met strips. Het Fonds kreeg in dat jaar van de minister de opdracht een 
stripbeleid te ontwikkelingen en uit te voeren (v fl 2002). In 2007 wordt door het v fl 
167.500 euro toegekend aan de strip in de vorm van werkbeurzen, startbeurzen voor 
beginnende auteurs, productiesubsidies en een startsubsidie voor een striptijdschrift. 
Verder zijn er middelen voor mentoren, reisbeurzen, subsidies voor manifestaties en 
voor organisaties op het gebied van de strip. De erkenning van de strip als volwaardige 
kunstdiscipline lijkt in de eerste plaats van symbolische waarde. Dit bevestigt het v fl 
impliciet in het jaarverslag van 2007: ‘Dat een medium, ooit bestempeld als leesluiheid-
bevorderend en kinderlijk, nu eindelijk mee bouwt aan een volwaardig, ruim artistiek 
literair platform, is een riem onder het hart voor de vele getalenteerde auteurs die vol-
harden in het geloof in de “negende kunst” ’ (v fl 2008: 34).
Anciaux identificeert nog een aantal domeinen waar het cultuurbeleid niet actief is en 
onderzocht moet worden of er een rol voor de overheid is weggelegd en zo ja, welke. In 
zijn openingsspeech bij de eind 2007 door de Vlaamse overheid georganiseerde studie-
dag over gaming zegt de minister:

Ik acht het essentieel dat de overheid en alle betrokkenen gezamenlijk een visie ontwikkelen: 
hoe willen we de nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen inzetten in 
culturele en educatieve processen, hoe kunnen we er kwalitatief mee omgaan en mogelijk 
ongewenste effecten zoveel mogelijk vermijden, en waar liggen precies de artistieke en de 
culturele meerwaarden? (Anciaux 2007c: z.p.)
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In zijn beleidsnota 2004-2009 vraagt Anciaux ook aandacht voor de musical: ‘hoewel 
vaak verdienstelijk moeten we toch vaststellen dat deze specifieke subsector er moeilijk 
in slaagt een gezond evenwicht te vinden tussen artistieke ambities en rentabiliteit’ 
(Anciaux 2004: 27). Hij vraagt zich tegelijkertijd af of de gesubsidieerde sector niet te veel 
concurrentievoordeel heeft waardoor het ‘vrije initiatief’ ontmoedigd wordt (Anciaux 
2004: 27). Musical van Vlaanderen ontvangt een structurele subsidie van 2,45 miljoen 
euro voor de periode 2010-2012. Dit leidde tot klachten van onder andere Studio 100 over 
concurrentievervalsing. De Raad van State verklaarde de klacht van Studio 100 onge-
grond (MvV 2009).

7.9 Verbreding in Nederland

Voordat we kijken naar de verbreding van het aanbod in Nederland, moeten we defi-
niëren wat we tot het culturele aanbod van de rijksoverheid rekenen. Enerzijds gaat 
het om het aanbod dat de minister van oc w direct ondersteunt plus het aanbod dat de 
fondsen subsidiëren. De fondsen zijn immers onderdeel van de basisinfrastructuur. 
Anderzijds zou je kunnen stellen dat het aanbod van de fondsen niet tot het culturele 
aanbod van de rijksoverheid behoort. De fondsen zijn zelfstandige bestuursorganen. 
Zij kunnen in hoge mate zelf bepalen waar zij hun middelen aan besteden, als dit maar 
binnen de kaders valt die met het ministerie van oc w zijn afgesproken op basis van hun 
beleidsplan. De inhoudelijk keuzes van de fondsen maken nauwelijks deel uit van het 
beleidsdiscours van de minister, hij is dan ook niet verantwoordelijk voor de besluiten 
die de fondsen nemen. 
De focus ligt hier op het beleid van de bewindspersoon voor Cultuur en de cultuur-
vormen waarvoor hij directe verantwoordelijkheid neemt. Om echter een goed beeld te 
krijgen van het Nederlandse standpunt over cultuurvormen waarvoor in Vlaanderen de 
minister directe verantwoordelijkheid neemt, zoals circus, popmuziek en musical, gaan 
we ook bij de fondsen te rade.

Reikwijdte van het cultuurbeleid
De reikwijdte van het cultuurbeleid van de rijksoverheid werd in de jaren tachtig dui-
delijk afgebakend met de scheiding tussen cultuur en welzijn. Ook de noodzaak tot 
bezuinigingen stelde grenzen aan de (gewenste) verscheidenheid van het cultuurbeleid. 
Desalniettemin kwamen in de jaren tachtig sectoren als cultuureducatie, film, vorm-
geving en architectuur meer in de belangstelling te staan. In het laatste kwart van de 
twintigste eeuw werden het beleid op het gebied van amateurkunst en kunstzinnige 
vorming en het bibliotheekbeleid onderdeel van het cultuurbeleid (Pots 2006: 349).
Op welke cultuurvormen het beleid betrekking heeft, wordt in de Wet op het specifiek 
cultuurbeleid niet omschreven: ‘voor degenen die in de Wet op het specifiek cultuur-
beleid bepalingen hopen aan te treffen die kunst en cultuur helder definiëren […] zal 
deze wet zeker een teleurstelling zijn’ (Rutters 2009: 1). Men spreekt slechts cryptisch 
over ‘de cultuuruitingen op de terreinen van de cultuur waarover het beleid van Onze 
Minister zich uitstrekt’. Het woord ‘specifiek’ geeft op advies van de Raad van State aan, 
dat deze wet geen betrekking heeft op cultuuruitingen die onder verantwoordelijkheid 
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van een andere minister vallen,31 maar helpt de bewindspersoon niet bij het bepalen of 
dance, cabaret, urban muziek of de strip tot de verantwoordelijkheid van de rijksover-
heid moeten worden gerekend. Wel verplicht de Wet op het specifiek cultuurbeleid om in 
de cultuurnota de hele breedte van het rijksbeleid op het gebied van cultuur aan de orde 
te stellen32 (Rutters 2009: 3).
De Memorie van Toelichting geeft een ‘indicatieve opsomming’ van de sectoren waarop 
de Wet op het specifiek cultuurbeleid betrekking heeft, namelijk: ‘de kunsten, de musea, 
de monumenten, de archieven, de media, het bibliotheekwerk en de internationale 
betrekkingen op deze terreinen’ (t k 1988/1989: 3).

Verbreding onder Van der Ploeg, Van der Laan en Plasterk
Alhoewel binnen het gesubsidieerde aanbod al eerder ruimte kwam voor meer populaire 
cultuurvormen, is het Van der Ploeg die nadrukkelijk pleit voor een breder perspectief op 
het culturele aanbod onder het motto ‘het beste populair maken en het populaire beter’ 
(OCenW 1999: 15). Dit doet hij mede om het aanbod en het publiek nader tot elkaar bren-
gen. We kunnen bij Van der Ploeg geen duidelijk onderscheid maken tussen vernieuwing 
en verbreding: hij zoekt de vernieuwing in de verbreding van het aanbod. Van der Ploeg 
ziet in de marges van en buiten de gesubsidieerde cultuur interessante dingen gebeuren.
Waar het gesubsidieerde podiumaanbod steeds verder versmalt onder invloed van de 
generatie die na de Akties Tomaat en Notenkraker eind jaren zestig de dienst ging uit-
maken, ziet Van der Ploeg het ‘vrije’ aanbod juist verbreden. Poppodia programmeren 
ook videokunst, wereldmuziek, jazz en steeds vaker theater en dans. De bloei van de 
jongerencultuur zou een inspiratie moeten zijn voor de kunsten, vindt Van der Ploeg. De 
overheid en het culturele veld moeten niet defensief reageren op de commercialisering 
van de cultuur, maar die juist op een goede manier omarmen om tot een ondernemende 
cultuur te komen, die weerstand biedt aan ‘het vervlakkende en verschralende van de 
massacultuur’ (OCenW 2002: 21).
Met het Actieplan Cultuurbereik maakt Van der Ploeg programmeringsmiddelen vrij 
met het oog op het bereiken van jongeren en allochtonen.33 Met de nota Ruim baan 
voor  culturele diversiteit neemt Van der Ploeg een aantal maatregelen die ervoor moeten 
zorgen dat de culturele diversiteit van de samenleving beter wordt weerspiegeld in de 
cultuursector, onder meer in het aanbod. Voor versterking van de programmering, 
culturele diversiteit en de jeugd is in totaal 137 miljoen gulden beschikbaar in de perio-
de 2001-2004. De nadruk op culturele diversiteit zorgt voor de instroom van nieuwe 

31 We kunnen daarbij denken aan het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ (2007-2009) van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat bedoeld was om materiaal uit en over de 
Tweede Wereldoorlog te behouden en toegankelijk te maken (v ws 2008).

32 Rutters geeft aan dat dit een zwak punt is in de wet. Het was voor de eenheid van het cul-
tuurbeleid volgens haar beter geweest als de wet wel op het hele cultuurbeleid van de rijksover-
heid betrekking had gehad (Rutters 2009: 4).

33 Zie hoofdstuk 6 voor een uitgebreidere beschrijving van het Actieplan Cultuurbereik. 
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 multiculturele initiatieven, zoals r a s t, Bartje op Zuid en Teatro Munganga34 (OCenW 
1999b, 2000a).
Ook onder Van der Laan vindt een aantal initiatieven in de cultureel diverse hoek (in 
afwijking van het advies van de Raad voor Cultuur) gehoor, zoals theatergroep ish die 
met multidisciplinaire voorstellingen put uit en aansluiting zoekt bij de jeugdcultuur; 
breakdance, skateboarden en hiphop maken deel uit van de voorstellingen. Het meest 
in het oog springend is misschien wel FunX, een radiozender die zich met succes richt 
op de jeugd. Deze zender heeft in de grote steden de hoogste luisterdichtheid onder de 
doelgroep van 15-25 jaar35 (oc w 2006a).
Een impliciete verbreding in de ondersteuning van het cultuuraanbod verloopt via de 
verspreiding onder middelbare scholieren van cultuurvouchers en met ingang van 2008 
de Cultuurkaart.36 Afhankelijk van hoe de school dit inricht, kunnen scholieren de kaar-
ten (deels) zelf inzetten. Beleidsmakers zouden wellicht het liefst zien dat ze worden 
besteed in het museum, de opera of het filmhuis, maar de praktijk is weerbarstiger: met 
de door de overheid betaalde vouchers gaan jongeren ook naar de bioscoop, een musical 
of een cabaretvoorstelling.37

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat al langer bestaande, voorheen tot de hoge 
cultuurvormen gerekende initiatieven eerst via het kunstenplan en later via de cul-
tuurnota meerjarig worden ondersteund en dat voor nieuwe vormen van cultuur veelal 
aparte programma’s en projectmatige ondersteuning wordt voorzien. Voorbeelden zijn 
het Actieplan Cultuurbereik (jongerencultuur), culturele diversiteit (multiculturele ini-
tiatieven), e-cultuur (nieuwe media) en cultuur en economie (creatieve industrie). Of en 
wanneer tijdelijke subsidie wordt omgezet in structurele steun is van tevoren moeilijk te 
voorspellen, want daarbij speelt een complex van politieke, maatschappelijke en artis-
tiek-inhoudelijke factoren. Dit geldt overigens evenzeer voor het omgekeerde: niemand 
had verwacht dat anno 2008 Ton Koopman geen uitzicht meer zou hebben op meerjarige 
subsidie.38

Het aspect van (inter)nationale uitstraling speelt ook een rol bij de keuze voor interve-
niëring door de overheid. Zo lijkt de ondersteuning van de Nederlandse rijksoverheid 
voor Dutch Design evenredig gegroeid met het internationale succes van Nederlandse 

34 r a st is een Nederlands-Turks theateratelier in Amsterdam (www.rast.nl); Bartje op Zuid was een 
initiatief van Theater Zuidplein en functioneerde als Rotterdams productiehuis; Teatro Munganga 
is een Amsterdams theatergezelschap dat in 1986 is opgericht door vier theatermakers uit Brazilië 
(www.munganga.nl). In de Cultuurnota 2005-2008 ontving alleen r a st nog meerjarige subsidie 
van oc w, in de periode 2009-2012 geen van de initiatieven. 

35 Minister Van Bijsterveldt heeft aangekondigd dat er na 2012 geen ondersteuning meer is 
voor ‘specifieke minderhedenprogrammering op lokaal niveau’ (oc w 2011d: 5).

36 Staatssecretaris Zijlstra heeft aangegeven de Cultuurkaart niet meer te financieren (oc w 2011a). 
37 Uit onderzoek van c jp naar de totale besteding in het schooljaar 2009-2010 blijkt dat 18% ten 

goede komt aan centra voor de kunsten, 15% wordt besteed in theaters en 11% aan theater-
gezelschappen. Daarna volgen museum (9%) en de bioscoop (4%) (c jp 2010).

38 Ton Koopman is een wereldberoemd dirigent en klavecinist. Hij is oprichter van het Amsterdam 
Barok Orchestra (www.tonkoopman.nl).
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vormgeving. Design is toegetreden tot de eredivisie van de Nederlandse kunsten: samen 
met het Mauritshuis in Den Haag en het Concertgebouworkest in Amsterdam ontvangt 
de Design Academy Eindhoven tijdelijk extra geld van minister Plasterk onder de noemer 
internationale excellentie (oc w 2008c). In het kader van het internationale cultuur-
beleid stellen de ministers van oc w, e z en Buitenlandse Zaken (BuZa) voor een periode 
van vier jaar in totaal 12 miljoen euro (extra) beschikbaar voor mode, architectuur en 
design. Dit heeft invulling gekregen met het programma Dutchdfa (www.dutchdfa.
nl). De argumentatie die Plasterk gebruikt voor de extra ondersteuning van de ontwerp-
discipline is dat Nederland in deze sectoren internationaal al goed scoort, maar dat dit 
beter kan met extra middelen (oc w 2008c: 8).
De rijksoverheid benadrukt de laatste jaren sterker dat zij maar een bescheiden rol heeft 
in het totale cultuuraanbod. In de begroting van 2010 lezen we:

Het grootste gedeelte van het cultuuraanbod komt ongesubsidieerd tot stand in de markt en 
door particulier initiatief. De overheid staat waar mogelijk op afstand, en is pas betrokken 
wanneer de genoemde publieke belangen onder druk staan. (tk 2009/2010)

Circus, strip en musical
Drie cultuurvormen die in Vlaanderen de nodige aandacht krijgen, zijn in Nederland 
anno 2009 geen expliciet onderdeel van het cultuurbeleid van de rijksoverheid: het cir-
cus, de strip en de musical. Wel doen de fondsen het een en ander op dit gebied. Voor 
de strip geldt dat in mei 2009 een intendant werd aangesteld bij het Fonds bk v b met als 
doel de Nederlandse stripcultuur een impuls te geven.
Op het gebied van het circus is in Nederland de organisatie Circomundo actief, voorheen 
een organisatie voor circuskunsten en sinds mei 2008 een belangenorganisatie voor het 
Nederlandse jeugdcircus (www.circomundo.nl). Deze organisatie ontving in 2003 een 
projectsubsidie van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten voor een inventari-
serend kwantitatief onderzoek naar circus in Nederland. Dit resulteerde in Het circus in de 
kunst, de kunst in het circus (Circomundo 2003). De onderzoekers stellen dat het circus popu-
lair is bij het publiek, maar niet serieus wordt genomen als kunstdiscipline. Hier wordt 
hoopvol aan toegevoegd: ‘een troost is dat dat ook ooit gold voor vele andere inmiddels 
erkende kunstdisciplines zoals drama, dans, poppentheater’ (Circomundo 2003: 18). 
Circomundo ziet internationaal goede voorbeelden, onder meer bij de zuiderburen: 
‘samenwerking met Vlaanderen is daarbij een serieuze optie. De ontwikkelingen lopen 
daar vooruit op die van Nederland en de behoeften zijn vergelijkbaar’ (Circomundo 2003: 
19). Dit onderzoek leidde tot een aanvraag van Circomundo in het kader van de Cultuur-
nota 2005-2008. De Raad voor Cultuur bracht een positief advies uit, maar beschouwt 
circus als een bijzondere vorm van theater en adviseert de organisatie aansluiting te 
zoeken bij Theaterwerk nl , de landelijke steunfunctie-instelling voor amateurtheater 
(RvC 2004).39 Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten ontving in de jaren nul 

39 Theaterwerk nl is nu ondergebracht bij Kunstfactor, het sectorinstituut voor de ama-
teurkunsten dat circus als een van de aandachtspunten heeft (www.kunstfactor.nl). Kunstfactor 
gaat met ingang van 2013 met Cultuurnetwerk Nederland op in een nieuw Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Participatie (oc w 2011a). 



uitbreiding van he t a anbod

267  

steeds vaker aanvragen op het gebied van circuskunsten, maar deze werden vaak afge-
wezen omdat er naar de mening van het Fonds te weinig aandacht was voor de artistieke 
ontwikkeling (fa pk 2007: 26).
Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft Circomundo wel voet aan de grond gekre-
gen. In 2010 kreeg de organisatie 450.000 euro toegekend voor het project Toekomst in 
de Piste in het kader van de regeling Het beste van twee werelden, die is gericht op het 
bevorderen van samenwerking tussen amateurs en professionals (fcp 2011).
Musical is in Nederland een zeer succesvol genre in het commerciële circuit, met Stage 
Entertainment/Joop van den Ende Theaterproducties en V&V Entertainment als grootste 
producenten. Binnen het landelijk cultuurbeleid speelt musical nauwelijks een rol. In 
het kader van het subsidieplan 2009-2012 wordt productiehuis M-lab ondersteund met 
200.000 euro. M-lab is een laboratorium voor muziektheater (www.m-lab.nl). Bij het 
Fonds Podiumkunsten bestaat binnen het genre muziektheater de mogelijkheid om 
ondersteuning te krijgen voor musical. Hiervoor is echter weinig animo: er is in 2008 
geen enkele aanvraag ingediend. Wel werd een aantal project- en incidentele subsidies 
toegekend, maar ook daar is musical een kleine speler ten opzichte van andere vormen 
van muziektheater, zoals opera en kleinkunst (fp 2009).

7.10 Popmuziekbeleid in Nederland en Vlaanderen

Lange tijd werd het muziekbudget gedomineerd door symfonische muziek, een arbeids-
intensieve en daardoor ook zeer kostbare kunstvorm om in stand te houden.40 Dit zorgde 
ervoor dat lange tijd nauwelijks ruimte was voor nieuwe vormen van muziek, zoals jazz, 
wereldmuziek en met name popmuziek. In Nederland en Vlaanderen is beleidsmatig 
verschillend met dit gegeven omgesprongen.

Beleid voor popmuziek in Vlaanderen
In 1996 brengt minister Martens zijn Beleidsbrief Muziek uit. Hij vindt het ‘noodzakelijk te 
onderzoeken wat de overheid vandaag kan en moet doen in het domein van de kunsten 
en van de muziek in het bijzonder’ (Martens 1996: 5). Martens noemt in zijn inleiding 
een aantal argumenten voor ondersteuning van muziek in het algemeen. Het is een taak 
van de overheid om het in Vlaanderen aanwezige talent te ontplooien. Martens wijst op 
de universaliteit van muziek, waardoor het veel mensen kan aanspreken en hij bena-
drukt het belang van muziek in de emancipatiestrijd van Vlaanderen. Martens wil de 
muziekcultuur in Vlaanderen stimuleren en daarbij richt hij zich niet alleen op klassieke 
muziek, maar ook op andere genres zoals ‘volksmuziek, jazz, etnische muziek, rock’ 
(Martens 1996: 5-6). De Vlaamse overheid heeft met het muziekbeleid als doel de muziek-
cultuur toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen.

40 Dit is ook een klassiek argument voor overheidsingrijpen, gebaseerd op de Wet van Baumol. Een 
aantal kunstvormen, de orkesten en opera in het bijzonder, heeft weinig kunnen profiteren van 
technische vooruitgang. Het grootste deel van de productiekosten zijn personeelskosten en die 
zijn in de loop der tijd alleen maar gestegen (Baumol en Bowen 1966).
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In 1997 is 34,7 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de muziekcultuur. 
Daarvan gaat verreweg het grootste deel, 30,2 miljoen euro, naar symfonische muziek 
(de Philharmonie van Vlaanderen, het v rt Filharmonisch Orkest en -Koor en de Vlaamse 
Opera) en het Festival van Vlaanderen. De rest wordt ingezet voor een subsidieregeling 
voor de muziek. Zo werd in 1997 Jeugd en Muziek Vlaanderen ondersteund en werd subsi-
die verstrekt aan 120 compositieopdrachten. In 1997 is in totaal 156.000 euro beschikbaar 
voor niet-klassieke muziek (2,8%) waarvan circa 42.000 euro voor popmuziek (0,7%) 
(Vandeput 1999: 119).
In 1998 geeft minister Martens de Katholieke Universiteit Leuven de opdracht om de 
ondersteuning van popmuziek door de overheid te onderzoeken (Vandeput 1999: 117). De 
erkenning van popmuziek door de overheid komt tot uitdrukking in het Muziekdecreet 
van 1998 waarin alle muziekvormen die ondersteuning verdienen van de overheid wor-
den opgesomd: ‘klassieke muziek, volksmuziek en etnische muziek, jazz, pop en rock, 
elektronische muziek, blues, kleinkunst, experimentele muziek’ (bs 1998b).
Naast klassieke muziekensembles kunnen nu ook concertorganisaties, muziekclubs, 
muziekeducatieve organisaties en festivals in het kader van het decreet worden onder-
steund. Daarnaast zijn er incidentele middelen voor werkbeurzen, muziekprojecten, 
compositieopdrachten en muziekopdrachten. Het steunpunt voor de muzieksector is het 
Muziekcentrum Vlaanderen (bs 1998b). Dat de overheid het serieus meent met de pop-
muziek wordt duidelijk als een apart popbeleid wordt opgestart met een eigen budget, 
subsidieregelingen en een eigen website. In 2001 voerde de Vlaamse overheid campagne 
ter bevordering van Vlaamse muziek onder het motto ‘Wij willen hits’ (ac 2005).
Het beleid heeft zijn uitwerking niet gemist: populaire muziek, wereldmuziek, folk, 
blues en jazz maken een steeds groter deel uit van het door de Vlaamse overheid met 
structurele of projectsubsidies ondersteunde aanbod. In de periode 1999-2002 maakt 
populaire muziek 15% van het budget uit en klassieke muziek 70%. In de periode 2003-
2006 is het aandeel populaire muziek gestegen tot 19%. De toename van populaire gen-
res ten koste van klassieke muziek is nog veel sterker bij de projectsubsidies: in 1999 ging 
14% van de subsidie naar projecten onder de noemer pop en 46% naar klassieke muziek. 
In 2004 ging maar liefst 40% van de subsidie naar populaire muziek en nog maar 22% 
naar klassieke muziek (ac 2005).
Anno 2011 is popmuziek onderdeel van het Kunstendecreet. De schotten tussen de ver-
schillende sectoren binnen de muziek zijn in het Kunstendecreet weggenomen: alle gen-
res worden op basis van dezelfde criteria beoordeeld. Onder populaire muziek verstaat 
de Vlaamse overheid: pop, rock, dance en experimentele muziek. In het kader van het 
Kunstendecreet kunnen muziekclubs ondersteuning krijgen en kunnen muzikanten sub-
sidie aanvragen voor een cd-opname of erkend worden als ensemble. Zo ontvangen de 
popgroepen Das Pop en Zita Swoon/Wolvin een subsidie van respectievelijk 100.000 en 
120.000 euro (2006). Daarnaast zijn er sinds 2005 middelen beschikbaar voor muziek-
clubs die individuele muzikanten en groepen begeleiden en presenteren (a k e 2008a).
Het ondersteunen van muziekclubs moet bijdragen aan de groei van ‘de betere’ popu-
laire muziek en zo een alternatief bieden voor het commerciële circuit. Het zijn profes-
sionele podia voor jonge muzikanten die zich verder willen ontwikkelen. Door steun 
aan muziekclubs verspreid over het land kan heel Vlaanderen worden bediend (Anxiaux 
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2004). In 2007 ontvangen 19 muziekclubs in totaal 4,2 miljoen euro subsidie, waaronder 
Democrazy in Gent, Cactus in Brussel en Ancienne Belgique (a b) in Brussel. Het besluit 
van Anciaux dat a b zal doorgroeien tot de achtste instelling van de Vlaamse Gemeen-
schap, kan opgevat worden als een erkenning van de popmuziek als gelijkwaardige 
kunstvorm (Anciaux 2008f: 127). Het valt ook in het muziekbeleid weer op dat in Vlaande-
ren relatief veel aandacht uitgaat naar de infrastructuur.
Buiten het Kunstendecreet zijn eveneens middelen voor populaire muziek beschikbaar. 
Zo worden in het kader van het jeugdbeleid jonge muzikanten, programmatoren van 
lokale bands en organisaties op het gebied van muziekbeleving ondersteund (Decraene 
et al. 2007b: 140; a sc w 2008). Muziekprojecten en organisaties kunnen tevens aanklop-
pen bij het investeringsfonds CultuurInvest, onder andere om zich internationaal te 
oriënteren (www.cultuurinvest.be). Hiermee richt de Vlaamse overheid zich met haar 
muziekbeleid niet alleen op de Vlaamse context, maar ook op de mondiale creatieve 
industrie.

Ondersteuning voor popmuziek in Nederland
In de jaren zestig van de twintigste eeuw namen de symfonische orkesten 81% van 
het muziekbudget van de rijksoverheid in. Een poging van minister Brinkman in 1983 
om het aantal regionale orkesten terug te brengen door fusies, werd door de Tweede 
Kamer afgewezen, mede door de sterke provinciale lobby. Meer dan tien jaar na de Aktie 
Notenkraker ging de overheidscommissie Sutherland (1983) aan de slag om advies uit te 
brengen over de reorganisatie van het orkestenbestel. Het voorstel was om in de regio 
met kleinere orkesten te werken, die bij het uitvoeren van groot symfonisch werk met 
andere orkesten moesten samenwerken. De bezuiniging zou 5,5 miljoen euro opleveren, 
waarvan circa 4 miljoen euro ten goede moest komen aan de niet-symfonische muziek. 
Het voorstel stuitte op verzet bij de orkesten en bleek in de praktijk niet haalbaar. Uitein-
delijk werd daarom gekozen voor minder, maar grotere orkesten (OCenW 2002).
Het aandeel van de symfonische orkesten in het muziekbudget daalde weliswaar in deze 
periode, maar in 1986 ging nog altijd bijna driekwart van het budget hiernaartoe (73%), 
met als gevolg dat de resterende middelen voor muziekvormen als jazz en popmuziek 
bescheiden waren. Rond de eeuwwisseling werd door de Adviescommissie Muziek een 
nieuwe poging ondernomen om het orkestenbestel te reduceren, onder andere door het 
Muziekcentrum van de Omroep te verkleinen. Dit voorstel werd niet overgenomen en 
het orkestenbestel werd met rust gelaten. In de periode 2009-2012 worden nog steeds 
tien symfonieorkesten ondersteund, voor in totaal 66 miljoen euro (OCenW 2002: 192 
e.v.).41

41 In het laatste regeerakkoord stond dat het Muziekcentrum van de Omroep wordt opgeheven 
en Zijlstra heeft in juni 2011 aangekondigd dat hij het aantal orkesten wil terugbrengen van tien 
naar zeven (a z 2010; oc w 2011a). Beide voorstellen zijn inmiddels wat afgezwakt: het mco blijft 
bestaan, maar met een veel kleiner budget van 14 miljoen euro, en naar aanleiding van een motie 
van Van der Werf (cda) en Bosma (pv v) blijft er de mogelijkheid van twee orkestvoorzieningen per 
‘verzorgingsgebied’ onder voorwaarde dat zij nauw samenwerken en voldoende cofinanciering 
hebben (oc w 2011a; tk 2010/2011a).
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Net als bij film waren de inspanningen van de overheid op het gebied van popmuziek 
in eerste instantie gericht op het inperken van de vermeende negatieve gevolgen van 
popmuziek: ‘popmuziek stond in de jaren zestig niet alleen muzikaal voor gebrek aan 
beschaving (=beheersing), tot uiting komend in gegil en dansen met de onderbuik, 
ook maatschappelijk schaarde de popmuziek zich aan de kant van de ondermijning van 
de orde’ (Van den Berg 2001: 19). Niet voor niets heeft de studie van Nuchelmans naar 
het overheidsbeleid op het gebied van popmuziek over de periode 1975-2001 de titel Dit 
gebonk dient tot het laatste toe worden bestreden (Nuchelmans 2002). Zoals in het vorige hoofd-
stuk al werd opgemerkt traden veel bandjes op in sociaal-culturele en jongerencentra. 
Popmuziek zat hierdoor aan het begin van de jaren zeventig in de hoek van het wel-
zijnswerk en dat is in Nederland geen aanbeveling om als kunstvorm serieus te worden 
genomen.
Hierin moest verandering komen, zo vonden de muzikanten die zich hadden verenigd in 
de Stichting Popmuziek Nederland (spn). In 1975 kwam zij met een invloedrijk gebleken 
nota Popmuziek. Je kan er altijd nog op dansen om de minister te overtuigen van de noodzaak 
een einde te maken aan de dominantie van de opera en de orkesten. De ondersteuning 
van popmuziek begon in 1977 met de toekenning van een subsidie van 100.000 euro 
voor de spn door minister Van Doorn. Onder minister Brinkman kwam meer subsidie 
beschikbaar voor de spn die kon worden ingezet voor het uitvoeren van hun Podium-
plan en het organiseren van De Grote Prijs van Nederland, een landelijke concours voor 
beginnende bands. Binnen het Podiumplan kunnen podia een tegemoetkoming van de 
overheid krijgen voor het verlies dat zij leiden bij het programmeren van onbekendere, 
dus meer risicovolle Nederlandse acts (Nuchelmans 2002; oc w/Boekmanstichting 2007; 
www.fondspodiumkunsten.nl).
In het eerste kunstenplan in 1987 kreeg spn een meerjarige subsidie van 500.000 euro.
Staatssecretaris Nuis verhoogde het budget voor popmuziek en breidde het aantal door 
de overheid ondersteunde taken uit. Vanaf 1997 heet de spn het Nationaal Pop Instituut 
(npi). Het npi ging zich ook richten op de internationale promotie van Nederlandse 
popmuzikanten (OCenW 2002: 199-201).42

Met name Van der Ploeg is een voorvechter van de popmuziek. In de popsector ziet hij 
interessante ontwikkelingen waaraan de gesubsidieerde sector een voorbeeld zou kun-
nen nemen:

dit alles in een ambiance die vrijer en minder elitair is, en een jong en multicultureel publiek 
aanspreekt. In Amsterdam trekt Paradiso meer publiek dan de Stadsschouwburg. Men kan 
zich met recht afvragen waar de interessante vernieuwingen zich eigenlijk afspelen. (OCenW 
1999a: 15)

Ook ziet hij dat de podia sinds de jaren zeventig sterk geprofessionaliseerd zijn: ‘het zijn 
niet meer de lawaaierige jeugdhonken van weleer’ (OCenW 1999a: 15).

42 Het project MusicXport dat daaruit is voortgekomen, wordt uitgevoerd door Muziek 
Centrum Nederland (mcn) en Buma Cultuur. Buma stapte in maart 2011 uit het initiatief 
(www.musicxport.nl).
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Van der Ploeg geeft binnen zijn cultuurbeleid prioriteit aan popmuziek en maakt 2,2 mil-
joen euro vrij, inclusief 900.000 euro voor het Nederlands Popmuziek Plan (npp), de 
opvolger van het Podiumplan. In het kader van de Cultuurnota 2001-2004 wordt een 
aantal instellingen op het gebied van popmuziek meerjarig ondersteund, zoals het 
festival Noorderslag (150.000 euro), Muzieklab Brabant (400.000 euro) en het Nationaal 
Popinstituut (1,5 miljoen euro). Het afnamebudget werd overgeheveld van het npi naar 
het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (oc w/Boekmanstichting 2007; 
OCenW 2000a). In 2001 werd het npp uitgebreid: er kwamen aparte regelingen voor 
kleine podia, grote podia en festivals. Het budget voor het npp was in 2008 985.000 euro 
(fp 2009).
Ondanks deze ontwikkelingen blijft het overgrote deel van de subsidie naar de klassieke 
muziek (opera en orkesten) gaan. De sp becijferde in de initiatiefnota voor popmuziek, 
Oorstrelend en Hartverwarmend, dat in 2004 slechts 0,35% van het totale cultuurnotabud-
get naar de popmuziek gaat. Het ministerie brengt zelf geen cijfers naar buiten over de 
omvang van de subsidie die naar popmuziek gaat. De sp komt tot een bedrag van 2,6 mil-
joen euro43 (Gerkens 2005). Het overzicht van de sp is echter niet volledig; een aantal 
subsidies dat in het kader van het programma Cultuur en Economie en de Cultuurnota 
2005-2008 is toegekend en mede ten goede komt aan de popmuziek is niet opgenomen: 
Muziekwerkplaats Brabant (142.250 euro), Fabchannel (180.000 euro) en Motel Mozaïque 
(50.000 euro) (oc w 2009a). Ook in het kader van het Actieplan Cultuurbereik kwamen 
middelen ten goede aan de popmuziek, al is moeilijk vast te stellen hoeveel.
In de Tweede Kamer heeft met name de sp in de persoon van Arda Gerkens zich hard 
gemaakt voor een verdere uitbreiding van het popbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van 
het oprichten van een fonds voor popmuziek. Daaraan is tot op heden geen gehoor 
gegeven en het ligt ook niet in de lijn der verwachting gezien de integratie van de ver-
schillende fondsen voor podiumkunsten en de aangekondigde bezuinigingen op cultuur 
voor de periode 2013-2016. Wel leidden de pleidooien van de sp tot het ondersteunen 
van Nederlandse videoclips in het kader van het programma Cultuur en Economie voor 
400.000 euro per jaar in de periode 2005-2008 (www.videoclipfonds.nl). Verder is in 
2008 het Muziek Centrum Nederland, het koepelinstituut voor muziek waarin de activi-
teiten van het Nederlands Popinstituut zijn opgegaan, van start gegaan.44

Voor wat betreft de aandacht voor en populariteit van product van eigen bodem wordt 
rond de eeuwwisseling soms jaloers gekeken naar de publieke radiozender Studio Brus-
sel van onze zuiderburen (stubru.be, Devos en Schoemaker 2005: 23). Vlaamse pop heeft 
in Nederland een positief imago:

43 Subsidies aan Noorderslag, Amsterdam Dance Events, Amsterdam Roots, De Grote Prijs 
van Nederland, het Nationaal Popinstituut, Paradiso, Vereniging Nederlandse Podia en het 
Nederlands Popmuziek Plan. Gerkens geeft aan dat de definitie van popmuziek in samenwerking 
met npi is opgesteld. Het productiehuis Paradiso-Melkweg is daarom niet meegeteld; dit betreft 
voornamelijk theater en dans.

44 Zijlstra heeft aangekondigd het Muziek Centrum Nederland niet langer te subsidiëren met 
ingang van de periode 2013-2016 (oc w 2011a). 
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De Vlaamse popmuziek van de ‘bandjes’ verraadt een grote dosis ware liefde voor de eigen 
taal, feeling met de internationale popmuziek, artistieke avonturierszin, experimenteerdrift 
en onafhankelijkheid in mentaliteit ten opzichte van de muziekindustrie: dat is toch de ultieme 
droom van de speurders naar kwaliteit. Nederlandse bands en pers zijn vol ontzag voor hun 
Vlaamse tegenhangers. Vlaanderen heeft geen quota nodig.45 (Mutsaers 2005: 37)46

Nederland heeft een eigen internationaal paradepaardje: de dance. Deze discipline is 
een serieus onderdeel van de creatieve industrie geworden, goed voor circa 11.000 banen 
en een omzet van een half miljard per jaar aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
(Mutsaers 2005: 17). Binnen het cultuurbeleid wordt logischerwijs de relatie gelegd met 
het gezamenlijke programma Cultuur en Economie van de ministeries van e z en oc w. 
Zo kreeg het Amsterdam Dance Event in 2005 in dit kader projectmatige ondersteuning 
van 100.000 euro (e z/oc w 2007). Het ministerie van e z 47 heeft bovendien maatregelen 
genomen die ten goede kunnen komen aan popmuziek en dance, zoals de subsidierege-
ling Prepare2start48 (www.prepare2start.nl).

Conclusie popmuziek in Nederland en Vlaanderen
Zowel in Nederland als in Vlaanderen is in de jaren negentig meer aandacht gekomen 
voor popmuziek. Terwijl voor andere sectoren geldt dat de Nederlandse rijksoverheid 
zich concentreert op het aanbod, worden voor popmuziek afnamesubsidies verstrekt 
aan poppodia en vrijwel geen subsidies aan muzikanten. In Vlaanderen worden ook 
individuele muzikanten en groepen ondersteund. Popmuziek is in Nederland nog een 
buitenbeentje in het cultuurbeleid van de rijksoverheid; ondersteuning vindt vooral 
plaats op basis van programma’s en via instellingen en fondsen. In Vlaanderen is met 
ingang van het Kunstendecreet de popmuziek expliciet onderdeel geworden van het 
muziekbeleid en wordt het aan dezelfde criteria getoetst als de andere kunstvormen. Dit 
heeft ertoe geleid dat de middelen voor muziek meer evenwichtig worden verdeeld over 
de verschillende disciplines. De Nederlandse rijksoverheid heeft naar verhouding minder 
financiële middelen over voor de popmuziek.49

Het bezoek aan popmuziekconcerten is in Vlaanderen in de periode 2000-2008 geste-
gen; de non-participatie nam gestaag af van 70,3 naar 64,8. Het percentage Vlamingen 
dat één keer per jaar een pop of rockconcert bezoekt schommelt rond de 17,5%, de fre-
quente deelname nam toe van 11,6% in 2000 naar 16,2% in 2008. In Nederland, waar in de 

45 Het gaat hier over quota voor het Vlaamse of Belgische product.
46 Hier moet eerlijkheidshalve aan worden toegevoegd dat in Vlaanderen ‘met jaloerse blikken’ naar 

het Nederlands Popmuziek Plan wordt gekeken (Devos en Schoemaker 2005: 23).
47 Met het kabinet-Rutte is het ministerie van Economische Zaken samengevoegd met het ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot het ministerie van Economische zaken, Landbouw 
en Innovatie (www.rijksoverheid.nl). 

48 Dit was voorheen het Programma Starters op de Buitenlandse Markten (psb).
49 Dat hoeft niet te betekenen dat dit geldt voor alle overheden en fondsen samen, wat moeilijk is te 

achterhalen omdat hiervan geen totaalbeeld bestaat.
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 onderzochte periode geen landelijk popmuziekbeleid werd gevoerd, nam het bezoek aan 
popconcerten eveneens toe, van 19 tot 23%.50

In tegenstelling tot in Vlaanderen wordt in Nederland geconstateerd dat de bezoeker 
van popmuziekconcerten ouder wordt en dat de belangstelling in de leeftijdscategorie 
20-50 jaar groter is dan onder tieners.51 Met een oververtegenwoordiging van autotoch-
tone en hogeropgeleide bezoekers dreigt de popmuziek zo ook ‘elitair’ te worden. In 
Vlaanderen is de leeftijd van de bezoekers in de periode 2000-2008 niet toegenomen 
(Laermans 2007).
Op basis van deze cijfers kunnen we onmogelijk concluderen dat het Vlaamse beleid 
veel succes heeft behaald in het licht van de participatiedoelstelling. We weten niet in 
hoeverre het bezoek aan Vlaamse pop/rockconcerten is gestegen in verhouding tot het 
totale aanbod populaire muziek. Ook kunnen we op basis van bestaande onderzoeken 
niet inzichtelijk maken welke ontwikkelingen in de popmuziek ‘autonoom’ zijn en welke 
aan het beleid te danken zijn. Wellicht had de Vlaamse muziek ook zonder de impuls van 
de Vlaamse overheid gebloeid en is het een resultante van een wereldwijde opleving van 
‘vaderlandse’ muziek.

7.11 Conclusie verbreding en vernieuwing van het aanbod in Nederland en 
Vlaanderen

Het kunstenaanbod dat door de Nederlandse en Vlaamse overheid wordt ondersteund, 
is in de tweede helft van de twintigste eeuw op twee manieren uitgebreid. In de jaren 
zeventig en tachtig kwamen bewegingen op gang die in Nederland al redelijk snel en in 
Vlaanderen wat later zorgden voor vernieuwing van het gesubsidieerde kunstenaanbod. 
Artistieke kwaliteit werd daarbij een kernbegrip. Daarnaast kwam een steeds breder 
spectrum aan cultuurvormen in aanmerking voor subsidie van de overheid. Alhoewel 
de discussie rond verbreding, met name in Vlaanderen, in verband wordt gebracht met 
het vergroten van het publieksbereik, valt op dat zowel verbreding als vernieuwing toch 
vooral gaat over de ontwikkeling van het aanbod. Er is met name in Nederland weinig 
oriëntatie op de aansluiting van vraag en aanbod.
Verbreding en vernieuwing van het gesubsidieerde aanbod hebben op verschillende 
manieren plaatsgevonden. Vaak waren het de makers zelf die bij de overheid aanklop-
ten voor ondersteuning, al dan niet via belangenverenigingen. Het departement gaf 
soms toe aan die wens, al dan niet onder invloed van druk uit de Tweede Kamer of het 
Vlaams Parlement. Dergelijke beslissingen waren meestal geen onderdeel van een inte-
grale afweging. Extra middelen of een gebrek daaraan gaven veelal de doorslag. Daarbij 

50 Deze cijfers gaan niet over jazz, musical en dance, maar hebben exclusief betrekking op popmu-
ziek. Daarnaast worden cijfers bijgehouden over de deelname aan klassieke muziek (Van den 
Broek et al. 2009). In Vlaanderen wordt onderscheid gemaakt tussen pop/rock, jazz/blues, folklo-
ristisch/traditioneel en klassiek (www.vlaanderen.be/svr).

51 Het maken van een vergelijking is lastig omdat in Vlaanderen andere categorieën worden gebruikt. 
Zo is er één categorie voor 25 jaar en jonger (feitelijk van 16-25), terwijl in Nederland groepen van 
6-11 jaar en 12-19 apart worden onderzocht. 
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 moeten we opmerken dat het Vlaamse kunstenbeleid nog weinig te maken heeft gehad 
met bezuinigingen (Vlaamse overheid 2009).
De noodzaak tot bezuinigen dwingt overheden wel om uit te leggen welke keuzes wor-
den gemaakt. In tijden van economische voorspoed is dit minder noodzakelijk, waar-
door het cultuurbeleid een steeds verder uitdijend universum kan worden. De diversiteit 
van het cultuuraanbod is begin eenentwintigste eeuw dan ook enorm toegenomen. De 
overheid moet nu weer scherpere keuzes maken en deze onderbouwen, maar met de 
diversiteit aan cultuurvormen is het vrijwel onmogelijk om tot een integraal advies te 
komen. Daar ligt bovendien een ander knelpunt: de overheid wordt niet geacht inhoude-
lijke keuzes te maken; dit wordt overgelaten aan deskundigen in adviesraden. Zij maken 
echter weer vooral keuzes binnen sectoren.

De verbreding van het culturele aanbod heeft een impuls gekregen doordat de over-
heid ‘meevaart’ op het (internationale) succes van bepaalde disciplines. Dit hebben we 
zien gebeuren bij mode, design en architectuur in Nederland en bij dans, strip en pop-
muziek in Vlaanderen. Opvallend daarbij is, dat het in Nederland gaat om sectoren die 
nadrukkelijk onderdeel zijn van de creatieve industrie, terwijl het in Vlaanderen gaat om 
disciplines die een brede basis hebben en verbonden kunnen worden met actieve cul-
tuurparticipatie en amateurkunsten.
De Vlaamse overheid maakt onderscheid tussen erkenning en subsidie. Erkenning door 
de Vlaamse overheid gaat vooraf aan subsidietoekenning. In Nederland is de subsidie zelf 
de erkenning. Mede doordat in Nederland de kleinere subsidies door de fondsen worden 
verstrekt, richt de bewindspersoon van Cultuur zich op de grotere initiatieven en instel-
lingen. In Vlaanderen bestaat, vanuit Nederlands perspectief bezien, veel aandacht voor 
kleine impulsen door middel van een eigen nota, reglement, decreet, persberichten en 
werkbezoeken. De niet-financiële component van het beleid is in Vlaanderen groter dan 
in Nederland.
Om in aanmerking te komen voor subsidie door de rijksoverheid is het in Nederland van 
belang om serieus te worden genomen als ‘kunstvorm’. Bij de beoordeling ligt de nadruk 
op de artisticiteit en de kwaliteit van het aanbod. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking 
in het oordeel van de Raad voor Cultuur over het circus. In Vlaanderen kunnen naast 
artistieke kwaliteit andere overwegingen een doorslaggevende rol spelen voor onder-
steuning door de overheid, zoals maatschappelijke draagvlak.
Tot slot valt op dat in Vlaanderen de soorten aanbod en infrastructurele voorzieningen 
die in aanmerking komen voor ondersteuning, concreet en met een definitie worden 
vermeld in het Kunstendecreet. De Nederlandse Wet op het specifiek cultuurbeleid is 
veel algemener (sb 1993) en de Memorie van Toelichting hierbij geeft alleen een ‘indica-
tieve opsomming’ van cultuuruitingen waarop de wet betrekking heeft. De ministeriële 
regeling bevat doorgaans evenmin definities van het soort aanbod dat wordt onder-
steund (t k 1988/1989; Staatscourant 2010). In Nederland is het slechts in een uitgangs-
puntenbrief of in adviesaanvragen aan de Raad voor Cultuur gebruikelijk uiteen te zetten 
welk soort instellingen moet worden bekeken voor het in aanmerking komen voor 
ondersteuning (zie bv. oc w 2007a).



uitbreiding van he t a anbod

275  

Wat heeft de vernieuwing en verbreding opgeleverd in termen van publieksbereik in 
Nederland en Vlaanderen? We zagen al dat de vernieuwing van het aanbod eerder voor 
een verwijdering tussen kunst en publiek heeft gezorgd dan voor een aanwas van nieuwe 
cultuurminnaars. Hoe zit dat met de verbreding van het aanbod? Dit zou gunstig moeten 
uitpakken, we spreken niet voor niets van populaire cultuur, maar dat is een misvatting. 
De overheid heeft met het erkennen van nieuwe vormen van cultuur weliswaar inge-
speeld op veranderingen in smaakvoorkeuren van het publiek, maar vooral op die van 
een select gezelschap. Ook bij populaire cultuurvormen als popmuziek en film blijken 
hogeropgeleiden oververtegenwoordigd, mede doordat de ondersteuning van de over-
heid zich vaak concentreert op het als kwalitatief hoogstaand gedefinieerde segment 
van een discipline, zoals de ‘betere’ popmuziek. De participatiecijfers laten zien dat het 
vernieuwen en verbreden van het culturele aanbod niet tot een substantiële verbreding 
van het publiek heeft geleid.
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8 Drempels voor cultuurdeelname: cultureel erfgoed

8.1 Drempels slechten

In de afgelopen tien jaar is in Nederland en Vlaanderen het accent binnen het cultuur-
beleid – althans in het cultuurpolitieke discours – verschoven van infrastructuur en 
aanbod naar het publiek. Een goed gespreid, vernieuwend en/of toegankelijk aanbod 
bleek niet afdoende om een breder publiek te bereiken. De aandacht verschoof naar het 
potentiële publiek, niet in de laatste plaats om een vraag te creëren die het gesubsidi-
eerde culturele aanbod levensvatbaar kan houden. Minister Anciaux zei expliciet dat 
het wegnemen van drempels voor participatie ook van belang is ter legitimatie van het 
cultuurbeleid:

Daarbij speelt ook een overheidslogica, nl. een element voor de legitimering van de over-
heidsbemoeienissen. Al deze inspanningen moeten leiden naar mensen die optimaal kunnen 
genieten van de culturele prestaties van anderen en van zichzelf. (Anciaux 2008g: 13).

De inspanningen om de drempels voor cultuurdeelname te slechten, zijn in het af-
gelopen decennium sterk geïntensiveerd. In hoofdstuk 8 en 9 ga ik nader in op de 
belemmeringen voor cultuurdeelname en de middelen die de overheid inzet om ze 
weg te nemen. In hoofdstuk 8 doe ik dit vanuit het perspectief van cultureel erfgoed, in 
hoofdstuk 9 bekijk ik dit aan de hand van de thema’s amateurkunst, cultuureducatie en 
sociaal-artistiek werk.
In dit hoofdstuk behandel ik allereerst de verschillende drempels die voor participatie 
met name in het Vlaamse cultuurbeleid worden geïdentificeerd (§ 8.2). Vervolgens licht 
ik kort het erfgoedbeleid in Nederland en Vlaanderen toe (§ 8.3). De inspanningen om de 
financiële drempel voor cultuurbezoek te verlagen worden bekeken, meer in het bijzon-
der de maatregelen om kinderen en jongeren naar de musea te trekken (§ 8.4), evenals 
het thema volkscultuur in het beleid van de rijksoverheid en de Vlaamse Gemeenschap 
(§ 8.5). Daarna komt de rol van het vrijwilligerswerk in de cultuursector ter sprake 
(§ 8.6), wederom vanuit het perspectief van het cultureel erfgoed. Tot slot ga ik kort in op 
het particulier initiatief en de inspanningen van de overheid om dit te bevorderen (§ 8.7).

8.2 Drempels voor cultuurdeelname in Vlaanderen

De beleidsnota 2004-2009 van Anciaux geeft blijk van een groot vertrouwen in de moge-
lijkheden om cultuurparticipatie te verhogen. Elk individu heeft tenslotte een cultureel 
potentieel, aldus de minister. Anciaux wil zo veel mogelijk drempels voor participatie 
wegnemen om dit potentieel te benutten. Hij identificeert vijf soorten drempels die 
mensen belemmeren om deel te nemen aan cultuur: informatiedrempels, praktische 
drempels, financiële drempels, sociale drempels en culturele drempels (zie tabel 8.1). 
Met het verlagen van die drempels wordt tegelijkertijd de vaardigheid die nodig is om 
aan cultuur deel te nemen – de culturele competentie – vergroot.
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Gezien de verscheidenheid aan drempels die mensen weerhouden van deelname 
moet een heterogeen instrumentarium worden ingezet, zo stelt Anciaux. De bekende 
 instrumenten volstaan volgens hem lang niet altijd; er zijn andere strategieën, metho-
den en werkvormen nodig. Daarvoor moeten we onze blik niet alleen richten op ver-
nieuwende werkwijzen in de cultuursector zelf, maar ook op andere sectoren:

Uit heel wat materiaal kunnen we duidelijk afleiden dat de mate waarin iemand aan publieke 
cultuuruitingen deelneemt, sterk parallel loopt met de mate waarin iemand deelneemt aan het 
bredere maatschappelijk leven in het algemeen. Boeiende kansen en hardnekkige drempels om 
aan cultuur te participeren, zijn dus dikwijls vergelijkbaar met wat zich elders in de samenle-
ving voordoet. Cultuurparticipatie als barometer van maatschappelijke participatie dus, en 
vice versa. (Anciaux 2005b: 3)1

Anciaux beschouwt socialisatie als de belangrijkste factor voor participatie, en dat 
geldt voor zowel de kunsten als andere cultuurvormen, voor popmuziek én het sociaal-
cultureel werk. Naast het ouderlijk milieu speelt de school een belangrijke rol in de 
socialisatie:

Dat onderstreept het belang van een brede culturele vorming op school, zeker niet alleen de 
mate waarin ‘kunst’ verplicht aanwezig is (het klassikaal bezoek aan toneelvoorstellingen of 
tentoonstellingen, de kunstzinnige vorming in muzieklessen…), maar vooral de wijze waarop 
cultuur het dagelijkse lessenpakket ‘doordesemt’ (de keuze van thema’s, wijze van lesgeven, 
houding van de leerkracht, kansen die kinderen en jongeren krijgen om zelf te exploreren, het 
‘schoolklimaat’). (Anciaux 1999: 23)

Dit is voor Anciaux aanleiding om met zijn onderwijscollega in gesprek te gaan over de 
brede school.2

Op de hoogste drempels of beperkingen van mogelijkheden voor cultuurparticipatie 
heeft het cultuurbeleid nauwelijks invloed. Trekken politici zich iets van die wetenschap 
aan? Anciaux erkent dat veel al vastligt, maar ziet wel een rol weggelegd voor het cul-
tuurbeleid, zij het een bescheiden rol omdat de niet-gesubsidieerde sector veel groter is 
dan de gesubsidieerde (Anciaux 1999: 24). Anciaux geeft aan dat hij bij het verlagen van 
drempels met name initiatieven op het gebied van ‘sociaal-cultureel werk, communica-
tie, spreiding, financiële drempels, fysieke toegankelijkheid’ op het oog heeft (Anciaux 
2004: 16).
De minister stelt vast dat het beleid zich voorheen te sterk richtte op het aanbod. Om de 
cultuurdeelname te vergroten, zal het beleid zich meer rekenschap moeten geven van 
de vraag naar cultuur. Anciaux neemt daartoe in de eerste plaats een aantal maatregelen 
op het gebied van cultuurbemiddeling die de afstemming tussen vraag en aanbod moet 
verbeteren. Het oprichten van het Centrum voor Cultuurcommunicatie, later CultuurNet 
Vlaanderen, is hiervan een voorbeeld. CultuurNet krijgt van de minister de opdracht om 

1 Minister Anciaux heeft het hier vermoedelijk onder meer over het onderzoek van J. Claeys, 
M. Elchardus en D. Vandebroeck (2005).

2 In 2008 herhaalt hij dit streven, er is in de tussentijd blijkbaar nog niet zo veel van de sa-
menwerking terecht gekomen. In hoofdstuk 9 komt dit onderwerp uitgebreider aan bod.
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het publiek te ‘informeren en sensibiliseren om de kansen op cultuurparticipatie te  verhogen’ 
(cn 2009: 5). CultuurNet doet dit onder andere via de website Uitin Vlaanderen.be en  projecten 
voor specifieke doelgroepen, zoals het project vlieg voor kinderen en  families (cn 2009; 
www.uitinvlaanderen.be, www.uitmetvlieg.be).
Anciaux vindt dat goed gekeken moet worden naar de omstandigheden waaronder kunst en 
cultuur worden aangeboden. Dit betekent voor hem overigens niet dat de culturele institu-
ten zich klakkeloos moeten aanpassen aan de voorkeuren van de jonge generatie.
In hoofdstuk 2 besprak ik de drie clusters van maatregelen die het cultuurparticipatiebeleid 
in de periode 1999-2009 kenmerken: educatie, aansluiting van vraag en aanbod en beleid 
voor specifieke doelgroepen. Bekeken vanuit de metafoor van de drempels gaat het bij edu-
catie vooral om het verlagen van culturele drempels, bij maatregelen om vraag en aanbod 
op elkaar te laten aansluiten om praktische, financiële en informatiedrempels en bij beleid 
voor specifieke doelgroepen om het wegwerken van sociale drempels (zie tabel 8.1).

Tabel 8.1

Drempels voor cultuurparticipatie3

drempel toelichting (mogelijke) initiatieven 

informatie-
drempels

hindernissen op het gebied van 
 bekendheid, ‘leesbaarheid’, versprei-
ding en begrijpelijkheid van culturele 
 manifestaties

verbetering pr en marketing, CultuurNet  Vlaanderen
Nederlands Uitburo, netwerkorganisatie 
 Mediawijsheid, 

praktische 
drempels

bereikbaarheid met openbaar ver-
voer, fysieke (on)toegankelijkheid 
van de infrastructuur, openingsuren, 
 mogelijkheden voor kinderopvang

verruiming openingstijden, voorzieningen 
 kinderopvang, busvervoer
collectiefilialen, kunst en cultuur in openbare gebou-
wen

financiële 
drempels

kostprijs voor het participeren aan 
 cultuur 

cjp, leerlingenkaart, 1-euro-toegang, Cultuurkaart, 
gratis toegang musea, goedkoop of gratis vervoer

sociale 
 drempels

het aanbod bereikt bepaalde (maat-
schappelijk kwetsbare) groepen niet3

sociaal-artistieke projecten / community arts, Fonds 
voor Cultuurparticipatie voor mensen die in armoede 
leven, Jeugdcultuurfonds

culturele 
drempels

gerelateerd aan de culturele bagage 
of competenties die aanbieders van 
 cultuur van deelnemers verwachten

(cultuur)educatie, opvoeding, amateurkunst 

Bron: Anciaux (1999); Anciaux (2004); OCenW (1999a); oc w (2003a); oc w (2007)

3 De (niet-westerse) culturele achtergrond van potentiële participanten wordt niet als een aparte 
 drempel benoemd, maar is onderdeel van de sociale drempel. Allochtonen of mensen met een 
 etnisch-cultureel diverse achtergrond worden in Vlaanderen aangeduid als maatschappelijk kwets-
bare groepen (Anciaux 2004). 
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‘Nederlandse’ obstakels
Het denken in termen van drempels is in het Nederlandse cultuurbeleid veel minder 
ingeburgerd dan in Vlaanderen. Bekijken we het beleid van Van der Ploeg in termen van 
die metafoor, dan zien we dat hij de drempels voor participatie wil verlagen door vraag 
en aanbod dichter bij elkaar te brengen, door de confrontatie van vraag en aanbod. Het 
jeugdtheater is volgens Van der Ploeg een voorbeeld van een geslaagde wisselwerking, 
omdat hier rekening wordt gehouden met de wensen van een nieuw publiek (OCenW 
1999a: 5).
Bij Van der Ploeg komen de plekken waar vraag en aanbod samenkomen centraal te 
staan: podia, musea en ook scholen. Van der Ploeg start het Actieplan Cultuurbereik om 
de culturele programmering voor jongeren en mensen met een dubbele culturele achter-
grond te versterken en zo op lokaal niveau de drempels voor cultuurdeelname te verla-
gen. Het valt op dat ook bij Van der Ploeg de nadruk feitelijk nog sterk ligt op aanpassing 
van het aanbod, vanuit het idee dat dit het publiek over de streep zal trekken.
Van der Ploeg erkent dat de hoogte van de drempel afhangt van de culturele bagage. 
Dit krijgt een kind mee ‘van huis, van de straat en van school’ (Van der Ploeg 1999a: 50). 
Het is in de optiek van Van der Ploeg de taak van cultuureducatie om kunst en cultuur 
niet moeilijker te maken dan nodig. Cultuureducatie moet eraan bijdragen dat kinderen 
wegwijs raken in de cultuur. Kunst en cultuur kunnen een tegenwicht bieden aan ‘de 
economisering, verzakelijking en commercialisering van de samenleving’ (Van der Ploeg 
1999a: 50).
De ervaring moet centraal staan, niet de verplichting, aldus Van der Ploeg (1999a). Deze 
opvatting lijkt niet helemaal te rijmen met de invoering van het verplichte vak Culturele 
en Kunstzinnige Vorming (ck v), waarmee cultuureducatie in Nederland een plaats op 
school krijgt. In Vlaanderen krijgt culturele vorming voor een belangrijk deel vorm in 
het sociaal-cultureel werk en jeugdwerk, dat juist een niet-verplicht karakter heeft en 
sterkt leunt op vrijwilligers.
Van der Ploeg voert de cultuurvouchers in, waarmee leerlingen op het voortgezet onder-
wijs culturele instellingen en voorstellingen kunnen bezoeken. Daarnaast probeert 
hij met allerlei maatregelen de afstand tussen vraag en aanbod in de erfgoedsector te 
verkleinen, bijvoorbeeld door het openstellen van depots en het digitaal toegankelijk 
maken van collecties. Van der Ploeg doet ook een aantal concrete suggesties die de Raad 
voor Cultuur nader moet onderzoeken, zoals ruimere openingstijden, objecten laten 
zien in collectiefilialen en openbare gebouwen als ziekenhuizen, scholen en biblio-
theken, en samenwerking tussen musea en filmmakers (Van der Ploeg 1999a: 37). Dit 
leidt tot de nota Vermogen om te laten zien, waarin een aantal van die suggesties om het 
maatschappelijk en cultureel rendement te vergroten is uitgewerkt. Concrete resultaten 
van dit beleid zijn de uitbreiding van het bruikleenverkeer tussen musea en de depen-
dance van het Rijksmuseum op Schiphol (OCenW 2000b).
Van der Laan ging niet specifiek in op de drempels voor cultuurdeelname, de nadruk 
lag op de kwaliteit van het aanbod: ‘het kabinet geeft prioriteit aan een goede culturele 
infrastructuur’ (oc w 2003a: 2). Voor alle duidelijkheid: zij spreekt hier over het culturele 
aanbod, niet over de podia. Wel staat cultuureducatie weer volop in de belang stelling. Zij 
omschrijft het als een ‘onmisbaar onderdeel’ van het onderwijs en benadrukt de bijdrage 
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aan de persoonlijke ontwikkeling van ‘kinderen, jeugd en jong-volwassenen’ (oc w, 
2003a: 16). De bibliotheek wordt geroemd als meest laagdrempelige culturele instelling. 
Doordat bijna alle basisscholen contact hebben met de lokale bibliotheek is dit de instel-
ling bij uitstek om Van der Laans doel, het vergroten van het cultureel bewustzijn, te 
bereiken (oc w 2003a: 17).
Ook in de nota Kunst van Leven van minister Plasterk ligt de nadruk sterk op de autonomie 
van de kunsten. Daarnaast ligt de prioriteit bij het vergroten van de cultuurparticipatie 
door het ondersteunen van amateurkunst en vrijwilligers, door cultuureducatie en door 
het vergroten van de toegankelijkheid voor iedereen (Plasterk 2007a). De maatregelen 
om cultuurparticipatie te stimuleren zijn samengebundeld in het Tienpuntenplan cul-
tuurparticipatie. Dit plan bevat voorstellen voor het verlagen van financiële drempels 
(de Cultuurkaart en gratis toegang tot musea), het wegnemen van informatiedrempels 
(mediawijsheid) en sociale en culturele drempels (amateurkunst, volkscultuur, mede in 
relatie tot vrijwilligers).

8.3 Erfgoedbeleid in vogelvlucht

Een voor het Vlaams erfgoedbeleid cruciaal jaar is 1989, wanneer de bevoegdheid voor 
monumenten- en landschapszorg verandert van gemeenschaps- in gewestmaterie. Deze 
beleidsterreinen worden overgeheveld naar het departement Leefmilieu en Infrastruc-
tuur en zijn sindsdien geen onderdeel meer van het cultuurbeleid. Tegenwoordig maken 
monumenten en landschappen deel uit van het departement Ruimtelijke Ordening, 
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 
De eerste regeling voor musea, die niet direct onder de Belgische staat vielen, stamt 
uit 1958. Deze regeling is alleen bedoeld voor kunstmusea. Pas in 1998 ziet een Vlaams 
Museumdecreet het levenslicht. De musea hebben in de tussentijd in internationaal 
opzicht een enorme achterstand opgelopen. Gielen en Laermans spreken van ‘structu-
rele verwaarlozing van het museumlandschap’ (2005: 133).
Het cultureel erfgoedbeleid in Vlaanderen beperkt zich in eerste instantie tot het 
onroerend en immaterieel erfgoed. In 1960 wordt een Wet voor ’s Lands Roerend Cul-
tureel Patrimonium voorbereid. Doordat de wet niet van een uitvoeringsbesluit wordt 
voorzien, blijft het feitelijk een dode letter. Dit herhaalt zich in 1982. Pas in 2003 wordt 
het Decreet voor de Bescherming van het Roerend Cultureel Erfgoed van Uitzonderlijk 
Belang goedgekeurd, beter bekend als het Topstukkendecreet (Gielen en Laermans 
2005). Het Vlaamse beleid voor archieven richtte zich tot 2002 alleen op de verzuilde 
privaatrechtelijke archieven: in het kader van het Decreet op de Archiefwerking (1985) 
werden vier archief- en documentatiecentra ondersteund, respectievelijk een liberaal, 
Vlaams-nationalistisch, katholiek en socialistisch centrum.4 De publiekrechtelijke 
archieven zijn een federale bevoegdheid, op grond van de Belgische Archiefwet uit 1955. 
In 2002 kwam er binnen het Archiefdecreet ook ruimte voor zogenoemde  culturele 

4 Dit zijn respectievelijk het Liberaal Archief, het Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams 
Nationalisme (advn), het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (k adoc) en het 
Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging (amsab). 
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thema-archieven. Per beleidsperiode worden de thema’s vastgesteld. In de periode 
2008-2012 zijn dit het literaire erfgoed, het muzikale erfgoed, het architecturale erfgoed, 
deportatie en verzet en het kerkelijke erfgoed. Per thema kan één archief- en documen-
tatiecentrum een subsidie ontvangen (Gielen en Laermans 2005; a k e 2010).
In 2004 treedt het Erfgoeddecreet in werking: dit decreet vervangt het Museumdecreet. 
Alhoewel voor archieven en volkscultuur nog aparte decreten blijven bestaan, wordt het 
begrip erfgoed in het decreet wel verbreed tot actoren als bewaarbibliotheken en heem-
kundige kringen. Hiermee loopt het decreet vooruit op het Erfgoeddecreet van 2008 
waarin ook het Decreet op volkscultuur (zie § 8.5) en het Archiefdecreet opgaan. Tot eind 
jaren negentig was het erfgoedbeleid vooral gericht op behoud, daarna kwam meer aan-
dacht voor de publieksfunctie van erfgoedinstellingen (Gielen en Laermans 2005).
In tegenstelling tot de podiumkunsten, ligt de ondersteuning van erfgoed in Vlaanderen 
veel meer op het lokale niveau. Om de inspaningen van de verschillende overheden met 
elkaar te verbinden, sluit de Vlaamse overheid erfgoedconvenanten af met provincies 
en gemeenten en stimuleert zij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Waar 
voor Nederland vaak geldt dat een museum óf door de landelijke overheid óf door een 
gemeente wordt ondersteund, worden in Vlaanderen geldstromen gecombineerd. Anno 
2009 zijn er 17 convenanten met gemeenten, 5 met de provincies en één met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie in Brussel (a k e 2010).

Erfgoedbeleid in Nederland
De Nederlandse bewindspersoon voor Cultuur is verantwoordelijk voor zowel het roe-
rend als het onroerend erfgoed. Recent is er meer aandacht gekomen voor immaterieel 
erfgoed en volkscultuur. In Nederland is niet zoals in Vlaanderen sprake van overkoe-
pelende wetgeving voor cultureel erfgoed. Voor de diverse sectoren geldt afzonderlijke 
wetgeving, onder meer de Monumentenwet (1998),5 de Wet op de Archeologische Monu-
mentenzorg (2009) en de Archiefwet (1995) die aangeeft hoe overheden hun archieven 
moeten beheren.
Er is geen museumwet; de musea worden gesubsidieerd op grond van de Wet op het 
specifiek cultuurbeleid. Daarnaast is er de Wet tot behoud van het cultuurbezit (1984) 
die belangrijke en onvervangbare voorwerpen moet beschermen. De rijksmusea wer-
den in 1994 en 1995 verzelfstandigd op basis van de Wet verzelfstandiging rijksmuseale 
diensten (1993). De collecties bleven eigendom van de staat, evenals de huisvesting. De 
jaren negentig stonden in het teken van het inlopen van achterstallig onderhoud van de 
collectie. Er werd circa 144 miljoen beschikbaar gesteld voor het Deltaplan voor het cul-
tuurbehoud. Eind jaren negentig vraagt de Raad voor Cultuur aandacht voor het feit dat 
musea hun publieksfunctie verwaarlozen. In de beleidsnota’s komt de maatschappelijke 
taak van musea inderdaad meer centraal te staan, zoals in de nota Bewaren om teweeg te 
brengen. Museale strategie (2005) van staatssecretaris Van der Laan (Pots 2006: 379-385).

5 In het project Modernisering van Monumentenzorg (MoMo) wordt gewerkt aan een nieuw monu-
mentenstelsel. Dit zal uitgaan van een meer ontwikkelings- en gebiedgerichte benadering (oc w 
2007a).
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Er is in Nederland een duidelijke tendens richting integrale erfgoedbenadering. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de fusie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst 
voor Oudheidkundig Bodemonderzoek tot de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurland-
schap en Monumenten (2006), in 2009 herdoopt tot Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(www.cultureelerfgoed.nl). De ondersteunende taken op het gebied van monumen-
ten, archeologie, archieven en erfgoededucatie werden in 2007 ondergebracht in één 
organisatie, het sectorinstituut Erfgoed Nederland6 (www.erfgoednederland.nl). Ook 
de  afzonderlijke inspecties zijn samengevoegd in één Erfgoedinspectie (www.erfgoed-
inspectie.nl).

Middelen voor cultureel erfgoed
Voor Vlaanderen geldt dat het erfgoedbeleid in financiële en beleidsmatige zin een 
veel kleiner deel van het cultuurbeleid inneemt dan in Nederland. Daarbij moeten we 
wel voor ogen houden dat het in Vlaanderen alleen gaat om het roerend en immate-
rieel erfgoed. In Nederland vormt cultureel erfgoed in 2009 36% van het budget voor 
cultuurbeleid (334 miljoen), in Vlaanderen slechts 8,5% (38,7 miljoen). De verhouding 
tussen kunst- en erfgoedbeleid was nog schever; in 1999 was slechts 10,5 miljoen euro 
beschikbaar voor cultureel erfgoed. Een relatief groot deel van het budget van de 
Vlaamse Gemeenschap voor cultureel erfgoed (6,9 miljoen euro) is bestemd voor andere 
overheden voor de uitvoering van het lokale erfgoedbeleid in het kader van erfgoedcon-
venanten. (Vlaamse overheid 2009: 68; a k e 2010).

8.4 Cultureel erfgoed en (drempels voor) participatie

Als men spreekt over het thema erfgoedparticipatie gaat veruit de meeste aandacht naar 
museumbezoek. Dit is niet helemaal terecht: archeologische opgravingen hebben niet 
te klagen over belangstelling van het brede publiek en de Open Monumentendagen in 
Nederland en Vlaanderen behoren tot de grootste eendaagse culturele evenementen 
van de Lage Landen. Zo trok de Open Monumentendag in 2008 in Nederland naar schat-
ting 900.000 bezoekers (www.openmonumentendag.nl) en in Vlaanderen in 2009 circa 
500.000 (De Morgen, 13 september 2009).
Binnen de verschillende erfgoedsectoren zijn bovendien veel vrijwilligers actief. Daar 
was in Nederland in zowel de wetenschap als de politiek tot voor kort weinig belangstel-
ling voor. In het eind 2007 door het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gepubliceerde 
rapport Het bereik van het verleden komt de actieve erfgoedparticipatie voor het eerst 
uitgebreid aan de orde en ook binnen het cultuurbeleid wordt dit aspect steeds vaker 
naar voren gebracht (Huysmans en De Haan 2007). Alhoewel niet expliciet zo aange-
duid, kunnen we deze vorm van participatie opvatten als een inspanning om sociale en 
culturele drempels te verlagen. Bij vrijwilligerswerk is immers het sociale aspect van 

6 Het betreft het Nationaal Contact Monumenten (ncm), de Stichting voor de Nederlandse 
Archeologie (sna), de erfgoedkoepel voor de Documentaire informatievoorziening en het archief-
wezen (diva), en Erfgoed Actueel. Staatssecretaris Zijlstra heeft aangekondigd Erfgoed Nederland 
met ingang van 2013 niet meer te ondersteunen. 
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 cultuurparticipatie van wezenlijk belang. Het actief deelnemen kan bijdragen aan het 
verhogen van de culturele competentie en daarmee aan het verlagen van de drempel 
voor participatie, zo is de  veronderstelling.
Musea hebben om verschillende redenen een andere positie in de discussie rond parti-
cipatie dan de podiumkunsten. In de eerste plaats groeide in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog het publiek voor de musea en zette die groei in de jaren zeventig en tachtig 
door, in tegenstelling tot het publiek voor de podiumkunsten. De urgentie om tot betere 
afstemming tussen vraag en aanbod te komen of om het aanbod te verbreden of vernieu-
wen was in de erfgoedsector dan ook veel lager.
Ten tweede is er een groot verschil in rol en verantwoordelijkheid voor podiumkunsten 
en musea. Veel budget en mankracht van musea gaat naar het behoud en beheer van 
erfgoed vanwege de wettelijke taak die musea door de overheid is toebedeeld. Dit is het 
duidelijkst bij de Nederlandse musea die overheidssteun krijgen in het kader van de lan-
delijke basisinfrastructuur, want deze is gekoppeld aan het beheer van een rijkscollectie. 
De afspraken hierover worden vastgelegd in beheersovereenkomsten voor een periode 
van dertig jaar. Dit brengt met zich mee dat er weinig nieuwe rijksgesubsidieerde musea 
bijkomen, maar ook dat het er niet minder worden.7 De discussie over doorstroming 
en ruimte voor vernieuwing van het aanbod heeft bij de musea dan ook een heel ander 
karakter.
Meer dan in de kunsten speelt bij het cultureel erfgoed de spanning tussen vakinhoude-
lijke en maatschappelijke motieven. Erfgoedinstellingen moeten de juiste balans zien te 
vinden tussen behoud en beheer in het licht van hun wetenschappelijk taak enerzijds en 
de publieksfunctie anderzijds. Volgens sommigen, waaronder beleidsambtenaren van 
het ministerie van oc w, is de aandacht voor publieksbereik in het museumbeleid te ver 
doorgeschoten en moet het belang van behoud opnieuw worden erkend (Buijs en Tig-
gelman 2006: 98-104).8

Ondanks de verbondenheid van Nederlandse rijksmusea met het departement op grond 
van hun collectie, hebben deze musea zich tot de jaren zeventig vrij autonoom kunnen 
ontwikkelen. De overheid voerde nauwelijks regie en aan de financiële ondersteuning 
van musea werden lange tijd weinig aanvullende voorwaarden gesteld. Dat veranderde 
met de nota Naar een nieuw museumbeleid (1976) die de maatschappelijke functie van musea 
naar voren brengt. Dit leidt tot de uitbreiding van educatieve diensten en meer aandacht 
voor de publieksfunctie. De musea worden voortaan op deze activiteiten getoetst door 
het ministerie (Pots 2006: 319). De andere erfgoedsectoren (archieven, monumenten en 
archeologie) speelden in de jaren zeventig en tachtig slechts een bijrol in het debat over 
cultuurspreiding en -deelname.

7 Staatssecretaris Zijlstra verwacht van de musea dat zij met ingang van de periode 2013-2016 
voldoen aan een eigen-inkomenstennorm van 17,5%. Als dit niet het geval is, vervallen ‘museale 
taken’ als publieksfunctie en wetenschappelijke functie. Deze instellingen moeten zich dan richten 
op het behoud en beheer van de collectie, het vinden van samenwerkingspartners en financie-
ringsbronnen (oc w 2011a: 21-22).

8 Dit schrijven de ambtenaren Buijs en Tiggelman in een artikel op persoonlijke titel.
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In de jaren negentig barst de discussie over aanbod en bereik ook in de erfgoedsector 
goed los met onderwerpen als de beperkte aandacht van erfgoedinstellingen voor 
minder bekende passages uit de geschiedenis (het slavernijverleden en de migratie-
geschiedenis) en de publieksfunctie van archieven. Van der Ploeg stelt het probleem van 
de eenvormigheid van het aanbod in musea aan de orde en wijst erop dat een meer geva-
rieerd aanbod in de depots ligt (OCenW 1999a).
Eind 2005 laaide de discussie over diversiteit en publieksbereik in Nederlandse musea 
weer op toen de Mondriaan Stichting de Stimuleringsprijs voor culturele diversiteit 
(250.000 euro) uitreikte aan het Van Abbemuseum in Eindhoven.9 In het museumveld is 
veel meer, of in ieder geval meer zichtbaar dan in de podiumkunsten, een strijd gaande 
tussen een ‘oude garde’ van museumdirecteuren die weinig moet hebben van het diver-
siteitsbeleid van Van der Ploeg en Van der Laan en een nieuwe generatie die het heel 
vanzelfsprekend vindt dat een museum op dit punt een maatschappelijke taak heeft. 
Een voorbeeld van die nieuwe generatie is Edwin Jacobs10 die samen met twee collega’s 
in 2009 het manifest Naar een mondig museum uitbrengt. Hierin betichten zij ‘ouderwetse 
bestuurders’ in de museumsector van ‘masculien egocentrisme en dominant etnocen-
trisme’ (Pontzen 2009). Ook Wim Pijbes, voormalig directeur van de Kunsthal en anno 
2011 directeur van het Rijksmuseum, wordt gezien als vertegenwoordiger van de nieuwe 
generatie die nadrukkelijk de samenwerking met private partijen zoekt om nieuwe 
publieksgroepen aan te boren (Trouw 2011).
Met ingang van 2009 behoren ‘de musea die een rijkscollectie beheren of die een col-
lectie beheren voor het behoud waarvan de Staat verantwoordelijkheid heeft genomen’ 
tot de landelijke basisinfrastructuur. Het gaat in totaal om dertig musea en erfgoedin-
stellingen die in 2009 samen bijna 160 miljoen euro ontvangen. In kader 8.1 wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de ondersteuning van musea door de Nederlandse en de 
Vlaamse overheid. Een belangrijk verschil is dat de musea in Nederland een integraal 
budget vanuit de directie Cultureel Erfgoed ontvangen. In Vlaanderen is sprake van een 
gesplitste budgetverantwoordelijkheid voor het gebouw, het personeel en de collectie. 
Bovendien draagt de Vlaamse overheid in tegenstelling tot de Nederlandse rijksoverheid 
financieel bij aan musea die tot de verantwoordelijkheid van andere overheden worden 
gerekend, zij het in zeer bescheiden mate.

9 Het Van Abbemuseum kreeg de prijs voor het tweejarige project Be[com]ing Dutch (2006-2008) 
(www.becomingdutch.com). 

10 Edwin Jacobs was directeur van Museum Jan Cunen dat een museumvleugel inrichtte in een 
middelbare school in Oss, werd daarna cultuurmakelaar in Tilburg en directeur bij de Lakenhal 
in Leiden. In 2009 volgde hij Pauline Terreehorst op als directeur van het Centraal Museum in 
Utrecht. 
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Kader 8.1 Ondersteuning van musea door de Nederlandse en Vlaamse overheid, 2009 

Vlaanderen
Anno 2009 zijn 60 musea erkend door de Vlaamse overheid. Erkenning is een voorwaarde voor 
subsidie. De erkende musea zijn voor het overgrote deel provinciaal, stedelijk of gemeentelijk. 
Het Vlaamse beleid voor musea is complementair aan dat van gemeenten en provincies. De 
‘werkingssubsidie’11 van de Vlaamse overheid is een aanvullende bijdrage en bedoeld voor 
ondersteuning van de basisfuncties (verzamelfunctie, behoud- en beheerfunctie, onder-
zoeksfunctie en publieksgerichte functie) en van een cultureel-erfgoedgemeenschap.12 Met de 
musea wordt een beheersovereenkomst voor vijf jaar afgesloten. Binnen die periode wordt het 
museum eenmaal geëvalueerd door een visitatiecommissie die de Vlaamse regering adviseert 
over toekenning van een kwaliteitslabel aan musea.

Negentien musea zijn ingedeeld op landelijk niveau en ontvangen een subsidie van minimaal 
200.000 euro, variërend van 233.000 euro voor het Memlingmuseum, Sint Janshospitaal en 
Museum O.-L.-V. Ter Potterie in Brugge tot 755.000 euro voor het Museum voor Schone Kun-
sten in Gent. In totaal gaat 7,7 miljoen euro naar musea op landelijk niveau. Zes musea zijn 
ingedeeld op lokaal niveau. Zij ontvangen elk een subsidie van 12.500 euro.
Er zijn ook regionale en lokale musea die onder een erfgoedconvenant vallen; zij worden on-
dersteund door de provincie of gemeente. De Vlaamse overheid levert een financiële bijdrage 
aan het convenant.13

De andere overheden dragen zorg voor de bulk van de financiële ondersteuning van de musea. 
Zo is bijvoorbeeld de Stad Brugge voor 90% verantwoordelijk voor financiering van het Brug-
gemuseum, een museum ingedeeld op het provinciale niveau.

Er zijn drie musea met een bijzondere status: MuHKA, kmsk a en Kasteel van Gaasbeek. Het 
Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) is een instelling van de Vlaamse Ge-
meenschap. Het museum werd door de Vlaamse overheid opgericht als vzw (stichting). De 
gebouwen worden door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld. Het MuHKA ontvangt 
een subsidie van 4,7 miljoen euro. Daarnaast ontving het in 2009 een impulssubsidie van 
500.000 euro en een aankoopbudget van 200.000 euro.

11 Een werkingssubsidie is ‘een subsidie toegekend ter ondersteuning van de personeels- en wer-
kingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit die een continu of permanent karakter 
vertoont’ (bs 2008e).

12 Hieronder wordt verstaan: ‘een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een 
bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cul-
tureel erfgoed of aspecten ervan door publieke actie wil behouden en doorgeven aan toekomstige 
generaties’ (bs 2008e, art. 2).

13 De middelen voor musea die zijn ingedeeld bij het regionale niveau, zijn bedoeld als aanvulling op 
de middelen van de provincie en voor de ontwikkeling van een depotbeleid (Peeters en Anciaux 
2007: 42).
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Kader 8.1 (vervolg) 
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (kmsk a) is sinds 2009 een Intern 
Verzelfstandigd Agentschap.14 Daarvoor was het kmsk a een zogeheten Dienst Afzonderlijk 
Beheer (dab), een soort buitendienst van de Vlaamse overheid. De kosten voor loon en ac-
tiviteiten staan direct op de begroting van het agentschap Kunsten en Erfgoed, dat in 2009 
2,9 miljoen euro bijdroeg.15 Kasteel van Gaasbeek is een buitendienst van het agentschap Kun-
sten en Erfgoed. De organisatie ontving in 2009 673.000 euro van de Vlaamse overheid voor 
haar activiteiten (‘werking’). De medewerkers van Kasteel van Gaasbeek (dertien personen) 
staan op de loonlijst van het agentschap Kunsten en Erfgoed. Daarnaast zijn acht personen 
werkzaam voor de Dienst Afzonderlijk Beheer van Kasteel van Gaasbeek.

Naast subsidies voor instellingen verstrekt de Vlaamse overheid ook middelen voor erfgoed-
projecten en samenwerkingsverbanden met het oog op onder meer de versterking van de 
internationale positie van Vlaamse kunstcollecties. In 2009 was het budget voor erfgoedpro-
jecten 2,1 miljoen euro. Hiervan werden in totaal 41 ontwikkelingsgerichte en 5 internationale 
projecten gesubsidieerd.

Voor aankoop van kunstwerken is in het kader van het Topstukkendecreet van 2003 een 
Topstukkenfonds in het leven geroep. Er is een bescheiden 1,1 miljoen euro beschikbaar voor 
behoud en beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap, voor de uitvoering van het 
Topstukkendecreet en voor verwerving van kunstwerken en cultuurgoederen.

Nederland
In Nederland worden dertig musea en erfgoedinstellingen16 meerjarig ondersteund in de pe-
riode 2009-2012.17 Dit zijn voornamelijk voormalige rijksmusea, die sinds 1993 zelfstandige 
stichtingen zijn, zoals Paleis het Loo, het Scheepvaartmuseum en het Van Gogh Museum.

De subsidie varieert van 270.000 euro voor de Hollandsche Schouwburg tot 26,8 miljoen euro 
voor het Rijksmuseum. De totale subsidie aan musea (inclusief huisvestingslasten) bedraagt in 
2009 ruim 170 miljoen euro18 (oc w 2009a). De musea ontvangen een vierjarige subsidie en

14 Het museum ging in 2010 dicht voor een grote renovatie (www.kmska.be).
15 Dit is exclusief de loonkosten voor het vaste personeel, dat op de begroting van de Vlaamse over-

heid staat, en de kosten voor beheer en onderhoud van de huisvesting. Eigenaar van het gebouw is 
Intern Verzelfstandigd Agentschap Facilitair Management – Gebouwen Antwerpen van de Vlaamse 
overheid. Het budget voor investeringen in het gebouw wordt beheerd door het Fonds Culturele 
Infrastructuur van het departement c jsm (kmsk a 2008: 81).

16 Het overgrote deel van de meerjarig gesubsidieerde organisaties is een museum. De rijksdienst 
voor kunsthistorische documentatie (rkd) is een voorbeeld van een erfgoedinstelling (www.rkd.nl).

17 De musea kregen in het subsidieplan 2009-2012 van minister Plasterk de status van ‘langjarig’ met 
blijvend uitzicht op subsidie. Deze status is door staatssecretaris Zijlstra weer ingetrokken (oc w 
2011a).

18 Dit is inclusief de 1,5 miljoen euro die het Mauritshuis voor de periode 2009-2012 ontvangt in het 
kader van excellentie. 
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worden in die periode eenmaal beoordeeld door een visitatiecommissie. Met de musea die een 
rijkscollectie beheren of een collectie waarvoor het rijk verantwoordelijkheid heeft genomen, 
wordt een beheersovereenkomst afgesloten voor een periode van dertig jaar. De rijksover-
heid geeft niet zoals in Vlaanderen instellingsubsidies aan musea die primair door andere 
overheden worden gefinancierd, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam of het Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam. De ‘erkenning’ van musea is niet wettelijk vastgelegd. Deze taak is 
opgenomen door de Stichting Museumregister Nederland, een initiatief van de Nederlands 
Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten.19

Musea kunnen een projectsubsidie aanvragen bij de Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds 
voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. In 2010 ging het om 754 projecten die 
in totaal 16,4 miljoen euro ontvingen. Voor de meeste projecten wordt niet apart aangegeven 
welk deel ten goede komt aan musea. In 2010 werd 2,8 miljoen euro aan structurele aankopen 
voor musea voor beeldende kunst en vormgeving ondersteund.

Bron: ake (2008b, 2009, 2010); oc w (2009a); Peeters en Anciaux (2007); Stad Brugge (2007); ms (2011); 
www.museumregisternederland.nl

8.5 De prijs van cultuur

De drempel voor deelname die de afgelopen jaren aan beide zijden van de grens sterk 
in de belangstelling stond was de financiële drempel. De prijs van cultuur is een van 
de meest besproken onderwerpen als het gaat om het wegnemen van obstakels voor 
cultuurdeelname. Dit is niet zo verwonderlijk, want hierop kan het cultuurbeleid, in 
tegenstelling tot opvoeding en onderwijs, invloed uitoefenen. Ik licht een specifiek 
debat uit, namelijk dat over het museumbezoek door kinderen en jongeren.
De overheid beïnvloedt de prijs in de eerste plaats door het culturele aanbod te subsi-
diëren. Hierdoor kunnen toegangsprijzen laag worden gehouden. Aanvullend grijpt de 
overheid aan de vraagzijde in om de prijs voor cultuurbezoek verder omlaag te brengen, 
in het bijzonder die voor specifieke doelgroepen als jongeren, ouderen en in Vlaan-
deren ook kansarmen. We kunnen dan denken aan de cjp-pas die in zowel Nederland 
als Vlaanderen kinderen en jongeren tot 26 jaar korting geeft op culturele activiteiten, 
en kortingspassen voor inwoners van steden zoals de Ooievaarspas voor inwoners van 
Den Haag.
In de discussie rond de toegangsprijs wordt vaak verwezen naar ongesubsidieerde cul-
tuurvormen die veel duurder zijn en waar specifieke doelgroepen wel massaal heengaan. 
Zo woedt in Vlaanderen bijna jaarlijks een discussie over de hoge prijs voor het pop-
muziekfestival Rock Werchter (zie bijvoorbeeld Het Nieuwsblad 2010). De prijs20 weer-
houdt de jonge bezoekers niet, want het festival is elk jaar uitverkocht. Dit verkleint de 

19 Eind 2011 is het nieuwe museumregister operationeel (www.museumregisternederland.nl).
20 In 2011 kost een ticket voor vier dagen festival 195 euro. Dit is inclusief de treinreis heen en 

terug, exclusief camping en servicekosten (www.rockwerchter.be, geraadpleegd op 21 april 2011). 
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overtuigingskracht van de stelling dat de prijs van gesubsidieerde cultuur een te hoge 
drempel opwerpt (Sels 2007).
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de prijselasticiteit van culturele activiteiten 
laag is, namelijk kleiner dan een factor 1 (Langeveld 2005: 215 e.v.). Dit wil zeggen dat de 
procentuele daling van de participatie die de prijsverhoging tot gevolg heeft, kleiner is 
dan de procentuele stijging van de prijs (Vekeman et al. 2010: 421). In Nederland zijn de 
toegangsprijzen voor musea en theaters in het eerste decennium van de eenentwintigste 
eeuw veel sterker gestegen dan de inflatie. In de periode 1999-2009 zijn de toegangsprij-
zen voor dierentuinen en musea met ruim 70% gestegen; de entreeprijs voor bioscoop- 
theater- of concertbezoek nam toe met 55%. De inflatie was in die periode ruim 20% 
(www.cbs.statline.nl, geraadpleegd op 3 april 2011).
Dit gegeven was voor het ministerie van oc w reden om in 2008 eerder onderzoek van 
Goudriaan naar de prijselasticiteit te herhalen. Daaruit blijkt dat de prijselasticiteit 
nog steeds kleiner dan 1 is en dat de elasticiteit van museumbezoek het laagst is van de 
onderzochte sectoren (musea, podia die zijn aangesloten bij de Vereniging van Schouw-
burgen en Concertgebouwdirecties, vscd -podia, rijksgesubsidieerde podiumkunsten 
en bioscopen). De lage elasticiteit van 0,18 verklaren de onderzoekers door het kleine 
aandeel van de toegangsprijzen in de totale kosten van museumbezoek, in het bijzonder 
van buitenlandse bezoekers (Goudriaan et al. 2008: 68).
Uit Vlaams onderzoek bleek eveneens dat de prijselasticiteit bij musea en tentoonstel-
lingen laag ligt.21 Uit onderzoek van Vekeman blijkt echter dat de betalingsbereidheid 
van Vlamingen een stuk hoger ligt dan de daadwerkelijk betaalde prijs. Respondenten 
betaalden gemiddeld 5,4 euro voor bezoek aan een museum of tentoonstelling22; de 
betalingsbereidheid ligt gemiddeld op 15,1 euro. Om hier optimaal van te profiteren 
is prijsdifferentiatie de oplossing volgens de onderzoekers. Op deze manier kan de 
opbrengst stijgen, zonder dat de participatie daalt (Vekeman et al. 2011). Ondanks de 
hoge betalingsbereidheid spant de overheid zich met name in om de prijs te verlagen en 
wordt nauwelijks ingezet op differentiatie.
Ook in de cultuursector zelf wordt prijsbeleid in het algemeen en prijsdifferentiatie 
in het bijzonder nog weinig toegepast. De commissie Cultuurprofijt constateert dat 
gesubsidieerde culturele instellingen op managementniveau de kennis ontberen op 
dit gebied. Uit een pilot die door Berenschot is uitgevoerd in opdracht van de commis-
sie, blijkt dat differentiatie in de toegangsprijzen bijdraagt aan de zaalbezetting en de 
publieksinkomsten. Voor de podiumkunsten werkt dit echter alleen als er op basis van 
‘partage’ wordt gewerkt, en niet met ‘uitkoop’ (Sanders 2008). Uit onderzoek van de 
vscd blijkt dat 88% van de rijksgesubsidieerde gezelschappen weinig tot geen zeggen-
schap heeft over de hoogte van de toegangsprijs (Van den Bergh 2007: 2).

21 De prijselasticiteit voor musea en tentoonstellingen is in Vlaanderen € 0,33 alleen die van biblio-
theken en sportclubs ligt lager, respectievelijk € 0,18 en € 0,19 (Vekeman et al. 2011).

22 De gemiddelde prijs is inclusief mensen die gratis of met korting naar binnen gaan. Voor 
31,7% van de ondervraagden was het bezoek aan een museum of tentoonstelling gratis  
(Vekeman et al. 2011: 412). 
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Prijsdiscriminatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende doel-
groepen, kan ook gebruikt worden om het draagvlak te vergroten. De commissie 
Cultuurprofijt stelt echter dat dit minder snel leidt tot meeropbrengsten omdat de 
toegangsprijs dan weliswaar lager ligt, maar de kosten, met name op het gebied van 
marketing, hoger zijn. Prijsdiscriminatie is wel een instrument om nieuw publiek aan te 
boren. In Vlaanderen tracht men dit te doen met de 1-euro-maatregel voor jongeren tot 
26 jaar (Sanders 2008: 25).
De laatste jaren heeft de overheid meer oog gekregen voor het feit dat de toegangsprijs 
slechts een deel van de kosten uitmaakt. Vooral de vervoers- en parkeerkosten zijn een 
belangrijke component van het totale kostenplaatje van een bezoek aan een culturele 
instelling. Lokale overheden in Nederland nemen verschillende initiatieven om de kos-
ten voor vervoer omlaag te brengen. Door het ministerie van oc w worden pilots in de 
provincie Groningen en Limburg ondersteund.23

In Vlaanderen is momenteel een debat gaande over de zogeheten maximumfactuur in 
het lager en middelbaar onderwijs, die met ingang van september 2008 is ingevoerd. De 
maximumfactuur is het maximale bedrag dat van ouders gevraagd mag worden als eigen 
bijdrage. Er zijn twee soorten maximumfacturen: een ‘scherpe factuur’ voor zaken die 
bijdragen aan het verlevendigen van het onderwijs, zoals tijdschriften, museumbezoek, 
theater en zwemmen. Hieronder valt ook het transport. De minder scherpe factuur geldt 
voor alle meerdaagse uitstapjes. De scherpe maximumfactuur bedraagt twintig euro per 
leerjaar in het kleuteronderwijs en zestig euro per leerjaar in het lager onderwijs.
Vlaams parlementslid Depla stelde in het voorjaar van 2010 de ministers van Cultuur en 
Onderwijs vragen over de gevolgen van de maximumfactuur voor culturele activiteiten 
in schoolverband. Minister Schauvliege gaf in antwoord hierop aan dat de culturele sec-
tor zijn bezorgdheid heeft geuit over de gevolgen van de maximumfactuur voor de cul-
turele activiteiten en dat zij die deelt. Uit onderzoek blijkt dat in de periode 2006-2009 
een reële daling van de deelname van kleuters en leerlingen van het lager onderwijs aan 
activiteiten van culturele centra heeft plaatsgevonden. De minister constateert dat deze 
daling zich voordoet in een periode waarin de culturele centra zich hebben ingespan-
nen om de drempels te verlagen. Dit deden zij onder andere door verlaging van de toe-
gangsprijzen per leerling en door de afstand letterlijk te verkleinen, door in of dichtbij de 
school te programmeren (mov 2008: 11; v p 2009/2010b; v p 2009/2010c v vc/Locus 2010).
De minister van Onderwijs, Smet, benadrukt in zijn antwoord dat het invoeren van de 
maximumfactuur gepaard is gegaan met een verhoging van de middelen van scholen 
en een intensivering van de inspanningen op het gebied van cultuureducatie, onder de 
noemer Dynamo24 (v p 2009/2010d).

23 Voorbeelden van projecten op dit gebied zijn de museumbus in Amsterdam en het project 
Culturele Mobiliteit in Drenthe (Twaalfhoven 2008: 9-11). Meer voorbeelden zijn te vinden op 
www.cultuurplein.nl/po/aanhetwerk/vervoer/metdebus. 

24 Als de school over een goedgekeurd plan voor cultuureducatie beschikt kan het gebruikmaken 
van dynamoop weg; de school kan tijdens weekdagen buiten de spits met maximaal 30 personen 
gratis de bus of tram nemen naar 633 culturele instellingen. Daarnaast kan een school maximaal 
1500 euro subsidie krijgen voor een schoolproject (vp 2010/2011c; www.dynamo3.be).
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De 1-euro-maatregel in Vlaanderen
In 2007 pleitte minister Anciaux in de Europese Raad van ministers voor Onderwijs, 
Jeugd en Cultuur voor het openstellen van culturele instellingen voor het symbolische 
bedrag van 1 euro. Hij stelde aan het Vlaams Parlement voor alvast te starten met de 
invoering van de maatregel in de door de Vlaamse overheid ondersteunde musea. Het 
Vlaams Parlement reageerde afwijzend op het voorstel met argumenten uiteenlopend 
van de uitkomsten van sociologisch onderzoek tot een daling van de waarde van cultuur 
door te lage toegangsprijzen. Verder stelde men dat minister Anciaux er een naïef en 
optimistisch negentiende-eeuws wereldbeeld op nahield; sommigen gaven aan niet te 
geloven in de maakbaarheid van participatie (v p 2006/2007a).
Er kwam zelfs een motie ‘over het problematische karakter van een doorgedreven 
cultureel participatiebeleid en de zogenaamde actieve cultuurstaat’ (v p 2006/2007b) 
om Anciaux af te houden van dit ‘onzalige’ idee. De opstellers van de motie verwijzen 
naar sociologisch onderzoek dat steeds weer bewijst ‘dat men participatiedrempels 
niet kan slechten door een ridicule toegangsprijs te vragen voor cultuuractiviteiten’ 
(v p 2006/2007b: 2). Ook stellen zij dat Anciaux over het hoofd ziet ‘dat het beoogde 
so ciaal kapitaal niet ontstaat door de ontwikkeling van cultureel kapitaal, maar juist 
andersom’. De motie wordt verworpen en Anciaux kan verder met de voorbereidingen.
Op 9 januari 2008 kondigt de minister in een persbericht aan dat 23 Vlaamse musea per 
1 juli 2008 voor bezoekers tot 26 jaar voor 1 euro toegankelijk zijn.25 De minister maakt 
1 miljoen euro vrij voor de compensatie van de musea en voor flankerende maatregelen 
die door AmuseeVous26 worden uitgevoerd. Anciaux rekent erop dat het bezoek aan de 
musea onder jongeren zal verdrievoudigen (Anciaux 2008b: 2). Uit onderzoek blijkt dat 
de helft van de bezoeken van kinderen en jongeren aan musea in schoolverband plaats-
vindt. De maatregel moet stimuleren dat kinderen en jongeren vaker buiten schooltijd 
een bezoek aan een museum brengen (Anciaux 2008b; www.1euromuseum.be).
De maatregel is onderdeel van de laatste versie van het Cultureel-erfgoeddecreet, waar-
van het voorontwerp op 23 mei 2008 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd en dat 
op 4 augustus 2008 werd bekrachtigd (bs 2008e; www.kunstenenerfgoed.be). De maat-
regel is opgenomen in de beheersovereenkomst die met de musea wordt gesloten. De 
minister gaf aan ernaar te streven met de federale overheid een convenant af te sluiten 
voor de hoofdstedelijke musea (Anciaux 2008b).27

25 Het gaat om negentien erkende musea die zijn ingedeeld op het Vlaamse niveau, drie in-
stellingen van de Vlaamse Gemeenschap (kmsa , Kasteel van Gaasbeek en MuHKA) en het 
IJzertorenmemoriaal in Diksmuide. Acht door de overheid erkende musea doen op vrijwillige basis 
mee aan de maatregel (vp 2010/2011d).

26 AmuseeVous is een organisatie die zich richt op het organiseren van activiteiten rond musea 
voor en door jongeren. De organisatie werd bekend met hun polsbandjesactie op het popfestival 
Torhout Werchter. Bezoekers van het festival konden met hun polsbandje gratis toegang krijgen 
tot deelnemende musea in Vlaanderen en Nederland (www.amuseevous.be).

27 Een aantal grote musea in Brussel valt onder de federale overheid. Voorgenomen afspraken op 
federaal niveau zijn onder minister Anciaux niet meer tot stand gekomen.
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Uit de sector kwam weerstand op het voorstel, de musea hoorden pas met het verschij-
nen van het persbericht over de invoering van de maatregel in juli 2008. Naast de snelle 
invoering die een goede nulmeting zou bemoeilijken, riep de hoogte van de compensa-
tie en de effectiviteit van de maatregel veel vragen op. In een discussie in het parlement 
beroept Kamerlid Arckens zich op de cijfers van ‘een studie uit Nederland van 2007’28 
waaruit blijkt dat een daling van de toegangsprijzen niet leidt tot een toename van het 
aantal bezoekers. Minister Anciaux geeft in zijn reactie aan dat de 1-euro-maatregel 
een bewust in het oog springend element is van zijn beleid om musea toegankelijker 
te maken. De maatregel gaan gepaard met flankerende maatregelen op het gebied van 
communicatie en educatie (v p 2007/2008c). Anciaux is zeer overtuigd van de positieve 
werking van de maatregel:

Als deze maatregel niet het beoogde effect zou hebben – al ben ik er absoluut zeker van dat dit 
toch het geval zal zijn – dan is het logisch dat het parlement en de regering op basis van de 
evaluatie van 2011 de beheersovereenkomst met de landelijke musea op dat punt zal wijzigen. 
(vp 2007/2008c: 8)

De maatregel zorgt anno 2011 nog steeds voor veel discussie. In het Vlaams Parlement 
zijn diverse vragen gesteld over de effecten van de toegang voor 1 euro. Niet alleen over 
het aantal bezoekers, maar ook over de kosten en administratieve lasten van de maat-
regel. De evaluatie van de maatregel was bij het afronden van dit onderzoek nog niet 
beschikbaar (v p 2009/2010e, v p 2009/2010f ).

Gratis toegang tot musea in Nederland
In Nederland kwam het initiatief voor het verlagen van de toegangsprijzen van musea 
niet van de bewindspersoon, maar juist van de Tweede Kamer. In 2002 wordt een vraag 
gesteld naar aanleiding van het rapport Musea en plein publique van a pe 29 over het muse-
umbezoek (t k 2001/2002). Van der Ploeg geeft in zijn reactie aan dat het onderzoek is 
uitgevoerd omdat het museumbezoek stagneert, ondanks de toename van de bevolking 
en het aantal musea en ondanks de vergrijzing. De staatssecretaris benoemt gratis 
toegang tot musea als een mogelijke manier om het bezoek op peil te houden en de ver-
wachte daling te keren. Gratis openstelling voor kinderen en jongeren zou volgens hem 
als een langetermijninvestering gezien moeten worden, om toekomstig publiek veilig 
te stellen. Uit het onderzoek van a pe en uit een casus in Leiden (het project Museum en 

28 Hij heeft het hier vermoedelijk over de studie Geen entreeheffing, geen drempels. Kosten en ef-
fecten van gratis toegang tot musea (Goudriaan en Visscher 2006).

29 ape staat voor Aarts, De Jong, Wilms, Goudriaan Public Economics. In het bijzonder 
Goudriaan heeft in opdracht van het ministerie van oc w diverse onderzoeken naar de prijs van 
cultuur uitgevoerd (www.ape.nl). Het bureau deed een internationaal vergelijkend onderzoek 
naar de ontwikkeling van toegangsprijzen en de prijsgevoeligheid van het bezoek (Goudriaan 
et al. 2007). In 2008 volgde een vervolgonderzoek naar de prijsgevoeligheid van cultuurgebruik 
(Goudriaan et al. 2008). Specifiek op het gebied van musea onderzocht ape de kosten en effec-
ten van gratis toegang tot musea in 2002 en 2006 (Goudriaan et al. 2002; Goudriaan en Visscher 
2006). 
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School) blijkt dat de maatregel geflankeerd moet worden met aanvullende maatregelen, 
zoals busvervoer voor scholen (t k 2001/2002).
De discussie zet zich voort onder Van der Ploegs opvolgers Van der Laan en Van der 
Hoeven en komt tot een voorlopige ontknoping onder minister Plasterk in 2007. Bij 
de bespreking van de cultuurbegroting van 2006 doen verschillende Kamerleden het 
voorstel om musea een of meerdere dagen in de week gratis te maken. Nijs (v v d)30 wil 
nog een stapje verder gaan en alle musea die meer dan 1 miljoen euro rijkssubsidie 
ontvangen gratis toegankelijk maken voor iedereen (t k 2005/2006a). Anderen zijn niet 
overtuigd van de effecten van dergelijke maatregelen. Dittrich (D66) memoreert eerdere 
argumenten tegen de maatregel; het zou te veel geld kosten en weinig effect sorteren.
Uit het debat blijkt dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Op 2 maart 2006 volgt een 
brief van Van der Laan om vragen van Kamerleden te beantwoorden (t k 2005/2006b). 
De staatssecretaris heeft aanvullend onderzoek laten uitvoeren, Geen entreeheffing, geen 
drempels? (Goudriaan en Visscher 2006), en geeft op basis hiervan aan dat gratis toegang 
wel meer bezoekers oplevert, maar dat de samenstelling van het publiek nauwelijks ver-
andert. Ook vindt Van der Laan dat prijsbeleid een belangrijk aspect van cultureel onder-
nemerschap is, iets dat musea in haar ogen zelf moeten bepalen, en dat het voeren van 
een prijsbeleid geen zin heeft als vraag en aanbod niet beter op elkaar zijn afgestemd. 
Zij wil haar aandacht liever richten op bijvoorbeeld investeringen op het gebied van ic t, 
educatie en communicatie (t k 2005/2006b).
Tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer in april 2006 over het museaal beleids-
kader Bewaren om teweeg te brengen (oc w 2005b) wordt de bespreking van het museumbe-
leid opnieuw gedomineerd door de kwestie rond gratis toegang. Van der Laan probeert 
de Kamer nogmaals te overtuigen en maakt een vergelijking die het Vlaams Parlement 
ook maakte: mensen zijn wel bereid om geld neer te tellen voor bioscoopbezoek en het 
bezoeken voor een voetbalwedstrijd, dus waarom niet voor een museum? Ook vindt zij 
dat meer bezoekers trekken geen doel op zich mag zijn (t k 2005/2006c).
Alhoewel musea bij Kamerleden hebben aangegeven dat invoering van gratis toegang 
volgens hen zal leiden tot ‘verarming’ van de musea, wordt de motie van Nijs over ‘gratis 
entree tot de vaste collectie voor alle Nederlandse belastingbetalers en hun kinderen’ 
aangenomen (t k 2005/2006d). Minister Van der Hoeven, die na het aftreden van Van der 
Laan in de zomer van 2006 de honneurs waarneemt, geeft tijdens het begrotingsoverleg 
in oktober 2006 aan dat ze de uitvoering van de motie aan het volgend kabinet laat. Wel 
belooft zij voorwerk voor het volgende kabinet te verrichten (t k 2006/2007a).
Zowel in het coalitieakkoord als in het beleidsprogramma 2007-2011 wordt niet gerept 
over gratis toegang. Maar op 22 juni 2007 besluit de ministerraad op voorstel van Plas-
terk om de rijksgesubsidieerde musea gratis toegankelijk te maken voor kinderen tot en 
met 12 jaar (oc w 2007b). In zijn beleidsnota Kunst van Leven licht minister Plasterk toe dat 
hij met deze maatregel invulling wil geven aan de motie Nijs, waarbij hij het voornemen 
uitspreekt dit uit te breiden naar alle musea. Plasterk verwijst naar het advies van de 

30 Annette Nijs is voormalig staatssecretaris van oc w en was in die hoedanigheid collega van Van der 
Laan en Van der Hoeven op het ministerie van oc w. Enige tijd na haar aftreden komt Nijs weer in 
de Tweede Kamer als woordvoerder Cultuur.
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Raad voor Cultuur dat aangeeft dat deze maatregel een goede manier is om musea en 
onderwijs nader tot elkaar te brengen (oc w 2007a: 24).
De raad constateert in het door Plasterk aangehaalde advies dat internationale voorbeel-
den aantonen dat gratis toegang voor iedereen leidt tot toename van het aantal bezoe-
kers. Voor de raad is de belangrijkste vraag echter of er ook nieuw publiek wordt bereikt. 
In Groot-Brittannië is gebleken dat gratis toegang leidt tot een toename van nieuwe 
bezoekers, maar niet tot spectaculaire stijgingen,31 en dat de maatregel gepaard gaat met 
grote investeringen. Dit kwam overigens ook naar voren uit het onderzoek van a pe uit 
2002. De raad stelt dat aanvullend onderzoek nodig is om te bepalen of nieuwe bezoe-
kers kunnen worden aangetrokken (RvC 2007b).
Gerichte inspanningen op het gebied van programmering, marketing en samenwerking 
zullen volgens de raad effectiever zijn dan gratis toegang voor iedereen. Bovendien 
strookt dit niet met de zelfstandige positie en het beoogde culturele ondernemerschap 
van musea. Gezien de ervaringen in Frankrijk en Denemarken, vindt de raad het wel een 
goed idee om te kiezen voor gratis toegang tot 18 jaar, omdat dit relatief veel effect sor-
teert en weinig kost. Voor het museumbezoek in schoolverband is het zelfs ‘zeer effec-
tief’, vanwege de rol van musea bij cultuuroverdracht en het vergroten van historisch 
besef (RvC 2007b: 128-129). De raad pleit er dan ook voor dat deze maatregelen in samen-
hang met educatieve programma’s in musea worden genomen (RvC 2007b).
Een ander belangrijk argument van de raad is dat de groep van 13 tot 18 jaar moeilijk te 
bereiken is, maar wel nog kan worden gevormd. De raad erkent dat er ook andere metho-
den zijn om museumbezoek door jongeren te stimuleren, maar denkt dat dit een goede 
aanvullende maatregel is omdat gratis tot 18 jaar eenduidig is, voor iedereen van toepas-
sing en ook publicitair sterk (RvC 2007b). Dit zijn vrijwel dezelfde argumenten die Anci-
aux gebruikt voor zijn 1-euro-voorstel. We moeten overigens opmerken dat in een aantal 
rijksgesubsidieerde musea kinderen tot en met 18 jaar al gratis naar binnen kunnen.32

Plasterk verwacht ook effecten buiten schoolverband, doordat meer gezinnen naar 
musea zullen gaan. Hij heeft het voornemen om op 1 januari 2009 te starten met gratis 
toegang tot 12 jaar voor drie schoolseizoenen en in 2008 de nulmeting en de compensa-
tieregeling op te zetten (oc w 2007b: 24). In 2012 zouden de effecten worden gemeten. 
Op 24 november 2008 stemde de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Muse-
umvereniging (nm v) in met het voorstel en het bedrag van 5,4 miljoen euro compensatie 
voor alle musea die participeren (www.nmv.nl). Leden van de nm v konden zelf bepalen 
of ze wilden meedoen met de regeling. Kinderen en scholen bleven in dit voorstel, net 
als in Vlaanderen, wel betalen voor educatieve programma’s.
Alhoewel het er dus op leek dat na jarenlange discussie gratis toegang tot 12 jaar een 
feit werd, kwam Plasterk in juni 2009 met een brief aan de Kamer waarin hij aangeeft 
 voorlopig af te zien van invoering van de maatregel (oc w 2009d). De twee belangrijkste 

31 Van 3,5% bezoekers uit etnische minderheidsgroepen in 2001 naar 4,6% in 2006 en van 15,9% 
bezoekers met een lagere sociaaleconomische achtergrond in 2002 naar 18,9% in 2005 (RvC 2007). 

32 Dit geldt bijvoorbeeld voor het Rijksmuseum Twente, het Van Gogh Museum en het 
Rijksmuseum Amsterdam. In andere musea zoals het Princessehof in Leeuwarden kunnen kinde-
ren tot en met 12 jaar gratis naar binnen.
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redenen die hij hiervoor aanvoert zijn dat de kosten na opgave van de te derven inkom-
sten door musea veel hoger bleken uit te vallen dan aanvankelijk begroot. Ook was er 
twijfel ‘van verschillende zijden’ over de effectiviteit van de maatregel. Plasterks conclu-
sie: ‘de toegangsprijs lijkt niet een doorslaggevende factor te vormen voor kinderbezoek’ 
(oc w 2009d: 1).
Om meer zekerheid te krijgen over de effecten heeft de Nederlandse Museumvereniging 
opdracht gekregen om kleinschalige experimenten uit te voeren naar de effecten van 
gratis toegang en andere stimuleringsmaatregelen, zoals vervoer. Hiervoor wordt 5 mil-
joen euro beschikbaar gesteld. Het definitieve besluit wordt doorgeschoven naar het 
volgende kabinet (oc w 2009d: 2), dat overigens niet de ambitie heeft om de musea voor 
kinderen gratis te maken (a z 2010).

Conclusie prijs van cultuur
De politieke besluitvorming rond de 1-euro-maatregel en gratis toegang tot musea 
toont de betrekkelijkheid van onderzoek voor beleidsvorming. Hetzelfde onderzoek is 
in Nederland voor de bewindspersonen en in Vlaanderen voor het parlement aanleiding 
om de voorgestelde maatregelen af te wijzen, maar voor de Vlaamse minister van Cul-
tuur en de Nederlandse Tweede Kamer niet overtuigend genoeg om van het voorstel af te 
zien. In de Kamerdebatten werden steeds nieuwe argumenten voor of tegen geïntrodu-
ceerd, terwijl de wetenschappelijke inzichten sinds 2002 niet wezenlijk veranderd zijn.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het gezien de lage prijselasticiteit weinig zinvol is om 
beleid alleen te richten op het verlagen van de financiële drempel. Het zou zinvoller zijn 
als beleidsmakers zich concentreren op de bijkomende kosten van museumbezoek (die 
vele malen hoger zijn dan de toegangsprijs) en op het management van culturele instel-
lingen die de potentie van prijsbeleid nog onvoldoende benutten.
Het valt op dat in Nederland vooral wordt gesproken over gratis toegang in relatie tot 
schoolbezoek, terwijl men in Vlaanderen juist het buitenschoolse bezoek wil stimule-
ren. Ten slotte is in Nederland aan de invoering van de maatregelen veel overleg, onder-
zoek en advies voorafgegaan, zoals het overleg met de nm v over compensatie en het 
advies van de Raad voor Cultuur. In Vlaanderen kondigde de minister de 1-euro-maat-
regel aan zonder vooraf de Raad voor Cultuur te consulteren of met het museale veld te 
overleggen over compensatie.

8.6 Volkscultuur

Volkscultuur is eind twintigste eeuw opnieuw in de belangstelling gekomen.33 Volkscul-
tuur is, met name in Nederland, geen vanzelfsprekend onderdeel van cultuurbeleid. 
Kenmerkend is dat er in vergelijking met ander cultuuraanbod veel aandacht uitgaat 
naar de activiteiten en perspectieven van de deelnemers. Cultureel erfgoed in het alge-
meen en volkscultuur in het bijzonder is een domein van de cultuursector waar veel 

33 Dit hangt samen met de internationaal toegenomen belangstelling voor cultureel erfgoed. Voor 
volkscultuur is met name de conventie betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel 
erfgoed relevant (Unesco 2003).
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 vrijwilligers actief zijn. Ik zal eerst het beleid op het gebied van volkscultuur in Vlaande-
ren en Nederland toelichten en vervolgens ingaan op de rol van vrijwilligers.
De belangstelling voor volkscultuur groeit zowel bij het publiek als in de wetenschap-
pelijke wereld en de politieke arena. Volkscultuur is een relatieve nieuwkomer in het 
beleid van de rijksoverheid en de Vlaamse Gemeenschap. In Vlaanderen is volkscultuur 
sinds 1998 met een decreet vertegenwoordigd binnen het cultuurbeleid. In Nederland 
bestaat geen wetgeving op het gebied van volkscultuur, maar het onderwerp is sterk in 
de belangstelling gekomen door het Tienpuntenplan cultuurparticipatie van minister 
Plasterk.
Volkscultuur heeft te kampen met een oubollig imago, zowel in Nederland als in Vlaan-
deren (Corijn en Van Hoestenberghe 2002: 15-23). Desalniettemin zijn vele duizenden 
mensen als vrijwilliger actief in de verschillende domeinen die tot de volkscultuur wor-
den gerekend, zoals heemkunde, familiekunde en volkskunde. Uit het scp-onderzoek 
Het bereik van het verleden (2007) blijkt dat in 2003 10,2% van de bevolking van 16 jaar en 
ouder lid is van een vriendenvereniging van een museum, een vereniging voor lokale en 
regionale geschiedenis of een organisatie voor cultuurbehoud. De cijfers van Steunpunt 
Re-Creatief Vlaanderen laten zien dat in 2003 7,9% lid of deelnemer is van een dergelijke 
organisatie. En dan beperken de cijfers zich nog tot de meer traditionele en op de histo-
rie gerichte organisaties (Huysmans en De Haan 2007; Laermans 2007). Uit het Vlaamse 
Participatiesurvey 2009 blijkt dat 6,9% van de ondervraagden vrijwilligerswerk verricht 
voor culturele en erfgoedverenigingen34 (Smits 2011a: 131).
Volkscultuur had aan het begin van de twintigste eeuw vooral connotaties met de cul-
tuur van het platteland. In navolging van Scandinavië werd volkscultuur gemusealiseerd. 
De oprichting van het Nederlands Openluchtmuseum (nom) in 1912 kan in dit licht 
worden gezien (De Jong 2006: 13-38).35 De ondersteuning van het nom door de Neder-
landse rijksoverheid was een ‘erkenning van de culturele betekenis’ van deze vorm van 
cultureel erfgoed (OCenW 2002: 50).36 Zowel in Nederland als in Vlaanderen worden aan 
begin van de eenentwintigste eeuw pogingen ondernomen om het begrip volkscultuur 
te actualiseren en het beleid opnieuw te definiëren. Het Vlaams Centrum voor Volkscul-
tuur, later opgegaan in Faro, heeft in opdracht van de Vlaamse overheid veel weten-
schappelijk onderzoek gedaan naar volkscultuur (www.faronet.be; Jacobs en Walterus 
2003a, 2003b; Walterus 2003). Het in Nederland door Gerard Rooijakkers voorgestelde 
begrip ‘de cultuur van het alledaagse’ wordt ook in Vlaanderen toegepast (Corijn en Van 
 Hoestenberghe 2002: 15-23; Jacobs en Walterus 2003a: 11-14).

34 Deze categorie is breder dan alleen erfgoed. Onder culturele verenigingen vallen on-
der andere cultuurfondsen als het Davidsfonds, het Willemsfonds, het Masereelfonds, het 
Rodenbachfonds en het Vermeylenfonds (Smits 2011a: 130). 

35 In Vlaanderen ging in 1953 het Openluchtmuseum van Bokrijk open (www.bokrijk.be).
36 In De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 

1815-1940, (2006), het proefschrift van Ad de Jong, staan meer achtergronden over dit thema. 
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Volkscultuur in Vlaanderen
Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw begon de Vlaamse overheid de vorming 
van zogenoemde federaties op het gebied van volkscultuur te stimuleren. Het was de 
bedoeling dat deze organisaties als gesprekspartners van de Vlaamse overheid zouden 
gaan fungeren en als belangenbehartigers voor de achterban. Zo ontstond onder meer 
de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen vzw. In 1999 telt de Federatie 72 gilden met 
in totaal circa 4000 leden (Jacobs en Walterus 2003a: 9). Dit was een belangrijke stap in 
de richting van het Decreet op volkscultuur dat op 1 januari 1999 in werking trad. In het 
decreet wordt geen scherp omlijnde definitie van volkscultuur gegeven, maar wordt het 
begrip pragmatisch omschreven als een verzameling van disciplines en koepelorganisa-
ties die tezamen het domein volkscultuur vormen: ‘alle collectieve, al of niet traditionele 
uitingen van het volksleven, zoals die door organisaties, hetzij als studieterrein, het-
zij als toepassingsgebied, in hun doelstellingen en programma zijn ingeschreven’ 
(bs 1998a). Doel van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap is de instandhouding en 
(her)waardering van volkscultuur.
Met het decreet werd ook het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (vc v) opgericht, het 
eerste steunpunt voor de erfgoedsector.37 Het vc v had onder andere als taak het uitbren-
gen van adviezen over projectsubsidies voor volkscultuur aan de Vlaamse administratie, 
en het stimuleren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en netwerkvorming, 
op zowel Vlaams als internationaal niveau (Anciaux 2007b). Het vc v heeft aan het begin 
van de eenentwintigste eeuw in opdracht van de Vlaamse overheid uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de stand van het ‘actuele lokaal, historisch, volks- en heemkundig land-
schap in Vlaanderen’, beter bekend onder de naam project Alpha. In 2003 werden de 
resultaten van het onderzoek gepresenteerd, waarover hieronder meer (Jacobs en Walte-
rus 2003a, 2003b).
In het kader van het decreet ondersteunde de Vlaamse overheid per thema een landelijke 
koepelorganisatie. Het gaat om Heemkunde Vlaanderen, Steunpunt Industrieel Weten-
schappelijk Erfgoed, Volkskunde Vlaanderen en Familiekunde Vlaanderen. Daarnaast 
kunnen onder de noemer ‘gethematiseerde volkskunde’ andere (landelijke) organisaties 
worden ondersteund, bijvoorbeeld op het gebied van volkssporten of streekgastrono-
mie. De landelijke organisaties ontvangen een vijfjarige erkenning en subsidie over de 
periode 2007-2011 en hebben een dienstverlenende, begeleidende en voorbeeldfunctie 
richting de achterban van vrijwilligersorganisaties. Daarnaast verstrekt de overheid 
projectsubsidies voor wetenschappelijke publicaties op het gebied van volkscultuur en 
geschiedenis (bs 1998a; Anciaux 2007b).
Voor de beleidsperiode 2007-2011 werden drie nieuwe landelijke organisaties erkend 
door de overheid: Tapis Plein, projecthuis voor actueel erfgoed te Brugge; het Centrum 
voor Agrarische Geschiedenis (ceg); en Variaties, de koepelorganisatie voor dialecten en 
oraal erfgoed. In totaal zijn in 2008 dertien erkende landelijke organisaties voor volks-
cultuur actief, die in totaal 1,1 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid  ontvangen. 

37 Het Vlaams Centrum voor Volkscultuur is met ingang van 2008 met Culturele Biografie Vlaanderen 
gefuseerd tot Faro, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (www.faronet.be).
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Daarnaast werd 82.000 euro subsidie besteed aan periodieke wetenschappelijke 
 publicaties en ontving het vc v in 2007 726.000 euro subsidie. Het totale beschikbare 
budget voor volkscultuur was in 2008 3 miljoen euro (Anciaux 2007b: 39, 2008a: 78).
Net als bij de archieven werd tot de introductie van het erfgoedbeleid volkscultuur 
meestal benaderd vanuit het perspectief van gemeenschapsvorming. Het werd vooral 
gerelateerd aan het verenigingsleven en het sociaal-cultureel werk. Organisatorisch 
gezien viel volkscultuur onder de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk van 
de administratie Cultuur (Jacobs en Walterus 2003b: 4). Toen het museumbeleid zich 
verbreedde tot erfgoedbeleid werd de ambtelijke organisatie daarop aangepast. Archie-
ven en volkscultuur gingen binnen de administratie Cultuur over van de afdeling Volks-
ontwikkeling en Bibliotheekwerk naar de afdeling Beeldende Kunsten en Musea. In het 
kader van de reorganisatie van de Vlaamse overheid werd in 2006 het erfgoedbeleid 
overgedragen aan de afdeling Erfgoed van het agentschap Kunsten en Erfgoed (Jacobs en 
Walterus 2003b; www.kunstenenerfgoed.be).
In 2006 zijn de verschillende decreten op het gebied van cultureel erfgoed geëvalueerd 
met het oog op een verdere integratie van de wettelijke kaders in één erfgoeddecreet. 
Dit leidde in 2008 tot ‘het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de sub-
sidiëring van Vlaams cultureel-erfgoedbeleid’, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet. In 
dit decreet zijn de verschillende onderdelen van het erfgoedbeleid – archieven, musea, 
volkscultuur – gestroomlijnd (bs 2008e; Anciaux 2008a). Het afzonderlijke Decreet op 
volkscultuur is daarmee opgeheven. In het Cultureel-erfgoeddecreet wordt volkscultuur 
gedefinieerd als:

breed gedragen cultuurverschijnselen in hun historische, sociale en geografische dimensies, 
waarbij die dimensies worden opgevat als dynamische, groepsgebonden processen van bete-
kenisgeving en toe-eigening. (bs 2008e)

Het Cultureel-erfgoeddecreet omvat het roerend en immaterieel erfgoed. In het Vlaamse 
beleid worden sterke verbindingen tussen beide domeinen gelegd. Immaterieel erf-
goed is binnen de volkscultuur van groot belang, denk bijvoorbeeld aan tradities en 
verhalen. België behoorde tot de eerste groep van dertig landen die het verdrag van de 
Unesco-conventie van 2003 voor de bescherming van immaterieel erfgoed ratificeerde. 
De directeur van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, later van Faro, nam namens 
Vlaanderen deel aan het intergouvernementele comité dat was opgericht voor de uit-
werking van operationele richtlijnen van de conventie.38

De herpositionering van volkscultuur in het erfgoeddomein wordt in het onderzoek 
van Alpha in verband gebracht met internationale ontwikkelingen, waaronder die in 
Nederland (Jacobs en Walterus 2003b: 35 e.v.). De onderzoekers stellen de vraag of volks-
cultuur sociaal-cultureel werk of cultureel erfgoed is. Het antwoord luidt: beide. Door de 
grote bijdrage van vrijwilligers kan volkscultuur volgens de onderzoekers een brug slaan 
 tussen erfgoed en sociaal-cultureel werk (Jacobs en Walterus 2003b: 18 e.v.).

38 Voor Vlaanderen werden De Heilige Bloedprocessie uit Brugge en het Carnaval te Aalst 
voorgesteld.
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Bij het in ontvangst nemen van het onderzoek in 2003 gaf minister Van Grembergen 
aan dat de Vlaamse overheid 250.000 euro extra vrijmaakt voor volkscultuur (Van Grem-
bergen 2003: 3). Heemkunde en in mindere mate de andere volkskundige verenigingen 
krijgen extra middelen. Van Grembergen geeft aan dat het beleid op het gebied van oraal 
erfgoed zal worden geïntensiveerd. Buiten de universiteiten is er volgens de minister 
nog te weinig aandacht voor dit onderwerp. Van Grembergen wijst naar Nederland, waar 
zowel het Centrum voor Volkscultuur als het Meertens Instituut bezig zijn met ‘dialecten 
en taalvariatie’. De geringe aandacht voor dit onderwerp mag toch opmerkelijk heten, 
gezien het belang dat in Vlaanderen wordt gehecht aan de (Nederlandse) taal. Culturele 
diversiteit in de volkscultuur is voor de minister een tweede aandachtspunt (Van Grem-
bergen 2003).

Het gezicht van de volkscultuur in Vlaanderen
Uit een enquête die in het kader van het project Alpha in de periode 2001-2002 is uit-
gevoerd, blijkt dat 22% van de verenigingen op het gebied van volkscultuur meer dan 
400 leden telt en 60% meer dan 150 leden. De heemkunde is met 458 verenigingen 
met afstand de grootste deelsector, daarna volgen de industrieel-archeologische ver-
enigingen (122). Bijna een derde van de respondenten (32%) geeft aan dat het ledental 
van hun vereniging stabiel is gebleven in de periode 1990-2000, 23% geeft aan dat het 
ledental is gestegen. Het aantal verenigingen op het gebied van volkscultuur nam sterk 
toe in de tweede helft van de twintigste eeuw: in de periode 1975-1984 werd 30% van de 
 huidige verenigingen opgericht. Bijna een kwart (23%) ontstond in de periode 1985-1994 
en 13% in de vijf jaren daarna. De leeftijd van de leden van verenigingen op het gebied 
van volkscultuur ligt hoog. Bij 43% van de verenigingen maken 60-plussers de helft van 
het aantal leden uit en in bijna een kwart van de gevallen zelfs meer dan 75% (Walterus 
2003).
Het eigen wettelijke kader voor volkscultuur in de periode 1998-2008, de oprichting van 
het Steunpunt Industrieel Wetenschappelijk Erfgoed, de door de overheid ondersteunde 
projecten, maar bijvoorbeeld ook de campagne Actuele Volkscultuur van de Koning Bou-
dewijnstichting, hebben ervoor gezorgd dat volkscultuur steeds meer tot een herken-
baar veld is uitgegroeid, ondanks de uiteenlopende onderwerpen en organisaties die er 
onderdeel van uitmaken. De onderzoekers vinden wel dat de definitie die door de Vlaam-
se overheid wordt gehanteerd te beperkend is. Verenigingen op het gebied van (kunst)
geschiedenis en (historische) taal- en dialectkunde en ‘disciplines’ als erfgoed toerisme 
en naamkunde vallen buiten de definitie van volkscultuur en komen daardoor niet of in 
mindere mate in aanmerking voor subsidie.39 (Jacobs en Walterus 2003a, 2003b; Walterus 
2003; Corijn 2002).
De financiële middelen van de Vlaamse overheid hebben geen doorslaggevende rol 
gespeeld bij de ontwikkeling van volkscultuur; die waren zeker in het begin zeer 

39 Hier is in de tussentijd al wat verandering in gekomen, bijvoorbeeld door de erkenning van 
‘Variaties’, de koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed.
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bescheiden te noemen. Veel belangrijker was de erkenning van volkscultuur door de 
Vlaamse Gemeenschap als beleidsveld (Jacobs en Walterus 2003a: 57).

Nederland, gidsland voor volkscultuur?
In Vlaanderen werd met belangstelling gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied 
van volkscultuur in Nederland, zowel in de academische wereld als in het veld (Jacobs en 
Walterus 2003a: 33 e.v.). De onderzoekers van het Alpha betwijfelen of Vlaanderen wel 
een gelijkwaardige gespreks- en onderzoekspartner van Nederland kan zijn, aangezien 
zij het met veel beperktere middelen en mankracht moeten doen (Jacobs en Walterus 
2003a). Volkscultuur is sterker geprofessionaliseerd in Nederland en meer ingebed in de 
academische wereld. Jacobs en Walterus constateren dat Nederland twee organisaties 
kent die over een veel groter budget beschikken dan het Vlaams Centrum voor Volks-
cultuur: het Meertens Instituut en het Centrum voor Volkscultuur.
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschappen (k naw) op het gebied van de Nederlandse taal en cul-
tuur. Het wetenschappelijk onderzoek van het Meertens Instituut kent twee pijlers: 
taal variatie en volkscultuur. ‘Het Bureau’40 richt zich in toenemende mate op actuele 
verschijnselen in de samenleving. Het begrip volkscultuur wordt niet meer expliciet 
vermeld in de beschrijving van de doelstelling van de organisatie. De omvang van het 
instituut is in 2010 44 fte, waaronder 28,5 fte wetenschappelijk personeel. Het budget 
was in 2010 3,8 miljoen euro waarvan 78% afkomstig is van de k naw en 22% uit externe 
financiering (www.meertens.knaw.nl; mi 2011).
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (nc v) is het landelijk instituut voor de cul-
tuur van het dagelijks leven en immaterieel erfgoed. Het nc v houdt zich bezig met het 
zichtbaar en toegankelijk maken van volkscultuur en immaterieel erfgoed en onder-
steunt organisaties op het vlak van volkscultuur. Het wordt gesubsidieerd door het 
ministerie van oc w als ondersteunende culturele instelling in het kader van het subsi-
dieplan 2009-2012. Het nc v ontvangt een subsidie van 514.428 euro per jaar (RvC 2008b; 
oc w 2009a).41

Volkscultuur als nieuw beleidsterrein
‘De betekenis die men aan volkscultuur toekent varieert tussen gevaarlijke overschat-
ting en hooghartige onderschatting’, zo begint het proefschrift van Ad de Jong over 
musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland (De Jong 2006: 9). 
Eind twintigste eeuw gaat de houding van landelijke politici en beleidsmakers in Neder-
land eerder richting onderschatting. Vlaanderen ziet Nederland als een voorbeeld op 
het gebied van volkscultuur. De Vlaamse blik richt zich echter vrijwel uitsluitend op het 

40 De zevendelige romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil is gebaseerd op diens ervaringen in 
het Meertens Instituut. Voskuil was van 1957 tot 1987 werkzaam bij dit instituut (www.meertens.
knaw.nl).

41 Vanaf 2013 wordt een topinstituut voor immaterieel erfgoed en volkscultuur gevormd. Het 
Nederlands Openluchtmuseum en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur gaan dan fuseren 
(oc w 2011a). 
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onderzoek en de praktijk en veel minder op het beleid van de rijksoverheid. Dit komt 
vermoedelijk doordat volkscultuur geen apart en herkenbaar beleidsdomein is. De orga-
nisaties die door de rijksoverheid worden gesubsidieerd – het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur, het Meertens Instituut en het Nederlands Openluchtmuseum – krijgen 
hun middelen vanuit verschillende organisatieonderdelen van het ministerie van oc w, 
respectievelijk kunsten, wetenschap en cultureel erfgoed. Zij zijn geen onderdeel van 
een breder beleidskader op het gebied van volkscultuur.
De scp-studie Het bereik van het verleden (Huysmans en De Haan 2007) gaat in op de imma-
teriële aspecten van cultureel erfgoed. Door een gebrek aan cijfermateriaal kan echter 
niet apart aandacht worden besteed aan volkscultuur. De onderzoekers constateren 
wel dat de belangstelling voor volkscultuur in Nederland in de afgelopen jaren sterk is 
 toegenomen, niet in de laatste plaats door toedoen van het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur (Huysmans en De Haan 2007: 28-29).
De recente politieke aandacht voor volkscultuur kunnen we vooral op het conto van 
Tweede Kamerlid Van Vroonhoven-Kok (cda) schrijven. In het hoofdlijnenakkoord dat 
het kabinet in 2007 sloot, wordt volkscultuur expliciet genoemd, maar minister Plas-
terk concretiseert in zijn nota Kunst van Leven niet hoe hij dit domein wil ondersteunen. 
Dit is voor Van Vroonhoven-Kok aanleiding om in december 2007 tijdens het begro-
tingsdebat voor cultuur met een motie voor een offensief voor volkscultuur te komen 
(t k 2007/2008a). We staan hier wat uitgebreider stil bij het debat over volkscultuur in de 
Tweede Kamer omdat daarin de opvattingen van de verschillende partijen over volks-
cultuur duidelijk naar voren komen. Ook werden de gedachten over de noodzaak voor 
overheidsondersteuning goed verwoord.

Debat over volkscultuur
Volkscultuur is voor het cda-kamerlid Van Vroonhoven-Kok belangrijk voor de vorming 
van onze nationale identiteit en daarbij acht zij de samenwerking met Vlaanderen van 
groot belang. De waarde van de Nederlandse taal en cultuur moet meer zichtbaar worden 
gemaakt. Van Vroonhoven-Kok pleit daarom voor een ‘intensievere culturele unie met 
Vlaanderen’ in het verlengde van de bestaande samenwerking in het kader van de Taal-
unie (t k 2007/2008b: 10).42 Vormen van volkscultuur zijn voor haar:

culturele uitingsvormen die nationaal of streekgebonden zijn: ambachten, tradities en spor-
ten, maar ook verhalen, sprookjes, spreekwoorden, volksliedjes en feesten, kortom, ons hele 
immateriële erfgoed. (tk 2007/2008b: 10)

42 Dit leidde tot een motie van Van Vroonhoven en Leerdam om de samenwerking op het 
gebied van cultuur tussen Nederland en Vlaanderen in kaart te brengen (tk 2008/2009b). Op 
11 maart 2009 volgde in antwoord hierop een brief van minister Plasterk en staatssecretaris 
Timmermans. Hierin geven zij aan de samenwerking met Vlaanderen te willen ondersteunen, 
maar dat dit in de eerste plaats een zaak van de professionals in de culturele sector is. (oc w/BuZa 
2009). Ze zijn met andere woorden niet geneigd tot intensievere samenwerking op beleidsniveau.



304

van anciaux tot zi jl str a

Deze vormen van cultuur moeten in haar visie levend worden gehouden, door ze te be-
leven. Het gaat haar met name om vormen van cultuur die niet ‘hip’ zijn en daardoor als 
oninteressant worden afgedaan:

Enkele jaren geleden liet men zich nog niet graag vereenzelvigen met kermissen, klootschieten 
of klederdrachten. Nog steeds vertel ik niet graag dat ik ’s avonds merklappen borduur. Het is 
niet cool en dat moet veranderen. (tk 2007/2008b: 10)

Haar offensief moet bijdragen aan de herwaardering van ambachten en de onder-
steuning van het immaterieel cultureel erfgoed, te beginnen met de ratificatie van het 
Unesco-verdrag op het gebied van immaterieel erfgoed.43 Ook vraagt zij aandacht voor 
de relatie met amateurkunst, waarvoor zij zich eveneens sterk inzet.44 Het voorstel van 
de cda-woordvoerder voor cultuur leverde aanvankelijk enige hilariteit op bij collega-
Kamerleden, maar al snel deden ze hun best om te bewijzen dat ze het onderwerp wel 
degelijk serieus namen.
Van der Ham van D66 vroeg zich hardop af of dit ook gaat leiden tot het ondersteunen 
van kantklossen door het rijk en is benieuwd hoe volkscultuur, een onderwerp dat ‘per 
definitie niet helemaal grijpbaar is’ door de rijksoverheid gestimuleerd zou moeten wor-
den (t k 2007/2008: 11). Leerdam van de PvdA zette vraagtekens bij de verbindingen die 
zijn collega Van Vroonhoven-Kok legt tussen volkscultuur en immaterieel en materieel 
erfgoed. Deze connecties zijn in Vlaanderen heel vanzelfsprekend.
Van Vroonhoven-Kok vindt echter onverwacht steun bij minister Plasterk, die aan-
geeft volkscultuur belangrijk te vinden. Plasterk geeft toe dat vroeger rond het volks-
denken ‘een lichte geur van donkerbruin erfgoed’ hing, maar dat dit inmiddels is 
veranderd, mede door de afstand die wij inmiddels hebben tot de Tweede Wereldoorlog 
(t k 2007/2008b: 29).
Met name GroenLinks en D66 maken zich zorgen over de eventuele financiële gevolgen 
voor de kunsten van de ondersteuning van volkscultuur. Zij vrezen dat activiteiten zul-
len worden ondersteund die het zonder subsidie ook redden.45 Van Vroonhoven-Kok 
benadrukt dat niet alle acties die zij noemt in het kader van haar offensief volkscultuur 
financiële gevolgen hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sterkere samenwerking met 

43 Minister Plasterk zond op 1 december 2009 een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aan-
geeft voornemens te zijn het verdrag voor eind 2010 te ratificeren (oc w 2009e). In deze brief for-
muleert de minister een aantal uitgangspunten, waaronder: ‘immaterieel erfgoed en volkscultuur 
liggen in elkaars verlengde’ (oc w 2009e: 5). Staatssecretaris Zijlstra deed de toezegging dat hij 
een voorstel voor de goedkeuringswet voor de zomer van 2011 naar de Tweede Kamer zou sturen 
(tk 2010/2011b). In zijn beleidsbrief meldt hij dat hij het niet binnen de gestelde termijn haalt en 
dat hij eind 2011 met een voorstel komt (oc w 2011a). 

44 Meer hierover in hoofdstuk 9. 
45 In hetzelfde debat wordt ook gesproken over design en de internationale doorbraak van 

een aantal Nederlandse ontwerpers, zoals Maarten Baas. Alhoewel deze tak van cultuur het mis-
schien wel meer dan volkscultuur zonder subsidie afkan, besluit de minister met instemming van 
de Kamer om design te ondersteunen onder het motto ‘het gaat al goed, maar het kan nog beter’ 
(tk 2007/2008b: 31).
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Vlaanderen die zij bepleit. Minister Plasterk geeft in zijn reactie eveneens aan dat niet 
altijd extra budget nodig is. Ook stelt hij dat we niet moeten doen ‘of het alleen van 
waarde is als het gesubsidieerd is. Ik geloof dat veel van dergelijke zaken voldoende leven 
in een lokale gemeenschap’ (t k 2007/2008b: 29).
Desondanks geeft hij aan dat circa 8 miljoen euro vrijkomt voor het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie, dat ook ruimte biedt voor aanvragen op het gebied van volkscultuur. 
Verder geeft de minister aan dat hij niet van bovenaf criteria wil opleggen. Goede pro-
jecten moeten in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning: ‘Ik ben inderdaad 
niet van plan om een nieuwe subsidiestroom voor klederdrachten te gaan creëren’ 
(t k 2007/2008b: 30). Voor zichzelf ziet hij een rol weggelegd in het openen en bijwonen 
van evenementen op het gebied van volkscultuur. Plasterk maakt zich niet al te veel zor-
gen over de ‘lacherige sfeer’ in de Tweede Kamer; hij denkt ‘dat men wel een deukje kan 
hebben. Mensen vinden het niet erg als er een enkeling lacht’ (t k 2007/2008b: 30).
Over de definitie van volkscultuur en de activiteiten die subsidiabel worden geacht, blijft 
in de Kamer verwarring bestaan. Belangrijk punt in de discussie is de vraag of volkscul-
tuur ook betrekking heeft op hedendaagse cultuurvormen en de culturen van nieuwe 
Nederlanders. Met name de sp en GroenLinks vinden dat actuele kunstvormen ook 
onderdeel moeten zijn van volkscultuur: ‘Rap, grafitti en zelfs beeldende kunst horen 
daar ook bij [...] anders doe je het volk tekort’ (t k 2007/2008b: 39). Van Vroonhoven-Kok 
legt meer de nadruk op reeds bestaande cultuurvormen, wat bij de sp de vraag oproept 
of dit de ontwikkeling van cultuur niet juist afremt? Minister Plasterk vindt dat het bij 
volkscultuur met name gaat om lokale activiteiten of anders gezegd, ‘alles waar het 
Meertens Instituut zich mee bezighoudt’. Hij zegt toe met een brief te komen waarin hij 
definieert wat we onder volkscultuur kunnen verstaan (t k 2007/2008b: 18-22).
Op 15 april 2008 komt de minister met een brief over de bestuurlijke afspraken in het 
kader van het Programmafonds Cultuurparticipatie.46 Hierin zijn ook de door het fonds 
gehanteerde definities van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur vastgelegd. 
Voor volkscultuur wordt de definitie gebruikt die het Meertens Instituut in opdracht van 
oc w opstelde. Deze is breed en omvat zowel bestaande als eigentijdse cultuurvormen:

Volkscultuur is het geheel van cultuuruitingen die als wezenlijk worden ervaren voor specifieke 
groepen, steeds onder verwijzing naar traditie, verleden en nationale, regionale of lokale 
identiteiten. (ocw 2008d: 2)

Omdat elke generatie haar eigen keuzes maakt, is volkscultuur een dynamisch feno-
meen, voegt de minister daaraan toe. Bij de uitwerking van de subsidieregelingen zal het 
Fonds voor Cultuurparticipatie de definitie verder operationaliseren (oc w 2008d).
Tijdens het debat over de begroting voor 2009 spreekt de Kamer opnieuw uitgebreid 
met de minister over volkscultuur. Van Vroonhoven-Kok vindt dat de minister nog 
niet ver genoeg is gegaan. Het rijk kan zich niet beperken tot het ondersteunen van 
initiatieven die van onderop komen. Als volkscultuur als nieuw beleidsterrein wordt 
opgevat, moet de rijksoverheid in de ogen van Van Vroonhoven-Kok ook aangeven tot 

46 De naam van het Fonds is gewijzigd in Fonds voor Cultuurparticipatie.
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welk resultaat het moet leiden en ervoor zorgen dat initiatieven de juiste ondersteuning 
krijgen (t k 2008/2009c: 7). Het gaat voor het Kamerlid om zaken als het opbouwen en 
 toe gankelijk maken van kennis op het gebied van volkscultuur, ervoor zorgen dat musea 
en archieven inspelen op initiatieven van mensen en verenigingen en het ratificeren van 
het Unesco-verdrag voor immaterieel erfgoed (t k 2008/2009c: 8).
De overige commissieleden raken wederom niet overtuigd van het belang van onder-
steuning van volkscultuur binnen een nationaal cultuurbeleid. Argumenten die worden 
aangevoerd zijn onder andere dat er door het Meertens Instituut voldoende aandacht 
wordt besteed aan volkscultuur en dat het een lokaal fenomeen is dat door de andere 
overheden moet worden opgepakt. Weer is het minister Plasterk die Van Vroonhoven-
Kok bijvalt.
Mede op basis van een discussie die de minister had met het Meertens Instituut en een 
aantal hoogleraren is hij tot de conclusie gekomen, dat het begrip volkscultuur nader 
gespecificeerd en geoperationaliseerd moet worden om het beleidsmatig hanteerbaar 
te maken (t k 2008/2009c: 33). Hiermee lijkt hij de definitie waar hij eerder dat jaar mee 
kwam te diskwalificeren. Plasterk krijgt van de Kamer het verwijt dat hij al twee jaar geen 
duidelijkheid weet te scheppen over de bestemming van de middelen voor volkscultuur.

Conclusie Volkscultuur
Waar in Vlaanderen volkscultuur onderdeel was van het sociaal-cultureel werk, werd 
volkscultuur in Nederland eerder in verband gebracht met de kunsten. Er werd ook wel 
gesproken van volkskunst. Het belang van ondersteuning voor volkscultuur door de 
rijksoverheid wordt door verschillende politieke partijen gewogen in relatie tot de steun 
voor andere kunstvormen. Dit is in Vlaanderen nauwelijks het geval, niet alleen doordat 
volkscultuur veel minder met kunst wordt geassocieerd, maar ook doordat kunst en 
erfgoed eigen wettelijke kaders en middelen hebben. In Vlaanderen worden immaterieel 
erfgoed en volkscultuur al langer als zeer verwante beleidsterreinen gezien. De laatste 
jaren is volkscultuur zowel in Nederland als in Vlaanderen onderdeel van het erfgoed-
beleid.
In Nederland werd tot voor kort geen meerwaarde gezien in een landelijk beleidskader 
op het gebied van volkscultuur. Dit zal vanuit Vlaams perspectief verbazing wekken; de 
Nederlandse activiteiten in het veld en in de academische wereld worden in Vlaanderen 
met belangstelling en bewondering bekeken. Met relatief weinig extra financiële en 
beleidsmatige inspanningen zou de rijksoverheid deze activiteiten kunnen bundelen en 
versterken. In Vlaanderen gaat het beleidskader op het gebied van volkscultuur gepaard 
met heel bescheiden financiële middelen.
Ten slotte heeft volkscultuur zowel in Nederland als in Vlaanderen te kampen met een 
slecht imago. Aan beide zijden van de grens worden pogingen ondernomen om volks-
cultuur te actualiseren en op een adequate manier te ondersteunen. Uit debatten in de 
Tweede Kamer blijkt dat dit proces in Nederland wordt bemoeilijkt doordat volkscultuur 
als beleidsterrein op landelijk niveau tot voor kort nauwelijks een rol van betekenis 
speelde.
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8.7 Vrijwilligers in erfgoed

In de erfgoedsector zijn veel vrijwilligers actief. Een deel van de vrijwilligers heeft zich 
georganiseerd in bijvoorbeeld vriendenverenigingen van musea of in een vereniging op 
een specifiek interessegebied, zoals heemkunde. Een groot deel van de vrijwilligers blijft 
in Nederland relatief onzichtbaar doordat zij niet in kaart worden gebracht. De afgelo-
pen jaren is echter vanuit de rijksoverheid meer aandacht gekomen voor de rol van het 
maatschappelijk middenveld.
In tegenstelling tot Vlaanderen heeft Nederland geen overkoepelend beleid voor vrijwil-
ligers in de cultuursector. Wel wordt door de rijksoverheid het belang van vrijwilligers 
en particulier initiatief in het algemeen uitgedragen. Ook binnen de afzonderlijke cul-
tuursectoren is er van tijd tot tijd aandacht voor de rol van vrijwilligers. Zo wordt in de 
Memorie van Toelichting bij de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) inge-
gaan op de bijdrage van particulieren en amateurs, bijvoorbeeld in heemkundige krin-
gen, en op de gevolgen van de wet voor deze groepen (Staatsblad 2006; t k 2003/2004b: 
3, 25).

Vrijwilligerswerk in Vlaanderen
Het informele en buitenschoolse leren door volwassenen en kinderen in het vrijwilli-
gerswerk is een belangrijk aspect van de filosofie van het sociaal-cultureel werk. Door de 
brede benadering van cultuurbeleid in Vlaanderen kunnen eenvoudig verbanden worden 
gelegd tussen de kunst- en erfgoedsector enerzijds en de sociale aspecten van het vrijwil-
ligerswerk anderzijds.
In het Vlaamse regeerakkoord 2004-2009 wordt het belang van de inzet van vrijwilligers 
voor de samenleving gememoreerd:

Cultuur, sport, verenigingen en inzet van vrijwilligers maken onze samenleving warmer 
en zijn de beste remedie tegen kilte en vereenzaming. Iedereen moet zich in vrijheid en 
verantwoordelijkheid ten volle kunnen ontplooien. Ook het verenigingsleven versterkt de ont-
plooiingsmogelijkheden van mensen. Bovendien vergroten verenigingen het sociaal kapitaal. 
Zij leveren een belangrijke bijdrage tot de samenlevingsopbouw. Ze versterken de verbonden-
heid en het vertrouwen tussen mensen. (vr 2004: 49)

Met ingang van augustus 2005 is een federale wet in werking getreden die de rechten 
van vrijwilligers vastlegt. Deze wet is bedoeld om een aantal financiële, juridische en 
organisatorische drempels voor deelname aan vrijwilligerswerk te verlagen (bs 2005a). 
Vrijwilligerswerk in de erfgoedsector wordt in Vlaanderen met name in verband gebracht 
met volkscultuur. Walterus stelt in het rapport Volkscultuur ontcijferd (2003) dat volks-
cultuur in Vlaanderen een andere benaming is,

voor het grootste deel van de sector van vrijwilligers en verenigingen die activiteiten ont-
wikkelen als erfgoed(ver)zorgers, als bemiddelaars, als bewaarders en onderzoekers van 
immaterieel en materieel erfgoed. (Walterus 2003: 13)

De onderzoekers van Alpha constateren dat binnen het cultuurbeleid in Vlaanderen veel 
belang wordt gehecht aan het verenigingsleven, een ontwikkeling die kan worden gezien 
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als een algehele herwaardering van het maatschappelijk middenveld aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw. De waarde van deze activiteiten werd voorheen voornamelijk 
beschreven in sociaal-culturele termen als gemeenschapsvorming en sociale partici-
patie. De erkenning van volkscultuur als onderdeel van erfgoedbeleid zorgde voor het 
vergroten van de zichtbaarheid van vele vrijwilligers(organisaties) in de erfgoedsector 
(Walterus 2003: 16).
De koepelorganisaties en het vc v hebben zich ingespannen om de uiteenlopende 
verenigingen op het gebied van volkscultuur tot een geheel te smeden. De term volks-
cultuur dekt echter niet de lading. De vrijwilligersactiviteiten in de erfgoedsector 
beslaan een veel breder terrein; ook op het gebied van volkscultuur zijn allerlei initiatie-
ven ontstaan die niet passen binnen de definitie van de Vlaamse overheid. Het erfgoed-
veld bestaat naar schatting uit circa 1850 verenigingen (tabel 8.2).

Tabel 8.2

Erfgoedverenigingen in Vlaanderen, 2003

categorie voorbeelden aantal

kernsector:  
studie (ca. 650)

familiekunde
heemkunde
industriële archeologie
volkskunde
thematisch (kant, poppenspel, historische schutterij, streekgastro-
nomie, volkskunst (folklore), volksmuziek, volkssporten)
overig 

42
458
122

10

7
15

randsector: 
historische verenigingen 
(ca. 100)

archeologie en oudheidkunde
kunstgeschiedenis, numismatiek, lokale en regionale geschiedenis
dialectologie en historische taalkunde 

33
49
23

randsector: 
beleving (ca. 850)

(kunst)ambachten, carnaval en straatfeesten
circusatelier en -opleiding
historische stoeten (reuzen)
living-history groepen
historische schutterij
streekgastronomie
volkssporten
volkskunsten

70
18
50

-
102

-
550

40

aanverwant: 
erfgoedverenigingen  
(ca. 250)

erfgoedzorg (verzamelaars en collectioneurs, ‘vrienden van’ 
 erfgoedinstellingen)
erfgoedtoerisme (gidsenkringen, alternatief erfgoedtoerisme)

183
73

Bron: Walterus (2003: 19)
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Uit het Alpha-onderzoek blijkt dat de erfgoedverenigingen in totaal 150.000 tot 200.000 
leden hebben. Dit aantal is in de afgelopen tien jaar eerder toe- dan afgenomen. 
Walterus heeft ook onderzocht hoeveel vrijwilligers bij de erfgoedverenigingen actief 
zijn en hoeveel tijd ze eraan besteden. Hij typeert de inzet als een ‘vrij hoge activiteits-
graad’. De actieve leden besteden gemiddeld elf uur per maand of circa drie uur per week 
aan activiteiten binnen de vereniging. Een vijfde van de vrijwilligers besteedt zelfs twin-
tig uur of meer per maand aan de vereniging (Walterus 2003: 72). In het onderzoek van 
het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen is eveneens de participatie aan verenigingen in 
kaart gebracht. Voor de aan erfgoed gerelateerde activiteiten kwamen de volgende parti-
cipatiecijfers naar voren:

Tabel 8.3

Lidmaatschap en deelname aan verenigingen op het gebied van cultureel erfgoed in 2003/2004 in 

Vlaanderen (in procenten)

soort vereniging lid deelnemer noch lid, noch deelnemer 

heemkundige kring47 1,9 0,7 97,3
gidsenkring 0,3 0,5 99,1
vereniging van vrienden van een museum, opera,  
archief of bibliotheek 2,5 0,9 96,5
vereniging voor erfgoedzorg 0,5 0,6 98,9
totaal 5,2 2,7 92,1

Bron: Decraene et al. (2007a: 197)

Vrijwilligerswerk in Nederland
In Nederland wordt in het hoofdlijnenakkoord 2007-2011 Samen werken, samen leven het 
belang van vrijwilligerswerk benadrukt en kondigt het kabinet het project ‘Iedereen 
doet mee’ aan, dat de maatschappelijke en arbeidsparticipatie moet verhogen. In het 
regeerakkoord staat dat vrijwilligerswerk en mantelzorg financieel zullen worden 
ondersteund. In tegenstelling tot het Vlaamse regeerakkoord wordt in het Nederlandse 
hoofdlijnenakkoord geen relatie gelegd met cultuur(beleid) (a z 2007). De Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), die sinds 1 januari 2007 van kracht is, regelt de 
ondersteuning van vrijwilligers. Het doel van de wet is kort gezegd dat iedereen kan 
meedoen in de samenleving. De uitvoering van de wet is gemeentelijke verantwoorde-
lijkheid.
Het vrijwilligerswerk in de erfgoedsector is in Nederland vooral een zaak van instellin-
gen en verenigingen zelf; het wordt niet rechtstreeks door het ministerie van oc w of 
een ander departement ondersteund. Indirect stimuleert oc w wel de actieve erfgoed-
participatie via subsidies aan het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Erfgoed 

47 Hieronder vallen ook verenigingen voor volkskunde, lokale geschiedenis, taal- dialect- of familie-
kunde, verenigingen voor oude ambachten of verzamelaars van oude voorwerpen (Vander 
Stichele et al. 2005: 104). 
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Actueel, een organisatie voor erfgoededucatie.48 Beide instellingen ontplooien activitei-
ten die ten goede komen aan de vrijwilligers, zoals publicaties en studiedagen  
(www.erfgoednederland.nl; www.volkscultuur.nl).
Recent is er meer aandacht gekomen voor vrijwilligers in de cultuursector. In Kunst van 
Leven geeft minister Plasterk in antwoord op de motie Van Vroonhoven-Kok aan, dat hij 
middelen zal vrijmaken om ‘talentvolle amateurs en vrijwilligers’ te ondersteunen’ (oc w 
2007a: 16). De uitvoering hiervan werd, net als bij volkscultuur, ondergebracht bij het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. Door voorgangers Van der Laan en Van der Ploeg werden 
geen specifieke maatregelen voor vrijwilligers in de culturele sector genomen. Wel bleek 
het belang van vrijwilligers voor de realisatie van culturele projecten op lokaal niveau 
uit de tussenrapportage van het Actieplan Cultuurbereik (Haks 2003). Vooral kleinere 
 organisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
In de erfgoedsector is de belangstelling van vrijwilligers in de afgelopen tijd toege-
nomen, al zijn er niet altijd even nauwkeurige en recente cijfers beschikbaar. In het 
Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek van 1995 en 2003 is gevraagd naar vrijwil-
ligerswerk in de erfgoedsector, dat wil zeggen musea, tentoonstellingen, monumenten-
zorg, archeologie of archieven. Deze cijfers hebben dus geen betrekking op volkscultuur 
en immaterieel erfgoed. Uit beide onderzoeken kwam naar voren dat 1,5% van de 
Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder vrijwilliger is in de erfgoedsector. Dit zijn bij 
elkaar 160.000 mensen49 (Huysmans en De Haan 2007: 165). Hogeropgeleiden en ouderen 
verrichten het vaakst vrijwilligerswerk. Over de gemeten periode (1995-2003) is het aan-
deel hogeropgeleiden kleiner geworden en dat van de ouderen juist groter. Mannen zijn 
vaker vrijwilliger in de erfgoedsector dan vrouwen. Er lijkt sprake van een grote toename 
onder de groep 16-19-jarigen, maar de onderzoekers wijzen erop dat deze constatering 
op een beperkt aantal respondenten is gebaseerd (Huysmans en De Haan 2007: 162 e.v.).
In 2003 geeft 10,2% van de bevolking van 16 jaar en ouder aan lid te zijn van een vrien-
denorganisatie van een museum, een vereniging voor lokale en regionale geschiedenis 
en/of een organisatie voor cultuurbehoud. In 1995 was dit 9,3%. De belangstelling voor 
lokale en regionale geschiedenis en oudheidkundige genootschappen is in de afgelopen 
jaren toegenomen. Tussen 1995 en 2003 nam het percentage Nederlanders dat aangaf 
lid te zijn van een dergelijke organisatie toe van 2,9% naar 3,5%. Ook de deelname aan 
organisaties voor cultuurbehoud (monumenten en archeologie) nam toe van 6,7% naar 
7,1% (Huysmans en De Haan 2007).
Alhoewel lang niet alle leden actief zijn als vrijwilliger, bestaat er wel een sterke cor-
relatie tussen het lidmaatschap van een erfgoedorganisatie en vrijwilligerswerk. 
 Respectievelijk 10% en 8% van de leden van erfgoedorganisaties zijn actief als vrijwil-
liger, versus 2% van de gehele bevolking in 1995 en 2003. Eind jaren negentig waren in 
Nederland meer dan 550 vriendenorganisaties van musea actief met ruim 200.000 leden. 

48 Erfgoed Actueel is met ingang van 2007 opgegaan in het sectorinstituut Erfgoed 
Nederland. Dit instituut zal met ingang van 2013 ophouden te bestaan. De taken op gebied van 
educatie en internationalisering worden overgenomen door andere organisaties (oc w 2011a). 

49 De onderzoekers geven aan dat mogelijk sprake is van overschatting door sociaal  wenselijke ant-
woorden. 
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Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur telde in 2007 794 lokale historische vereni-
gingen of heemkundige kringen en 960 folkloreclubs.50 Het aantal verenigingen op het 
gebied van volkscultuur is in de twintigste eeuw sterk gegroeid, in de jaren zeventig en 
tachtig zelfs zeer sterk (Huysmans en De Haan 2007: 167).
Op het gebied van monumenten zijn er rond de 700 particuliere organisaties met 
132.000 leden of donateurs. In 2006 waren 400 organisaties aangesloten bij de Stichting 
Nationaal Contact Monumenten (ncm). De grote archeologische verenigingen, waar-
onder de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en de vereniging De Detector 
Amateur, telden in 2000 in totaal bijna 6000 leden, een stijging van meer dan 22% sinds 
1990 (Huysmans en De Haan 2007).
In de 800 bij het cbs geregistreerde musea zijn bijna 20.000 vrijwilligers aan het werk. 
Het aandeel vrijwilligers ten opzichte van het betaalde personeel in de museumsector 
is sinds de jaren tachtig sterk toegenomen. Vanaf 2000 is het aantal vrijwilligers twee 
keer zo groot als het aantal betaalde krachten, die echter wel twee keer zo veel mens-
jaren arbeid leveren als de vrijwilligers. Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal 
vrijwilligers in de monumentensector. De meest recente schatting heeft betrekking 
op vrijwilligers bij officieel geregistreerde monumenten: in 1988 waren daar ongeveer 
10.000 vrijwilligers actief, waarvan ongeveer 4500 als bestuurslid. Aan de archeologie 
wordt actief bijgedragen door amateurarcheologen die professionals ondersteunen bij 
opgravingen. Het aantal betrokkenen wordt in 1999 geschat op 4.000 vrijwilligers. In de 
archiefwereld waren in 1990 430 vrijwilligers actief in archieven, in 2000 was dit geste-
gen tot 890. Ook (amateur)genealogen dragen bij aan de werk van de archieven. In 2000 
bezochten 100.000 genealogen een archief, zij vormden de helft van de totale bezoekers-
groep van archieven (Huysmans en De Haan 2007: 162 e.v.).
De cijfers in Nederland en Vlaanderen zijn nauwelijks vergelijkbaar vanwege de verschil-
lende categorieën die worden gehanteerd. In Vlaanderen ligt bij vrijwilligerswerk de 
focus meer op volkscultuur, over het aantal vrijwilligers in musea wordt niet gerappor-
teerd. In Nederland ligt de nadruk op de musea en het onroerend erfgoed, wat weer geen 
deel uitmaakt van het Vlaamse beleid voor cultureel erfgoed. Wel wordt duidelijk dat 
vrijwilligerswerk in de erfgoedsector omvangrijk is, de afgelopen jaren is toegenomen 
en in het licht van de participatiedoelstelling terecht meer in de schijnwerpers is komen 
te staan, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

8.8 Verzamelaars en mecenassen

In de loop der tijd zijn door professionalisering en overheidssteun taken die eerder door 
vrijwilligers of particulieren werden uitgevoerd, overgenomen door betaalde krachten. 
Toch blijven bijdragen van amateurs en vrijwilligers van groot belang. Sterker nog, in 
een tijd dat van culturele instellingen wordt verwacht dat zij hun eigen inkomsten ver-
groten en minder afhankelijk worden van subsidie neemt hun belang alleen maar toe. 
Particuliere steun, in de vorm van giften of schenkingen, kunnen we ook zien als een 

50 Folkloreclubs zijn organisaties die de lokale en regionale streekcultuur in stand houden. 
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vorm van actieve participatie. Financiële betrokkenheid bij musea, monumentenzorg en 
erfgoedbeheer51 gaat hier vaak hand in hand met inhoudelijke belangstelling en actieve 
deelname. Alhoewel musea met steun van de overheid zelf verzamelen, zijn ze nog altijd 
zeer afhankelijk van verzamelingen en schenkingen van particulieren (Huysmans en De 
Haan 2007: 165). De helft van de museale aankoopbudgetten wordt gevormd door private 
middelen (Steenbergen 2008: 20).
Verzamelen is een populaire bezigheid: 10% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder 
geeft aan te verzamelen, al zal het hier in zeer beperkte mate gaan om een collectie die 
een plek zal vinden in een museum (Huysmans en De Haan 2007). Verzamelaars zijn zeer 
schenkingsbereid, 90% wil een bijdrage leveren aan de Nederlandse cultuur of doet dat 
al (Steenbergen 2008: 37). Jongenelen (2006) stelt dat in Vlaanderen meer verzamelaars 
actief zijn en dat zij ook meer betrokkenheid tonen met kunstenaars en galeries. Zij kie-
zen in vergelijking met Nederlandse verzamelaars voor duurder werk en zijn meer inter-
nationaal georiënteerd. Een ander verschil is dat Vlamingen meer naar buiten treden 
met hun aankopen: ‘Vlaanderen kent meer een cultuur van decoratie’ (Jongenelen 2006: 
65). In Vlaanderen wordt met jaloezie gekeken naar de Nederlandse overheidsvoorzienin-
gen die het aanschaffen van kunst moeten bevorderen, zoals de Kunstkoopregeling van 
de Mondriaan Stichting (Jongenelen 2006; www.dekunstkoop.nl).

Uit het onderzoek van Steenbergen blijkt dat veel mogelijkheden voor bijdragen van 
particulieren onderbenut blijven. Naar schatting 3% tot 5% van giften aan goede doe-
len hebben een culturele bestemming. Het gaat om een bedrag van in totaal ongeveer 
350 miljoen euro. Legaten en schenkingen vormen een belangrijk deel van het particu-
liere kunstmecenaat. Er wordt vooral geschonken aan musea en in mindere mate aan 
klassieke muziek. In de podiumkunsten zijn veel minder mecenassen actief52 (Schnabel 
2010).
De Nederlandse en de Vlaamse culturele sector zijn, mede door de focus op overheids-
ondersteuning, veel minder dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten gericht op het binnen-
halen van particuliere giften. Wat daarbij een rol speelt, is dat schenken vaak anoniem 
gebeurt, waardoor gulle gevers geen voorbeeldfunctie vervullen. Geven aan cultuur is 
recent weer in opmars gekomen. De bijdragen van particulieren zijn in de periode 1990-
2000 verdubbeld (Steenbergen 2008: 19-20).
Vanuit de rijksoverheid nam in deze periode eveneens de belangstelling voor het par-
ticuliere initiatief toe. Onder Van der Laan werd mecenaat een van de speerpunten 
(oc w 2003a). In het kader van het programma Cultuur en Economie werden maatrege-
len genomen om het mecenaat te stimuleren, met name door het fiscaal aantrekkelijk te 
maken (e z/oc w 2007). Daarnaast startte Kunst & Zaken53 met rijkssteun het programma 

51 Giften en schenkingen komen uiteraard ook ten goede van de kunsten, maar omdat dit 
hoofdstuk betrekking heeft op cultureel erfgoed, beperkt ik me ook hier tot dit thema.

52 Grote uitzondering zijn Joop en Janine van den Ende die met hun VandenEnde foundation 
jaarlijks ruim negen miljoen euro beschikbaar stellen ter bevordering van de podiumkunsten 
(Schnabel 2010).

53 Kunst & Zaken is in 2010 gefuseerd met Kunstenaars & co tot Cultuur-Ondernemen.
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Cultuurmecenaat om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen bij culturele 
 instellingen (www.cultuur-ondernemen.nl/cultuurmecenaat).
De commissie Cultuurprofijt (2008) deed in haar advies Meer draagvlak voor cultuur een 
aantal aanbevelingen om particulieren meer bij de cultuursector te betrekken (Sanders 
2008). De commissie constateert dat met name de houding van overheden de bloei 
van het mecenaat in de weg staat. De commissie spreekt van achterdocht, vrees voor 
inmenging en van naïviteit bij de overheid. Ook het gebrek aan historisch besef speelt 
haar parten; het gangbare beeld is dat de overheid de kunsten financiert. De verhouding 
overheid-particulieren voor wat betreft steun aan cultuur was eind negentiende eeuw 
nog omgekeerd (Steenbergen 2008: 48).
In Vlaanderen ligt de bedrijfssponsoring op een relatief hoog niveau, het is echter vrij-
wel de enige vorm van private steun. Particulier mecenaat is in Vlaanderen ‘nog slechts 
embryonaal’ (Segers 2008: 61). Segers adviseert Vlaanderen, ‘in navolging van Nederland’ 
de mogelijkheden voor bijdragen van particulieren binnen het cultuurbeleid verder uit 
te breiden (Segers 2008: 64).
Onder het kabinet-Rutte dat in 2010 aantrad, is het particulier initiatief nog sterker in de 
belangstelling komen te staan. (a z 2010; oc w 2011a).

8.9 Conclusie drempels voor erfgoedparticipatie

In dit hoofdstuk zijn maatregelen van de rijksoverheid en de Vlaamse Gemeenschap aan 
bod gekomen, die erop gericht zijn de drempels voor deelname aan cultureel erfgoed te 
slechten: het verlagen van de prijs voor museumbezoek, het erkennen en ondersteunen 
van een nieuw beleidsterrein als volkscultuur en het stimuleren van vrijwilligerswerk en 
mecenaat. Wat betreft de financiële drempels kunnen we geen vergelijking maken tus-
sen Nederland en Vlaanderen, omdat het gratis museumbezoek in Nederland uiteindelijk 
niet doorging.
Het is eveneens lastig om op basis van de beschikbare gegevens een conclusie te trekken 
over de verschillen in omvang van het vrijwilligerswerk in de Nederlandse en Vlaamse 
sector cultureel erfgoed, laat staan over de resultaten van het beleid. Wel kunnen we 
stellen dat vrijwilligerswerk veel nadrukkelijker aanwezig is in het cultuurbeleid van 
Vlaanderen, niet alleen door de verbinding met sociaal-cultureel werk, maar ook door-
dat recent volkscultuur is ondergebracht bij het beleid voor cultureel erfgoed. Volks-
cultuur en immaterieel erfgoed zijn in Vlaanderen een vanzelfsprekend en geaccepteerd 
onderdeel van het landelijk erfgoedbeleid, wat we van het Nederlandse beleid nog niet 
kunnen zeggen. Daarbij is het goed hier nog eens te memoreren dat het erfgoedbeleid in 
Vlaanderen een beperktere reikwijdte heeft dan in Nederland; monumenten- en archeo-
logiebeleid vallen daar niet onder. Nederland voert in tegenstelling tot Vlaanderen geen 
overkoepelend beleid op het gebied van roerend en immaterieel erfgoed.
De geefcultuur van particulieren ten slotte is in Nederland sterker ontwikkeld dan in 
Vlaanderen, terwijl bij de zuiderburen meer particuliere verzamelaars actief lijken te 
zijn. In Nederland zijn er meer beleidsmaatregelen om het mecenaat te stimuleren; in 
Vlaanderen staat dit nog in de kinderschoenen.
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9 Cultuurbeoefening baart kunstliefhebbers?

Het is niet gewaagd te stellen dat overheidssteun aan muziekscholen, aan creativiteitscentra 
en verenigingen voor amateurkunst even belangrijk is voor de receptieve cultuurparticipatie 
als de subsidiëring van toegangskaartjes. (Knulst 1992: 22)

In hoofdstuk 8 heb ik de drempels voor cultuurdeelname onder de loep genomen en 
bekeken welke inspanningen binnen het erfgoedbeleid van Nederland en Vlaanderen 
worden verricht om deze te slechten. In dit hoofdstuk ga ik in op de inspanningen van de 
Nederlandse en Vlaamse overheid om wat Anciaux noemt de culturele en sociale drem-
pels te slechten. De culturele barrières houden ‘verband met de culturele bagage die de 
aanbieders van hun cultuurparticipanten verwachten. Die bagage moet dan opgedaan 
zijn in het thuis- en het leermilieu (zowel de school als de niet-formele en informele 
leercircuits)’ (Anciaux 2004: 17). Het wegnemen van de sociale drempels moet er aan 
bijdragen dat ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals mensen die in armoede 
leven, worden bereikt.
Dit hoofdstuk begint met een toelichting op het begrip ‘culturele competentie’ (§ 9.1). 
De manier waarop de Vlaamse en Nederlandse overheid actieve deelname aan ama-
teurkunsten (§ 9.2), en aan buitenschoolse1 en binnenschoolse cultuureducatie (§ 9.3) 
proberen te stimuleren, wordt uitgebreid geanalyseerd. Het beleid op het gebied van 
sociaal-artistiek werk dan wel community arts wordt afzonderlijk toegelicht (§ 9.4). Tot 
slot ga ik in op de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de deelname aan ama-
teurkunst en buitenschools kunstonderwijs in Nederland en Vlaanderen (§ 9.5), waarna 
ik conclusies trek over het beleid ten aanzien van amateurkunsten en cultuureducatie 
(§ 9.6).

In 1992 pleitte Knulst voor een andere benadering van het beleidsprobleem van de 
cultuurparticipatie. Cruciaal is in zijn optiek het herstellen van de verbinding tussen 
passieve deelname en het zelf beoefenen van kunst. Onderzoek, politiek en beleid wor-
den gedomineerd door passieve participatie, de kunstliefhebber en amateur worden 
 vergeten, aldus Knulst in De vergeten participant (1992).
In de periode 1999-2009 is in zowel Nederland als Vlaanderen meer aandacht gekomen 
voor de actieve cultuurparticipatie, onder andere door intensivering van het beleid op 
het gebied van amateurkunst en cultuureducatie. In Vlaanderen kwam dit ook door de 
introductie van het sociaal-artistieke werk. In Vlaanderen is onderzoek verricht naar de 
amateurkunsten (Elchardus en Lievens 2009) en bij het Steunpunt voor beleidsrelevant 
onderzoek is op verzoek van minister Anciaux meer aandacht besteed aan onderzoek 
naar actieve participatie (www.steunpuntcjs.be). In Nederland deed het scp op verzoek 

1 Hier opgevat als het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en de centra voor de kunsten 
in Nederland. Veel meer partijen zijn bezig met buitenschoolse cultuureducatie, onder andere het 
sociaal-cultureel werk (zie hoofdstuk 4), musea, culturele centra, theaters en partijen in de markt 
(particuliere muziek- of dansscholen). 
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van het ministerie van oc w een uitgebreid onderzoek naar de toekomst van de kunst-
beoefening (Van den Broek 2010a, 2010b, 2010c).

9.1 Culturele competentie

Aan het einde van de twintigste eeuw raakte in het onderwijs het competentiegerichte 
leren in zwang (Korthagen 2004).2 Dit is een vorm van vraaggestuurd onderwijs dat 
onder andere als doel heeft de aansluiting van het onderwijs op de praktijk te ver groten.3 
Er zijn vele definities van en opvattingen over het begrip competentie in omloop (Kort-
hagen 2004). Culturele competentie kunnen we opvatten als de toepassing van het 
begrip competentie in de cultuursector.4

De Vlaamse Raad voor Cultuur hanteert in haar advies over culturele competentie de 
volgende definitie:

Culturele competentie staat voor een geheel van (voor)kennis over kunst en cultuur, van men-
tale openheid en appreciatie t.a.v. kunst en cultuur, en van het vermogen om kunst en cultuur 
op te zoeken, ermee om te gaan en ze zelf te creëren. (RvC 2006: 4)

De Nederlandse Stichting Leerplanontwikkeling (sl o)5 hanteert een definitie van 
 culturele competentie die eveneens het actieve aspect omvat: ‘een culturele competentie 
is het vermogen van iemand om in een kunstzinnige en/of culturele situatie adequaat 
een activiteit uit te voeren’ (Van Lanschot Hubrecht en Rass 2004: 8).
Anciaux hanteert een bredere definitie: hij verbindt culturele competentie met ver-
dieping van de participatie en het verhogen van de kwaliteit van de cultuurbeleving. 
Dit moet bijdragen aan het verlagen van de drempels voor cultuurparticipatie en lei-
den tot ‘meer mogelijkheden, meer motieven, meer plezier, meer engagement, meer 
 enthousiasme voor cultuur – als smaker en maker, of beide’ (Anciaux 2008g: 13; Anciaux 
2004).
Culturele competentie is gekoppeld aan ‘levenslang en levensbreed leren’, dat zowel in 
de formele context van school, een cursus of opleiding plaatsvindt als in de niet-formele 
omgeving van het sociaal-cultureel werk. Anciaux benadrukt dat dit leren geen ‘academi-
sche bedoening’ moet worden, het gaat voor hem om plezier en ontspanning ( Anciaux 

2 In de jaren zestig en zeventig was het competentiegericht opleiden in de Verenigde Staten 
populair, in Nederland is deze manier van onderwijs geven pas later doorgedrongen (Korthagen 
2004: 16).

3 De laatste jaren is in Nederland steeds meer kritiek geuit op competentiegericht onderwijs, 
onder andere in studentenprotesten. Leerlingen en studenten vinden dat ze in competentiegericht 
onderwijs te weinig kennis opdoen. Mede hierdoor is de invoering van dit onderwijs in het mbo 
meerdere keren uitgesteld (Walters 2010).

4 Overigens wordt het begrip (inter)culturele competentie ook gebruikt om het omgaan met et-
nische diversiteit en culturele verschillen aan te duiden (zie Van Nispen en Van Stralen, 2010). 
Anciaux geeft in zijn cultuurnota expliciet aan dat interculturele competentie voor hem onderdeel 
is van culturele competentie (Anciaux 2004: 15).

5 slo is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (www.slo.nl).
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2004: 16). Alhoewel de kunst- en erfgoedsector voor Anciaux niet voorop staan wat 
betreft het bevorderen van de culturele competentie, kunnen zij wel hieraan bijdragen; 
participatie op zich heeft ook positieve effecten op de culturele competentie (Anciaux 
2004: 15).
Deze brede aanpak wordt zichtbaar in de opsomming van beleidsinstrumenten die moe-
ten bijdragen aan het vergroten van de culturele competentie: de Canon Cultuurcel, het 
deeltijds kunstonderwijs, instrumenten die aandacht hebben voor de cultuurbeleving 
van jongeren, bibliotheken en culturele centra, de brede school, di va (levenslang en 
levensbreed leren), het erkennen van elders verworven competenties, kunsteducatieve 
organisaties en ook de amateurkunsten passen in dit rijtje (Anciaux 2004: 10). Cul-
tuurparticipatie is in het beleid van Anciaux een indicator voor culturele competentie. 
De culturele competentie zelf ‘laat staan de verhoging ervan – is onmogelijk direct te 
meten’ (Anciaux 1999: 25).
In 2006 heeft de Raad voor Cultuur op verzoek van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media van het Vlaams Parlement een advies uitgebracht over de strategieën om de 
culturele competentie te verhogen. De raad sluit zich in grote lijnen aan bij de door Anci-
aux ingezette koers. Het verhogen van de culturele competentie vraagt volgens de raad 
om een brede aanpak langs verschillende sporen: er moet in het algemeen een cultureel 
klimaat worden geschapen en het thuismilieu moet op het culturele vlak worden gesti-
muleerd. De school speelt uiteraard een belangrijke rol, maar het is ook van belang de 
sociale netwerken te vergroten en de cultuurdeelname in de vrije tijd te bevorderen (RvC 
2006).
In de uitgangspuntenbrieven en cultuurnota’s van de Nederlandse bewindspersonen in 
de periode 1999-2009 wordt het begrip culturele competentie niet expliciet genoemd, 
maar uitgaande van de hierboven genoemde definitie zijn in de afgelopen jaren ver-
scheidene initiatieven genomen die moeten bijdragen aan het verhogen ervan. Zo is het 
vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (ck v) voor een belangrijk deel gericht op het 
vergroten van de culturele competentie, niet alleen door kennis over kunst en cultuur 
op te doen, maar ook door leerlingen kunst en cultuur zelf te laten ervaren en hun een 
mening hierover te laten vormen. De cultuurvouchers en later de Cultuurkaart spelen 
daarbij een belangrijke rol.

9.2 Amateurkunstbeleid in Vlaanderen en Nederland

De amateurkunsten kunnen we op verschillende manieren in verband brengen 
met het vraagstuk van cultuurparticipatie. In de eerste plaats is deelname aan de 
amateur kunsten een vorm van actieve cultuurparticipatie. Het is een van de meest 
laagdrempelige vormen van cultuur. Knulst zoekt de verklaring voor de bredere sociale 
spreiding van de amateurkunsten in verhouding tot de passieve kunstenparticipatie in 
de rol die de participant heeft. In de amateurkunsten kunnen deelnemers zelf invloed 
uitoefenen op het repertoire dat wordt gespeeld. Die keuze is in de passieve cultuur-
participatie overgenomen door professionele adviseurs en deskundigen. De afstand 
tussen burger en amateurkunst is ook letterlijk kleiner; het gesubsidieerde aanbod is in 
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de  grotere steden en gemeenten geconcentreerd, amateurkunstbeoefenaars vinden we 
in het hele land (Knulst 1992: 23-24; Van Been en Knulst 1991).
In de tweede plaats wordt amateurkunst – vooral door beleidsmakers – ook wel gezien 
als opstapje naar passieve cultuurdeelname. Beleidsmatige aandacht voor de amateur-
kunsten kan in dit geval ook dienen om de legitimiteit van het gesubsidieerde cultuur-
aanbod te vergroten. De Nederlandse Raad van Cultuur geeft in haar sectoranalyse van 
amateurkunst aan dat er een verband is tussen actieve en passieve participatie, maar dat 
dit alleen geldt voor de meer traditionele kunstvormen als toneel, klassieke muziek en 
beeldende kunst (RvC 2003b: 5).6 Ook uit recenter Vlaams onderzoek in opdracht van 
het Forum voor Amateurkunsten blijkt een positieve samenhang tussen actieve en pas-
sieve kunstbeoefening (Vanherwegen et al. 2009: 209 e.v.). Die samenhang geldt tevens 
voor het volgen van deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Wie hieraan deelnam, heeft 
2,4 keer meer kans om frequent aan de kunsten te participeren (Lievens et al. 2005: 74).
Wat ten slotte vaak vergeten wordt, is dat met name de amateurpodiumkunsten een 
grote publiekstrekker zijn. In 2007 bezocht 27% van de Nederlandse bevolking een 
toneelvoorstelling. Daarvan bezocht bijna de helft (13%) alleen amateurtoneel. Kinde-
ren en jongeren bezoeken vaker een amateur- dan een professionele toneelvoorstelling 
(Van den Broek et al. 2009: 39 e.v.). Uit onderzoek van Noordman et al. in opdracht van 
Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie blijkt dat optredens van amateurkun-
stenaars in 2010 maar liefst twintig miljoen bezoekers hebben getrokken. Zij hebben 
gekeken naar het aanbod op de informele podia, die tot dan toe buiten de statistieken 
waren gebleven (Noordman et al. 2011).
In hoofdstuk 4 kwam al aan de orde dat de amateurkunsten in Vlaanderen onderdeel zijn 
van het sociaal-cultureel werk. In Nederland vallen ze onder het kunstbeleid, wat van 
betekenis is voor de invulling van het landelijke beleid.

Amateurkunstbeleid in Vlaanderen
Dekeyser en Dhont geven aan dat in Vlaanderen kunstzinnige vorming in de jaren zeven-
tig en tachtig van de twintigste eeuw ‘wat stiefmoederlijk’ werd behandeld, omdat in 
het sociaal-cultureel werk de nadruk werd gelegd op brede culturele vorming en niet op 
kunsteducatie (Dekeyser en Dhont 1996: 181; zie ook hoofdstuk 4, § 4.7). Volgens Elias 
sluit actieve kunstbeoefening nauw aan bij volksontwikkeling: ‘Het verenigd zijn is 
belangrijker dan de kwaliteit van het product’ (Elias 2000: 48). Hij vraagt zich af wat in 
het licht van ontplooiing het belangrijkste is: ‘dat mensen samen “kunst” beoefenen op 
basis van ideologische banden of op basis van artistieke verwantschap (niveau, kwaliteit, 
voorkeuren)?’ (Elias 2000: 48).7

6 De raad baseert zich hierbij op cijfers van het nipo uit 1999. In de periodieke onderzoeken 
naar cultuurbereik van het scp wordt niet ingegaan op de relatie tussen actieve en passieve parti-
cipatie (Van den Broek et al. 2009). 

7 Beeldende kunst is binnen de amateurkunsten niet sterk ontwikkeld. Beeldende kunst valt 
onder het deeltijds kunstonderwijs en is daardoor volgens Elias (2000) ook veel professioneler 
opgezet.
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Dat Elias deze vraag anno 2000 stelt, is niet zo vreemd. Op dat moment zijn de amateur-
kunstsector en het sociaal-cultureel werk8 nog sterk verzuild. Per kunstdiscipline waren 
federaties met verschillende ideologische achtergronden actief:

De subsidie werd toegekend op basis van het aantal aangesloten actieve groepen, het aantal 
uren kwalitatieve begeleidingen, het aantal cursus-uren en de georganiseerde regionale activi-
teiten. (FvA 2006: 4)

Hierdoor was er nauwelijks ruimte voor vernieuwing, een probleem dat voor heel het 
sociaal-cultureel werk gold.9

Minister Anciaux geeft in zijn beleidsnota Cultuur 2000-2004 aan, dat actieve participa-
tie niet de aandacht krijgt die het verdient. Naar zijn mening hebben amateurkunsten 
een belangrijke functie doordat ze kunnen bijdragen aan mondigheid en het ontwikke-
len van persoonlijke identiteit (Anciaux 1999: 2). Hij kondigt aan met een nieuw decreet 
voor de amateurkunsten te komen, dat vertrekt vanuit het kwaliteitsbegrip. Ook wil hij 
nieuwe kunstvormen toelaten, zoals populaire muziek. De bedoeling van het nieuwe 
decreet was dat de sector zou ontzuilen. Daardoor zou schaalvergroting ontstaan en een 
minder versnipperd veld. Op 22 december 2000 nam het Vlaams Parlement het nieuwe 
Amateurkunstendecreet aan (bs 2001b). De Vlaamse Gemeenschap steunde voortaan 
nog maar één amateurkunstorganisatie per discipline10 en één steunpunt: het Vlaams 
Centrum voor Amateurkunsten (www.amateurkunsten.be; Anciaux 1999).
In Anciaux’ beleidsnota 2004-2009 lijkt de socialisatiefactor van amateurkunst weer aan 
belang te hebben gewonnen: ‘Dankzij het bijbehorende verenigingsleven spelen de ama-
teurkunsten een belangrijke democratiserende rol’ (Anciaux 2004: 10). Anciaux maakt 
geen onderscheid tussen soorten verenigingen, zij zijn als geheel:

bij uitstek de uitdrukking [zijn] van de vele particuliere projecten die burgers uit vrije wil en 
met inzet van meestal vrijwillige energie dragen. Ze maken van een groep mensen een eenheid 
(ver-enigen). (Anciaux 2004: 37)

Wel wordt nu het artistieke proces meer dan voorheen op de voorgrond gezet:
Meer dan 1,5 miljoen amateurkunstenaars uit diverse sociale en culturele achtergronden, 
ontmoeten elkaar heel regelmatig in uiteenlopende artistieke processen. Vanuit deze artistieke 
ontmoeting ontstaat een dynamisch groepsgebeuren dat actief ondersteund wordt door een 
bijzonder ruim netwerk van vrijwilligers […]. (Anciaux 2004: 14)

8 Toen nog volksontwikkelingswerk geheten.
9 Zie hoofdstuk 4.
10 Er werden negen kunstdisciplines onderscheiden: literatuur, theater, dans, beeldcultuur, beelden-

de kunst, instrumentale, vocale, lichte en volksmuziek. Deze disciplines werden vertegenwoordigd 
door respectievelijk: Creatief Schrijven, Opendoek, Danspunt, Centrum voor beeldexpressie, 
Kunstwerk[t], Muziekmozaïek, Koor&Stem, Poppunt en vl amo (www.amateurkunsten.be). 
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Op 1 januari 2007 wordt het Forum voor Amateurkunsten opgericht, dat als belangen-
behartiger en als steunpunt van het amateurkunstveld fungeert.11 Het Forum wijst in zijn 
beleidsplan op de rol die ouderen spelen in het verenigingsleven en op de toe nemende 
behoefte van deze groep aan culturele ontplooiing (FvA 2006: 14). De vergrijzing wordt 
niet als een probleem gezien, maar als een mogelijkheid voor de amateurkunst om 
aan belang te winnen. Alhoewel jongeren zich vaak op andere manieren verbinden, 
blijft het verenigingsleven ook voor hen van belang als ‘bindmiddel’, aldus het Forum 
(FvA 2006: 15).
Op basis van het nieuwe Amateurkunstendecreet (2006) kunnen organisaties in aan-
merking komen voor project- of meerjarige subsidies. Daarnaast is subsidie beschikbaar 
voor internationale projecten op het gebied van amateurkunst en voor tegemoetkoming 
in de reiskosten van amateurkunstprojecten. In de meest recente versie van het decreet 
wordt de volgende definitie van amateurkunst gehanteerd:

elke kunstvorm die in het kader van het sociaal-cultureel gebeuren aan iedere burger de kans 
biedt om zich via kunstbeoefening en -beleving te ontplooien en zijn potentiële creatieve ver-
mogen te ontwikkelen op vrijwillige basis en zonder beroepsmatige doeleinden (bs 2006).

In 2007 stelt de Vlaamse Gemeenschap in totaal 7,349 miljoen euro beschikbaar voor de 
amateurkunsten. Daarvan gaat het grootste deel naar de negen landelijk erkende ama-
teurkunstorganisaties. In 2008 komt extra ruimte beschikbaar voor de samenwerking 
tussen amateurkunsten en professionele kunsten. Binnen het Decreet lokaal cultuur-
beleid worden de amateurkunsten benoemd als een van de prioriteiten, waardoor 
gemeenten extra subsidies kunnen krijgen voor de ondersteuning van lokale verenigin-
gen en gezelschappen (Anciaux 2008c: 59-60).
Vlaanderen kent 3917 geregistreerde amateurkunstverenigingen, waarvan 82% financieel 
wordt ondersteund door gemeenten (a sc w 2009b: 91). Er is geen totaaloverzicht van 
de gemeentelijke subsidies voor amateurkunsten beschikbaar. De provincies besteden 
gezamenlijk bijna 2 miljoen euro aan amateurkunst (FvA 2008).

Amateurkunstbeleid in Nederland
De Nederlandse overheidszorg op het gebied van actieve en passieve participatie ging in 
de periode 1950-1975 uit van verschillende benaderingen. In het amateurkunstbeleid12 
hanteerde men, net als in Vlaanderen, het principe van afspiegeling. Amateurgroe-
pen uit de verscheidene zuilen ontvingen middelen die ze vrijwel naar eigen inzicht 
mochten aanwenden. Tot 1974 waren de amateurkunsten samen met de omroep, 
de pers en het bibliotheekwerk ondergebracht bij de beleidssector Volksontwikke-
ling van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (cr m). In dat 
jaar werd het amateurkunstbeleid binnen het ministerie van cr m overgeheveld naar 
het  directoraat-generaal Culturele Zaken. Vanaf 1982 werd het amateurkunstbeleid 

11 De organisatie wijkt hiermee af van de steunpunten van andere sectoren. Daar wordt 
de taak van steunpunt en belangenbehartiger niet gecombineerd. Het Vlaams Centrum voor 
Amateurkunsten is opgeheven. 

12 Dit geldt overigens ook voor media- en bibliotheekbeleid.



cultuurbeoefening ba art kunstl iefhebber s?

323  

 ondergebracht bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (w vc) 
(Knulst 1992: 24).
Amateurkunsten en kunstzinnige vorming (akkv) vielen een tijd lang onder één domein, 
waarbij amateurkunst betrekking had op buitenschoolse vorming (bv. in muziekscho-
len en creativiteitscentra) en kunstzinnige vorming werd gezien als binnenschoolse 
vorming (Pots 2006: 395-400). In de tweede helft van de jaren zeventig werd akkv steeds 
meer losgekoppeld van welzijn en onderdeel van het cultuurbeleid waarin de nadruk lag 
op de kwaliteit van amateurkunstbeoefening en kunstzinnige vorming (Vos 1999: 260 e.v.; 
Pots 2006: 395-400).
In 1980 is de zogenoemde Rijksbijdrageregeling ingevoerd. Een groot deel van de taken 
en middelen op het gebied van akkv werd, net als het welzijnsbeleid, gedecentraliseerd. 
Het budget werd meer dan gehalveerd. De gemeenten namen voortaan bijna de gehele 
subsidiëring van de infrastructuur op het terrein van amateurkunstbeoefening voor hun 
rekening, inclusief de buitenschoolse kunstzinnige vorming. De rijksoverheid onder-
steunde landelijke voorzieningen zoals de Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige 
Vorming (nsk v),13 en bijzondere projecten met een voorbeeldfunctie. Het departement 
Onderwijs & Wetenschappen (O&W) stond in voor de verankering van kunstzinnige vor-
ming in het onderwijs. De provincies subsidieerden provinciale steunfunctie-instellin-
gen, vaak culturele raden genoemd (Pots 2006: 395-400).
Tot de hereniging van het cultuurbeleid met het onderwijs- en wetenschapsbeleid in het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (oc w) in 1994, was kunstzinnige vor-
ming ‘een knecht van twee meesters’ (Schönau en Erkelens 1985: 2). De binnenschoolse 
kunstzinnige vorming was de taak van het ministerie van o&w, de buitenschoolse 
 vorming viel onder het ministerie van w vc (Schönau en Erkelens 1985: 2).
Met ingang van de periode 1988-1992 werden amateurkunsten en kunstzinnige vorming 
onderdeel van de vierjaarlijkse beleidscyclus voor cultuur. De aandacht ging daarbij 
steeds sterker uit naar educatie. De amateurkunsten bleven voornamelijk een gemeen-
telijke aangelegenheid en raakten op landelijk niveau buiten beeld. Aangezien ook 
gemeenten in de jaren tachtig prioriteiten moesten stellen en ‘overwegingen van markt 
en privatisering’ voorop stonden, werd binnen het gemeentelijk beleid geregeld bezui-
nigd op de amateurkunsten. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw bezuinigen 
sommige gemeenten opnieuw op de ondersteuning van amateurtoneelverenigingen en 
-koren, soms indirect door de huren van accommodaties te verhogen. Het marktdenken 
van gemeenten zorgt volgens Pots voor een ernstige bedreiging van de positie van de 
amateurkunsten (Pots 2006: 395-400). De gevolgen van de kredietcrisis die in 2007 ont-
stond en de bezuinigingen die daarop volgden, komen hier nog bovenop.
In 2003 maakt de Raad voor Cultuur in zijn vooradvies een analyse van de sector ama-
teurkunsten. De raad constateert dat de grenzen tussen amateur- en professionele kunst 
aan het vervagen zijn, met name bij jongeren en mensen met een dubbele culturele ach-
tergrond. Vooral voor muziek en nieuwe cultuurvormen geldt dat de termen ‘amateur’ 
en ‘professioneel’ in toenemende mate hun betekenis verliezen (RvC 2003b). De raad 

13 In 1984 opgevolgd door het lok v, nu Cultuurnetwerk Nederland (www.cultuurnetwerk.nl).
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voor Cultuur vindt de amateurkunsten en de buitenschoolse kunsteducatie van groot 
belang, omdat hier in tegenstelling tot in het onderwijs wordt ingespeeld op specifieke 
wensen en behoeften van de deelnemers. Zij kunnen zelf kiezen wat hen aanspreekt. 
Onderwijs kan de kennismaking met kunst en cultuur bieden, de amateurkunsten 
en de buitenschoolse kunsteducatie zorgen voor verdere verdieping en specialisatie 
(RvC 2003b).
In het advies van 2007 benadrukt de raad het belang van culturele bagage om ‘volwaar-
dig aan de samenleving te kunnen deelnemen’ (RvC 2007b: 57). De overheid moet talent 
stimuleren; dit acht de raad niet alleen noodzakelijk voor de ontwikkeling van een ken-
niseconomie en de creatieve industrie, maar ‘ook omdat cultuur de burger de kans biedt 
zich te uiten en te ontplooien’ (RvC 2007b: 58). De raad vraagt aandacht voor demografi-
sche ontwikkelingen, zoals vergrijzing en verkleuring van de samenleving. Dit wordt net 
als in Vlaanderen, niet zozeer als een bedreiging, maar als een kans gezien. Uit onder-
zoek blijkt dat vooral praktische drempels een hogere participatie onder 55-plussers 
belemmeren; deze zijn eenvoudig te slechten. Daarnaast pleit de raad voor het leggen 
van verbindingen tussen het beleid op het gebied van amateurkunst en dat op andere 
domeinen zoals onderwijs en gezondheidszorg. De raad stelt voor met andere overheden 
een actieprogramma voor cultuurparticipatie in het leven te roepen, in vervolg op het 
Actieplan Cultuurbereik. Ook is het advies een Fonds voor Amateurkunst en Cultuuredu-
catie op te richten (RvC 2007b).
Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (fa pk) constateert in zijn jaarverslag 
2006 dat het amateurkunstveld sterk in beweging is. Traditionele verenigingen weten 
het jonge publiek niet meer aan zich te binden, ze vergrijzen en moeten soms nood-
gedwongen stoppen. Andere verenigingen weten met succes in te spelen op de wens van 
het publiek om in lossere verbanden te werken en meer aandacht te geven aan artistieke 
ontwikkeling. In de periode 2004-2007 steunde het fa pk in opdracht van oc w het 
theaternetwerk met 500.000 euro voor jeugdtheaterscholen. Het vsbfonds matchte dit 
bedrag.
Naar aanleiding van het essay Niet bij kunst alleen van De Swaan (2003) maakt het fa pk een 
onderscheid tussen amateurkunstenaars die niet de ambitie hebben om professioneel te 
werken en een groep semiprofessionele amateurkunstenaars die een brug kunnen slaan 
tussen amateur en professioneel. Het fonds richt zich expliciet op het stimuleren van 
die laatste groep door hiervoor een apart budget te reserveren. Uit het beleidsplan 2005-
2008 van het fa pk blijkt dat het beleid erop gericht is amateurkunst en kunsteducatie 
meer met elkaar te verbinden. Het fa pk spreekt tussen amateurkunst en de centra voor 
de kunsten van schotten, die verwijderd moeten worden (fa pk 2004).
De amateurkunsten opereren in tegenstelling tot de cultuureducatie ook onafhankelijk 
van subsidies. Er circuleren verschillende schattingen van de overheidsbijdragen. Het 
cbs heeft berekend dat in 2008 de overheden in totaal 55 miljoen euro hebben besteed 
aan amateurkunsten; de bijdrage van het rijk was 12 miljoen euro, van de provincie 
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2  miljoen euro en de gemeenten 41 miljoen euro (cbs.statline.nl,14 geraadpleegd op 
11 april 2011).15 De particuliere bijdrage aan de amateurkunsten is een veelvoud van dit 
bedrag, maar we weten niet exact wat de omvang is. De totale bijdrage van de kunst-
beoefening aan de economie wordt geschat op 1,35 miljard euro (Noordman en Van Dijk 
2009).

Een revival van de amateurkunsten?
Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is de financiële ondersteuning van de 
amateurkunsten door de overheid toegenomen. Over de omvang van de toename cir-
culeren verschillende getallen. De v ng stelt dat in 1999 19 miljoen euro bestemd was 
voor de amateurkunsten en in 2005 33 miljoen euro (Van den Hoogen 2008: 25). Het cbs 
meet een toename van 30 naar 55 miljoen euro in de periode 1999-2009 (cbs.statline.nl, 
geraadpleegd op 11 april 2011).
Uit onderzoek van het scp (Van den Broek, Huysmans en De Haan) bleek evenwel dat de 
actieve kunstbeoefening was afgenomen.16 Dit is voor het Kamerlid Van Vroonhoven-
Kok aanleiding om in 2006 een motie in te dienen (t k 2006/2007b). Zij wil de positie 
van amateurkunst verbeteren en het maatschappelijke, educatieve en culturele belang 
onderstrepen met een actieplan voor amateurkunst. Ook wil zij dat de rijksoverheid 
flankerend beleid opzet om het vrijwilligerswerk in de amateurkunst te stimuleren en de 
deelname door de jeugd te bevorderen (t k 2006/2007b). De sector komt in oktober 2006 
met een manifest Kunst – Goed om te doen! waarmee zij het pleidooi van Van Vroonhoven-
Kok kracht bijzet (Minco 2006).17

14 Konings en Veldheer (2010) geven aan dat het cbs een beperkte definitie van amateurkunst han-
teert, waardoor een deel van de activiteiten buiten beschouwing blijft. Het cbs verstaat onder 
amateurkunst: ‘amateurgezelschappen die actief zijn op het gebied van kunst, voor zover deze 
gezelschappen zich niet bezighouden met scheppende kunst of muzische en culturele vorming’ 
(cbs.statline.nl). Ook uit de begrotingen van de overheden is niet op te maken hoeveel geld naar 
de amateurkunsten gaat, omdat deze bedragen in de begroting niet apart zichtbaar zijn gemaakt. 
Konings en Veldheer (2010) geven aan dat de gemeenten 74% voor hun rekening nemen, provin-
cies 22% en het rijk 4%. Het is onduidelijk waarop deze percentages zijn gebaseerd, omdat er geen 
bron wordt vermeld. 

15 In de berekening van de vng op basis van de cijfers van Berenschot uit 2005 werd de totale over-
heidsbijdrage op 50 miljoen euro geschat, waarvan 8 miljoen euro door het rijk, 14 miljoen euro 
door de provincies en 27 miljoen euro door de gemeenten (Van den Hoogen 2008: 102). De 8 mil-
joen euro die de rijksoverheid zou besteden wijkt flink af van het totaalbedrag van 12 miljoen euro 
dat uit mijn optelsom komt (tabel 9.1). Dit lijkt niet alleen te verklaren door een stijging van de 
middelen.

16 In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen in de omvang van de actieve kunstbeoefening 
beschreven, alsmede de problematiek rond het meten ervan. 

17 In het stuk wordt ingegaan op het belang van amateurkunst voor de samenleving en voor 
de persoonlijke ontwikkeling. Kunstbeoefening wordt een recht van alle kinderen genoemd, 
een bron van ontspanning én ontwikkeling. Het manifest werd opgesteld de het Platform 
Amateurkunst (pak), de voorloper van het sectorinstituut en onderschreven door prominente 
Nederlanders, onder wie oud-minister Brinkman en schrijver Thomas Rosenboom (Minco 2006).
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Partijgenoot en demissionair minister Van der Hoeven komt eind 2006 met de beleids-
brief Een brede basis voor cultuur.18 Amateurkunst is naar de mening van Van der Hoeven om 
diverse redenen van belang: mensen kunnen zich hierdoor ontwikkelen en ontplooien, 
het heeft positieve effecten op de dynamiek van de samenleving, en creativiteit en inno-
vatie dragen bij aan de economie. Zij benadrukt de mogelijkheden van amateurkunst in 
het kader van de brede school en vraagt aandacht voor het feit dat amateurkunst verder 
reikt dan kunst, omdat bijvoorbeeld archeologie en volkscultuur ook een onderdeel 
hiervan vormen (oc w 2006c.)
Plasterk omschrijft in Kunst van Leven het zelf beoefenen en ervaren van cultuur als 
‘de basis van het culturele leven’ (oc w 2007a:21). De amateurkunsten krijgen samen 
met cultuureducatie en volkscultuur een prominente plek in het Fonds voor Cultuur-
participatie. De extra middelen voor amateurkunst die hij in antwoord op de motie van 
Van Vroonhoven-Kok ter beschikking stelt, brengt hij onder in dit fonds. Ook zegt hij 
toe dat in de regelingen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie extra aandacht zal zijn 
voor deelname van ouderen, internationalisering en de bindende werking van cultuur 
(oc w 2007c).
Tot voor kort ondersteunde het rijk net als de Vlaamse Gemeenschap per sector één 
landelijke organisatie die instaat voor het vergroten van kwaliteit en deskundigheid in 
het veld. In 2007 fuseren de Stichting Schrijven, de Stichting Beeldende Amateurkunst, 
Unisono, het Landelijk Centrum voor Amateurdans en Theaterwerk Nederland tot één 
sectorinstituut voor de Amateurkunst: Kunstfactor. Het sectorinstituut richt zich onder 
meer op het promoten en vergroten van de zichtbaarheid van de amateurkunsten  
(www.kunstfactor.nl).
Het in 1997 onder staatssecretaris Nuis opgerichte Fonds voor amateurkunsten fuseerde 
in 2002 met het Fonds voor podiumkunsten tot het fa pk (nu: Fonds Podiumkunsten). 
Met ingang van 2008 zijn de subsidies voor de amateurkunsten ondergebracht bij het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook de meerjarige rijkssubsidies op het gebied van 
amateurkunst, cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn met ingang van 2009 over-
gedragen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. In totaal 28 organisaties ontvangen 
een vierjarige subsidie, waaronder Dox, het Prinses Christina Concours en Kunstbende 
(oc w 2009a).
In opdracht van het ministerie van oc w heeft het scp de kunstbeoefening19 uitvoerig in 
kaart gebracht (Van den Broek 2010a, 2010b, 2010c). Alhoewel de onderzoekers kritisch 
zijn over de kwaliteit van de beleidstheorie op het gebied van de amateurkunsten,20 

18 Aangezien het kabinet eind 2006 demissionair was, kon de brief van Van der Hoeven niet 
meer dan een eerste aanzet zijn.

19 Van den Broek gebruikt de term kunstbeoefening in plaats van amateurkunst vanwege de 
negatieve connotatie van ‘amateuristisch’ (Van den Broek 2010a: 17). Van den Broek onderscheidt 
vijf vormen van kunstbeoefening: binnen verenigingen, binnen culturele en maatschappelijke in-
stellingen, op school (inclusief de brede school), in informeel verband en op de particuliere markt 
(Van den Broek 2010b: 11)

20 Hun belangrijkste kritiekpunten zijn dat de doelstellingen heel algemeen geformuleerd zijn 
en dat er geen duidelijke relatie tussen doelen en middelen is (Konings en Veldheer 2010). 
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stellen zij dat de taakverdeling tussen de verschillende overheden helder is. Er worden 
geen knelpunten of overlappingen in werkzaamheden geconstateerd. De onderzoekers 
typeren de relatie tussen de verschillende overheden op het gebied van amateurkunst 
als ‘betrekkelijke afstandelijkheid’ (Konings en Veldheer 2010: 319). Door middel van 
de programma’s van het Fonds voor Cultuurparticipatie kan de rijksoverheid sturen op 
samenhang in het amateurkunstbeleid, zo stellen Konings en Veldheer (2010).
De doelen en middelen zijn in grote lijnen hetzelfde bij het rijk, de gemeenten en de 
provincies: ‘meer mensen moeten aan cultuur doen’ en dat wordt gestimuleerd door 
subsidies te geven aan kunstbeoefenaars en door voorwaarden te scheppen voor partici-
patie middels het verstrekken van subsidie aan ondersteunende instellingen (Konings en 
Veldheer 2010). Het is overigens wel opmerkelijk dat in deze sector de doelen en midde-
len van de overheden zo sterk overeenkomen, terwijl zij heel verschillende verantwoor-
delijkheden hebben.

Vergelijking amateurkunstbeleid in Vlaanderen en Nederland
De beschrijving van het amateurkunstbeleid in Nederland en Vlaanderen is enigszins 
beknopt, zeker in vergelijking met de analyse van het cultuureducatiebeleid die hierna 
volgt. Dit illustreert de bijrol die de amateurkunsten tot voor kort in het Vlaamse en 
Nederlandse landelijke beleid speelden. In Vlaanderen was het amateurkunstbeleid tot 
enkele jaren geleden een redelijk onopvallende speler in het beleidsdomein sociaal-
cultureel werk, ook al was er een decreet voor de sector. Onder invloed van recent 
onderzoek (Vanherwegen 2009) slaagde de sector er beter in om meer aandacht te 
genereren. In Nederland delft op landelijk niveau het amateurkunstbeleid duidelijk het 
onderspit ten opzichte van de cultuureducatie. Dit hangt samen met de decentralisatie 
van het beleid op het gebied van buitenschoolse kunstzinnige vorming begin jaren 
tachtig. Ook onderzoek naar amateurkunsten was er in de afgelopen jaren weinig in 
vergelijking met dat naar cultuureducatie.
Recent zijn evenwel zowel in Nederland als in Vlaanderen onderzoeken op het gebied 
van amateurkunst in opdracht van de overheid afgerond. Dat is tekenend voor de her-
nieuwde aandacht voor dit onderwerp. Uit de analyses blijkt dat in beide landen dezelfde 
tendensen zijn te bespeuren: de sector en het beleid moeten zich aanpassen aan de 
veranderingen in de maatschappij en de voorkeuren van het publiek. Ook de relatie 
tussen amateurkunst en cultuureducatie dan wel buitenschools kunstonderwijs staat 
aan beide zijden van de grens op de beleidsagenda. De verbinding van amateurkunst 
met de (professionele) kunsten wordt steeds sterker, al zijn vanwege de relatie met het 
kunstbeleid die banden in Nederland vanouds sterker. De verschillende disciplines in de 
amateurkunstsector hebben, mede op verzoek van het rijk en de Vlaamse Gemeenschap 
de krachten gebundeld. Dit leidde tot de oprichting van het Forum voor Amateurkunsten 
in 2006 en Kunstfactor in 2007.
Een duidelijk verschil in aanpak tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandse 
rijksoverheid zit, evenals op veel andere terreinen, in de waardering van de artistieke en 
sociale opbrengsten van de amateurkunsten. Bij de zuiderburen gaat het om een meer 
gelijkwaardige relatie van het sociale en artistieke aspect van de kunstbeoefening. In 
Nederland voert op landelijk niveau het artistieke duidelijk de boventoon, waardoor 
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bijvoorbeeld het circus geen subsidie krijgt van de rijksoverheid21 en het jeugdtheater 
wel. Hierin is verandering gekomen, toen de amateurkunsten werden overgeheveld van 
het Fonds Podiumkunsten naar het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook moet worden 
opgemerkt dat op gemeentelijk niveau veel minder nadruk ligt op artistieke doelen en de 
verbinding met sociale doelen vanzelfsprekend is.
In tabel 9.1 is een overzicht gemaakt van de subsidies voor amateurkunsten bij de Neder-
landse rijksoverheid22 en de Vlaamse Gemeenschap. In Vlaanderen ging tot 2009 naar 
verhouding meer geld per inwoner specifiek naar de amateurkunsten. Dit verschil is 
door Nederland ingelopen met de extra middelen die Plasterk voor de periode 2009-2012 
toekende aan amateurkunst: 2 miljoen euro in 2009 en 8 miljoen euro voor de perio-
de 2010-2012. De middelen gaan naar twee stimuleringsprogramma’s van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie: ‘Er zit muziek in ieder kind’ dat is gericht op actieve muziek-
beoefening, en ‘Het beste van twee werelden’ dat de samenwerking tussen amateurs en 
professionals moet bevorderen (Knol en Van Rensen 2009).

Tabel 9.1

Subsidies voor amateurkunst van de Nederlandse rijksoverheid en de Vlaamse Gemeenschap, 2009

Nederland Vlaanderen

Kunstfactor 5.163.906 organisatie amateurkunst23 6.887.000
meerjarige subsidies24 4.899.556 Vlaams Huis v/d Amateurkunsten (Brussel) 666.000
projectsubsidie Fonds voor 
 Cultuurparticipatie (2007-2008) 2.308.30825

kwaliteitsbevordering 250.000

extra middelen Plasterk (2009) 2.000.000
totaal 14.371.770 7.803.000

Bron: Anciaux (2008a); FvC (2009a); fcp (2009b); Knol en Van Rensen (2009); oc w (2009a)

Buiten de directe ondersteuning zijn er in Nederland en Vlaanderen nog andere midde-
len die ten goede komen aan amateurs, bijvoorbeeld die in het kader van het Actieplan 
Cultuurbereik en met ingang van 2009 de Regeling cultuurparticipatie provincies en 
gemeenten bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook in het kader van het  Kunsten- 

21 Zie hoofdstuk 7 voor een nadere toelichting op de ondersteuning van het circus in 
Nederland en Vlaanderen. 

22 Voor het Fonds voor Cultuurparticipatie is gebruikgemaakt van de gegevens over de 
periode september 2007 - december 2008, toen de regeling amateurkunst van het Fonds voor 
Amateurkunst en Podiumkunsten nog van kracht was. In de nieuwe regelingen is amateurkunst 
met cultuureducatie en volkscultuur opgenomen in de plusregeling voor cultuurparticipatie. 

23 De negen sectorale landelijke amateurkunstorganisaties plus het Forum voor Amateurkunsten. 
24 Dit zijn meerjarig gesubsidieerde instellingen op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie. 

Strikt genomen wordt niet dit hele budget aan amateurkunst besteed, maar het is lastig het bud-
get voor amateurkunst te isoleren. 

25 Dit is het bedrag dat is toegekend. In totaal was 3.111.068 euro beschikbaar (fcp 2009a, 2009b). 
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en Participatiedecreet gaat subsidie naar de amateurkunsten. Deze middelen zijn hier 
buiten beschouwing gelaten, omdat het niet mogelijk is hieruit de budgetten voor 
amateurkunst te destilleren. Helaas zijn er ook geen uitspraken te doen over de totale 
uitgaven voor amateurkunst, omdat niet bekend is welke middelen door de gemeenten 
in Vlaanderen worden verstrekt. In Nederland komen we niet verder dan schattingen. 
Volgens de cijfers van het cbs zouden de overheden in 2008 in totaal 55 miljoen euro aan 
de amateurkunsten besteden (cbs.statline.nl).

9.3 Cultuureducatiebeleid in Vlaanderen en Nederland

Voor we ons richten op het cultuureducatiebeleid in Nederland en Vlaanderen is het van 
belang het begrip cultuureducatie nader te definiëren. Allereerst kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen cultuureducatie in het formele onderwijs26 en buitenschoolse 
cultuureducatie. Buitenschoolse cultuureducatie valt weer uiteen in het (semi)formele 
kunst- en cultuuronderwijs in het deeltijds kunstonderwijs (dko) in Vlaanderen en de 
centra voor de kunsten in Nederland, en de niet-formele cultuureducatie in bijvoorbeeld 
het sociaal-cultureel werk (verenigingen, culturele centra, amateurkunst). Deze laatste 
definitie komen we vooral in Vlaanderen tegen. Daarnaast bieden musea en theaters 
in toenemende mate educatieve programma’s aan en is er, zeker in Nederland, een 
omvangrijk particulier circuit; dit wordt hier buiten beschouwing gelaten.
De Commissie Cultuurbereik constateert in haar evaluatierapport Van stolling naar stroming 
dat cultuureducatie in Nederland wordt opgevat als een activiteit gericht op kinderen en 
jongeren in het primair en voortgezet onderwijs, ‘die in en rond het onderwijs plaats-
vindt’ (Visser-Van Doorn 2007: 25-26). Aan cultuureducatie voor volwassenen wordt in 
tegenstelling tot in Vlaanderen vrijwel geen rijksbudget besteed.
Een andere manier om tegen cultuureducatie aan te kijken, is vanuit het perspectief van 
de onderwezen kunst- of cultuurvorm. Zo onderscheiden we kunsteducatie, erfgoededu-
catie en media-educatie. Deze vormen vallen in de hier gehanteerde definitie allemaal 
onder cultuureducatie, al gaan we niet specifiek in op erfgoed- en media-educatie.
Anne Bamford27 heeft in 2007 zowel het Nederlandse als het Vlaamse beleid op het 
gebied van cultuureducatie onder de loep genomen (Bamford 2007a, 2007b). Ook al 
kregen haar aanpak en conclusies kritiek (zie later deze paragraaf ), haar onderzoek 
blijft interessant voor de vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen omdat zij het 
cultuureducatie beleid met dezelfde methodiek onderzocht, waardoor we zicht krij-
gen op de verschillen en overeenkomsten.28 De receptie van Bamfords onderzoek in 

26 Bezoeken aan culturele instellingen in het kader van school reken ik ook hieronder.
27 Anne Bamford is hoogleraar aan het Wimbledon College of Arts in Londen. In opdracht van 

Unesco onderzocht ze de relatie tussen cultuur en onderwijs, wat resulteerde in The Wow-factor. 
Global research compendium on the impact of the arts in education. Dit leidde tot vervolgopdrachten in 
Vlaanderen, Nederland en Denemarken. 

28 Hierbij moet wel worden aangemerkt dat de Engelstalige versies van de rapporten de zaak ver-
troebelen. De ‘cultural centres’ in Vlaanderen hebben binnen het cultuurbeleid een heel andere 
taak en functie dan de ‘cultural centres’ in Nederland (Bamford 2007a: 46, 2007b: 54 e.v.). 
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 Nederland en Vlaanderen gebruik ik vervolgens om de specifieke invalshoeken op cul-
tuureducatie verder uit te diepen. De focus ligt op de inspanningen op het gebied van 
cultuureducatie in het kader van het landelijke cultuurbeleid. 

9.4 Cultuureducatiebeleid in Vlaanderen

Het onderwijs in Vlaanderen is sinds 1991 een Vlaamse bevoegdheid.29 Daarvoor werd 
het federaal geregeld. Naast de Vlaamse overheid, gemeenten en provincies kunnen 
individuen, vrije verenigingen of private instanties als bestuurder of ‘inrichtende macht’ 
optreden. Tot zover lijkt het Vlaamse onderwijssysteem op dat van Nederland. Vlaande-
ren onderscheidt zich door de zogenoemde onderwijsnetten. Dit zijn organisaties die 
bepaalde verantwoordelijkheden van de bestuurder overnemen. Zij stellen bijvoorbeeld 
leerplannen en lesroosters op. Binnen de eindtermen van de Vlaamse overheid kunnen 
de Vlaamse onderwijsnetten hun eigen curriculum en onderwijsmethode ontwikkelen 
(mov 2008: 10 e.v.).
Er worden drie netten onderscheiden: het g o! Onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap, de vroegere staatsscholen; het officieel gesubsidieerd onderwijs waarbij een stad, 
gemeente of provincie het bestuur vormt; en het vrij gesubsidieerd onderwijs, dat gro-
tendeels bestaat uit katholiek onderwijs. Ook de methodescholen en scholen die op een 
andere religieuze leest zijn geschoeid, behoren tot het vrij gesubsidieerd onderwijs (mov 
2008: 13 e.v.). Vlaanderen kent een relatief groot aantal methodescholen, waaronder 
Freinet- en Steinerscholen die binnen het curriculum veel aandacht voor kunst en cul-
tuur hebben (Bamford 2007a: 17).
Het basisonderwijs bestaat uit negen leerjaren (3-12 jaar), onderverdeeld in kleuter-
onderwijs (toegankelijk vanaf 2,5-6 jaar) en lager onderwijs (6-12 jaar). Het onderwijs in 
Vlaanderen was tot halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw sterk kennis- en 
vakgericht. Daarna kwam een nieuwe onderwijsvisie, die op drie pijlers steunt: ‘het 
aanleveren van kennis, van vaardigheden, en van attitudes’ (Staes 2006: 49).
Met het in werking treden van de eindtermen voor het lager en secundair onderwijs en 
van de ontwikkelingsdoelen in het kleuteronderwijs in het schooljaar 1998-1999 zijn 
nieuwe leergebieden in het basisonderwijs ingevoerd, waaronder muzische vorming. Dit 
leergebied is opgedeeld in vijf domeinen – beeld, muziek, drama, beweging en media 
– en is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden uiteenlopend van reflecteren tot 
genieten. Net als in Nederland wordt kunst in het basisonderwijs voornamelijk ingevuld 
met meer traditionele disciplines, maar het aanbod van nieuwe kunstvormen groeit wel.
Leerlingen krijgen in het basisonderwijs gemiddeld een uur per week tekenen, een uur 
muziek en twee uur manuele expressie. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor het 
bezoeken van voorstellingen in cultuurcentra of tentoonstellingen in musea en wor-
den steeds vaker voorstellingen op school gegeven. De inzet op het gebied van kunst 
en cultuur kan per school sterk verschillen (mov 2008; Bamford 2007a: 18 e.v.), maar in 

29 In bijlage F is een schematische weergave van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen opgeno-
men. 
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het algemeen heeft de hervorming eind jaren negentig ervoor gezorgd dat het aandeel 
kunst en cultuur in het basisonderwijs toenam en meer geïntegreerd wordt aangeboden 
(Staes 2006: 48-55).
Het secundair onderwijs (12-18 jaar) kent sinds 1989 een zogenoemde eenheidsstructuur 
waarbij het onderwijs wordt ingedeeld in drie graden. De eerste twee leerjaren vormen 
de eerste graad, waarin de leerlingen een aantal vaste vakken volgen. De artistieke 
opvoeding is in deze graad gericht op muziek en de plastische kunsten, zowel actief als 
passief. Deze meer traditionele vakken worden aangevuld met vakoverschrijdende eind-
termen, zoals muzisch-creatieve vorming, wat betekent dat ook in andere vakken aan-
dacht moet worden besteed aan cultuur. Waar in het basisonderwijs de nadruk ligt op de 
ervaring, is het secundair onderwijs meer gericht op de inhoud en reflectie (Staes 2006).
In de tweede graad worden vier onderwijsvormen aangeboden, te weten het Algemeen 
Secundair Onderwijs (a so), het Technisch Secundair Onderwijs (t so), het Kunstse-
cundair Onderwijs (k so) en het Beroeps Secundair Onderwijs (bso). a so is de meest 
voorkomende schoolvorm, die we kunnen vergelijken met het Nederlandse havo/vwo.30 
In het k so krijgen de leerlingen naast de basisvorming les in actieve kunstbeoefening. 
Deze onderwijsvorm is gericht op doorstroming naar het hoger kunstonderwijs of naar 
een beroep in de culturele sector. In het schooljaar 2008/’09 koos 2,1% van de leerlingen 
voor het k so. Dit aandeel lag in de voorgaande jaren ongeveer even hoog (mov 2008: 27 
e.v.; s v r 2009b).
De Vlaamse Gemeenschap legt de eindtermen en ontwikkelingsdoelen vast in decre-
ten. De concrete invulling in vakken en uren gebeurt, in overeenstemming met de 
autonomie van de scholen, op schoolniveau. De schoolbesturen worden vanuit de 
onderwijsnetten geadviseerd aan de hand van de zogenoemde raamlessentabel. In de 
eerste graad van de basisvorming krijgen de leerlingen gemiddeld een uur muzikale 
opvoeding en een uur plastische of beeldende vorming. In de tweede en derde graad 
van de basisvorming is de school verplicht aan muzisch-creatieve vorming te werken via 
de vakoverschrijdende eindtermen. Bamford constateert dat op dit punt geen concrete 
resultaatafspraken zijn gemaakt, waardoor de inspanningen variëren van school tot 
school (Bamford 2007a: 23).
Het onderwijs in de tweede en derde graad van het a so kent een gemeenschappelijk 
en een specifiek onderdeel. Leerlingen kiezen in het specifieke gedeelte van de tweede 
graad uit een van de negen polen:31 economie, humane wetenschappen, Grieks, Latijn, 
moderne talen, sport, wetenschappen, wiskunde en topsport. Kunst en cultuur komen 
nadrukkelijk aan bod in de eindtermen van de polen Grieks, Latijn en humane weten-
schappen. In het k so is uiteraard ruim aandacht voor kunst en cultuur (sl o/dvo 2003; 

30 In principe bieden alle onderwijsvormen toegang tot het hoger onderwijs. Het bso is een praktijk-
gerichte opleiding die vooral voorbereid op het uitoefenen van een specifiek beroep. bso en tso 
kunnen we vergelijken met het vmbo (mov 2008: 27; Staes 2006). 

31 We kunnen de polen vergelijken met de Nederlandse profielen. Vlaamse leerlingen krijgen binnen 
het voortgezet onderwijs voor een deel dezelfde lessen (de basisvorming). In aanvulling hierop is 
er een specifiek gedeelte dat leerlingen zelf vorm kunnen geven met een combinatie van een of 
meerdere vakken, de zogeheten polen (slo/dvo 2003). 
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www.ond.vlaanderen.be, onderdeel curriculum/secundair onderwijs, geraadpleegd op 
24 april 2011).
Na de invoering van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen muzische vorming 
besloot het departement Onderwijs in 1994 om een afdeling voor cultuur op te richten. 
Dit werd de Canon Cultuurcel die tot doel heeft om kunst en onderwijs met elkaar in 
contact te brengen en initiatieven voor beide sectoren te ontwikkelen (Bamford 2007a: 
72 e.v.; Bossuyt 2000: 2-8; www.canoncultuurcel.be). De bevoegde ministers voor Cul-
tuur en Onderwijs sloten op 18 februari 2002 een Protocol van samenwerking. Hiermee 
engageerden de bewindslieden, het departement Onderwijs en de administratie Cultuur 
zich om in gezamenlijk overleg een beleid te ontwikkelen voor de terreinen waar cultuur 
en onderwijs elkaar raken (Vanderpoorten en Anciaux 2002).

Buitenschools kunstonderwijs
Het buitenschools kunstonderwijs in Vlaanderen wordt gegeven aan academies voor 
deeltijds kunstonderwijs (dko). Het dko is onderdeel van het Vlaamse ministerie van 
Onderwijs en Vorming. Vóór 1990 was het dko gericht op ‘solistische uitmuntendheid’ 
(Waege 2008: 22). Daarna was het Decreet betreffende het Onderwijs i i  van kracht. Hier-
in zijn nieuwe doelstellingen voor het dko vastgelegd, die tegemoet komen aan kritiek 
uit onder andere het amateurkunstveld (Waege 2008: 22):

– een artistieke vorming bieden, aanvullend op het voltijds dagonderwijs dat al dan 
niet simultaan gevolgd wordt;

– vorming van kunstliefhebbers in de zin van kunstbeoefenaars;
– voorbereiding op het hoger kunstonderwijs.

Het dko kent vier studierichtingen: beeldende kunst, muziek, woordkunst en dans. 
Leerlingen kunnen lessen volgen aan 101 academies voor de podiumkunsten (inclusief 
woordkunst) en 66 academies voor beeldende kunst. Het dko heeft in totaal 1250 les-
locaties in 263 van de 308 gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Zo heeft de gemeente 
Lokeren één zogenoemde hoofdzetel en twee vestigingen. In het jaar 2007-2008 volgden 
ruim 168.000 jongeren en volwassenen les aan het dko. Het leeuwendeel van de acade-
mies is een gemeentelijke instelling (Werkgroep inhoudelijke vernieuwing dko 2008, 
Vermeersch et al. 2011: 5). Een op de vijf kinderen in de basisschoolleeftijd volgt les aan 
een academie, van de jongeren in het secundair onderwijs is dit een op de elf. Driekwart 
van de leerlingen zijn kinderen en jongeren en twee derde is van het vrouwelijk geslacht 
(Waege 2008).
Het dko kent net als het reguliere onderwijs een systeem van graden, dat bij wet is vast-
gelegd. Vanaf 6 jaar kunnen leerlingen zich inschrijven voor de lagere graad beeldende 
kunst, vanaf 8 jaar voor de overige richtingen. De lagere graad is algemeen vormend, de 
middelbare en hogere graad bieden de mogelijkheid voor een bepaalde richting te kie-
zen. In de hogere graad beeldende kunst zijn er 33 opties, bij muziek kunnen leerlingen 
kiezen uit meer dan 50 instrumenten. Sinds het schooljaar 2001/’02 zijn er bij diverse 
richtingen opties bijgekomen, onder meer jazz, lichte muziek en digitale beeldende 
vorming. De opties en vakken zijn vastgelegd door de Vlaamse regering. Een academie 
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kan hieruit een selectie maken en zo het eigen profiel bepalen (Waege 2008; Leys en 
Quintens 2002: 12-13, www.ond.vlaanderen.be geraadpleegd op 29 augustus 2011).
De opleidingen dko aan de academies zijn gericht op zowel kunstbeleving als kunst-
beoefening. Tevens krijgen de leerlingen les in de geschiedenis van het gekozen vak. 
De leerlingen volgen het onderwijs vrijwillig en in hun vrije tijd, maar het dko kan in 
feite worden beschouwd als een volwaardige kunstopleiding die bovendien een goede 
voorbereiding biedt op het hoger kunstonderwijs. De leerlingen hebben meerdere 
contacturen per week; zo zijn de leerlingen in de lagere graad muziek 3,5 uur per week 
aanwezig. Ze krijgen twee uur algemene muzikale vorming, dertig minuten samenzang 
en een uur les op een instrument of zang. Een volledige opleiding in de richting muziek, 
woordkunst en dans duurt tien jaar, in de beeldende kunst maar liefst 18 jaar. De acade-
mies hebben een uitgebreid toetsingssysteem, vergelijkbaar met het reguliere onderwijs 
(Waege 2008; Leys en Quintens 2002: 12-13).
De academies voor dko kennen vrijwel dezelfde bestuurlijke organisatie als het regu-
liere onderwijs. Uitgaande van de minimale eisen waaraan academies wettelijk moeten 
voldoen, geven de onderwijsnetten invulling aan de leerplannen. De meeste academies 
vallen onder het gemeentebestuur. De docenten in het dko moeten beschikken over 
een basisdiploma hoger kunstonderwijs. Ook moeten zij een lerarenopleiding hebben 
gevolgd.
De Vlaamse overheid betaalt de lonen van de docenten in het dko. De Vlaamse overheid 
had in 2006 hiervoor 180,9 miljoen euro beschikbaar, 1,9% van het totale Vlaamse onder-
wijsbudget, dat voor 97,3% naar salarissen gaat. De lokale besturen financieren de infra-
structuur en overige voorzieningen (Waege 2008: 19; Leys en Quintens 2002: 12-13). Het 
inschrijfgeld voor kinderen en jongeren bedraagt voor het schooljaar 2010/’11 56 euro vol 
tarief en 36 euro gereduceerd tarief per jaar; volwassenen betalen respectievelijk 183 en 
106 euro. Dit bedrag staat los van de richting die een leerling kiest of het niveau dat hij 
volgt. Iets meer dan een derde (34,7%) van de leerlingen komt in aanmerking voor het 
gereduceerde tarief (Vermeersch et al. 2011: 10; Waege 2008: 110).
De commissie die in opdracht van de Vlaamse overheid het dko onderzocht, constateert 
dat de Vlaamse overheid in de afgelopen jaren meer eisen is gaan stellen. Het maatschap-
pelijke en emancipatorische aspect van kunsteducatie begon zwaarder mee te tellen. 
Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de projecten kunstinitiatie voor kansarme 
jongeren, die het dko in samenwerking met basisscholen organiseerde (wdko 2008: 
23). De balans is verschoven van ‘talentontwikkeling van enkelen’ naar toegankelijkheid 
en ‘culturele emancipatie’ voor zo veel mogelijk mensen. Tevens wordt door de overheid 
nadrukkelijk gevraagd om het ontwikkelen van ‘attitudes’ door middel van kunst (‘edu-
cation through the arts’), naast het ontwikkelen van vaardigheden en kennis. Hierdoor 
heeft het dko een dubbele opdracht gekregen: talentontwikkeling en emancipatie 
(wdko: 24).
Andere door de Vlaamse overheid ondersteunde initiatieven op het gebied van bui-
tenschoolse cultuureducatie zijn onder meer jeugd(muziek)ateliers en jeugdgroepen 
voor amateurkunst. Deze bevinden zich op het snijvlak van cultuur- en jeugdbeleid. 
De (jeugd)muziekateliers zijn onderdeel van het jeugdbeleid, dat op zijn beurt organi-
satorisch is ondergebracht bij het sociaal-cultureel werk. Het onderwijs in de ateliers 
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is net als het sociaal-cultureel werk32 veel informeler dan op scholen en de activiteiten 
zijn meer gericht op het groepsproces dan op het (individuele) eindresultaat. Een ander 
verschil met het dko is dat in het jeugdwerk de organisatie en leiding bij de jongeren 
zelf ligt. In 2007 waren er 60 gemeentelijke jeugdateliers en 32 jeugdmuziekateliers. Het 
totaal aantal ateliers, inclusief particuliere initiatieven, is in 2007 278 (a sc w 2009b: 87 
e.v.). Jeugdgroepen voor amateurkunst zijn gericht op het gezamenlijk produceren van 
bestaande muziek- of toneelstukken en vaak verbonden met eenzelfde organisatie voor 
volwassenen. In 2007 stonden 399 van dergelijke jeugdgroepen geregistreerd (a sc w 
2009b: 96). Tot slot worden in het kader van het sociaal-cultureel werk voor jeugd een 
aantal kunsteducatieve organisaties projectmatig en meerjarig ondersteund. Zo ontving 
Jeugd en Poëzie in 2009 140.000 euro en kreeg Villanella vzw 265.500 euro voor het orga-
niseren van Kunstbende (a sc w 2010: 74).
Binnen het kunstbeleid waren tot de introductie van het Kunstendecreet in 2004 weinig 
middelen of regelingen voor educatie beschikbaar. Alleen binnen het Muziekdecreet 
bestond de mogelijkheid tot ondersteuning van muziekeducatieve organisaties, zoals 
Musica, Jeugd en Muziek en de Krijtkring. In de meest recente versie van het Kunsten-
decreet is een apart hoofdstuk opgenomen voor instellingen op het gebied van kun-
steducatie en sociaal-artistiek werk. Daarnaast komen cultuureducatieve organisaties in 
aanmerking voor ondersteuning binnen de administratie Jeugd op grond van het decreet 
op het landelijk jeugdwerk (bs 1998b, 2008d, 2008f ).

Kwaliteit en consistentie: analyse Anne Bamford
Bamford staat in haar onderzoek Kwaliteit en consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaande-
ren zeer kritisch tegenover het kunst- en cultuureducatiebeleid in Vlaanderen (Bamford 
2007a). De complexe organisatie van het onderwijs, de versnippering van mogelijk-
heden voor ondersteuning onder verschillende beleidsdomeinen33 en decreten, en de 
gebrekkige afstemming tussen cultuur en onderwijs belemmeren een optimale functio-
nering. De middelen voor cultuureducatie komen uit vele bronnen, met elk hun eigen 
doel stellingen en eisen, wat de administratieve lasten voor de scholen en culturele orga-
nisaties hoog maakt. Bamford karakteriseert het als ‘een verwarrend systeem met te veel 
lades, en te weinig geld in elke lade’ (Bamford 2007a: 18).
Daarnaast wordt te weinig aandacht besteed aan monitoren en evaluatie van de resul-
taten. Bamford stelt dat de kwaliteit en omvang van kunst- en cultuureducatie op de 
docentenopleidingen in de afgelopen jaren is afgenomen. Dit is zorgelijk omdat uit haar 
onderzoek blijkt dat de positieve effecten van cultuureducatie alleen bereikt kunnen 
worden met goede cultuureducatie (Bamford 2006, 2007a).
De oprichting van de Canon Cultuurcel heeft geen spectaculaire verbetering teweeg 
kunnen brengen. Een goede samenwerking tussen de departementen Cultuur en Onder-
wijs komt niet tot stand, omdat ze uitgaan van verschillende visies (Bamford 2007a: 11). 
Kenmerkend in dit opzicht is het feit dat het onderzoek van Bamford een opdracht van 

32 Zie hoofdstuk 4. 
33 Het gaat hier om het beleidsdomein Onderwijs enerzijds en het domein Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media anderzijds.
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de minister van Onderwijs was, niet ook van de minister van Cultuur en Jeugd, en dat 
minister Anciaux met een eigen reactie kwam.
Bamford ziet niet alleen de samenwerking op ministerieel niveau tekortschieten. Ook 
tussen kunstenaars, de culturele sector en scholen onderling is eerder sprake van inci-
dentele en projectmatige dan van structurele samenwerking. Tussen scholen is er riva-
liteit, wat het delen van kennis en ervaring in de weg staat. Bamford ziet dat de Vlaamse 
overheid hoge doelstellingen heeft geformuleerd op het gebied van sociale integratie, 
maar vraagt zich af of die in de praktijk ook haalbaar zijn (Bamford 2007a: 12-13).
De voorzieningen op de scholen beoordeelt zij over het algemeen als voldoende. Wel zijn 
de structurele kosten voor kunst- en cultuureducatie naar verhouding nogal hoog, mede 
door de versnipperde aanpak. Een schatting van de middelen op basis van de aanbevolen 
uren voor kunsteducatie levert een bedrag op van circa 527 euro per kind per jaar in het 
basisonderwijs. Empirisch onderzoek laat volgens Bamford zien dat dit bedrag in wer-
kelijkheid veel lager ligt en dat een substantieel deel van ouderlijke bijdragen afkomstig 
is34 (Bamford 2007a: 13).
Ook het buitenschoolse kunstonderwijs krijgt forse kritiek te verduren van Bamford. Het 
dko slaagt er niet in om specifieke doelgroepen te bereiken, ondanks de lage kosten 
van dit onderwijs. Het dko heeft weinig banden met het reguliere onderwijs, het aantal 
deelnemers is relatief laag en de leerlingen zijn vooral afkomstig uit hogere sociale krin-
gen. Bamford stelt dat de officiële cijfers geflatteerd zijn.35 Haar conclusie is dat een groot 
deel van het budget voor kunst- en cultuureducatie, meer dan 25%, naar een heel klein 
deel van de jongeren gaat, namelijk 14% (Bamford 2007a: 24-26).36

Bamford constateert verder een mismatch tussen de brede definitie van kunst in de 
Vlaamse samenleving en de smalle definitie hiervan in het onderwijs. Binnen de 
schoolmuren ligt de nadruk op muziek en beeldende kunst (Bamford 2007a: 19).37 
De  amateurkunsten en het sociaal-cultureel werk zijn voor haar een voorbeeld van de 
brede benadering. Zo zijn de vele lokale muziekverenigingen een ‘uniek’ kenmerk van 
het Vlaamse culturele leven, aldus Bamford38 (Bamford 2007a: 19). Het sociaal-cultureel 
werk heeft volgens Bamford als doel de toegang tot de kunstwereld te bevorderen en 
een niet-elitaire visie op kunst te ontwikkelen. De afstand van deze werkvormen tot de 
kunsten en kunsteducatie is echter groot, zo stelt zij. Bamford heeft overigens het ver-
enigingsleven en het jeugdwerk niet bestudeerd in het kader van haar onderzoek.

34 Bamford refereert daarbij aan de discussie rond de maximumfactuur die met ingang van 1 septem-
ber 2008 is ingevoerd (zie ook hoofdstuk 8, § 8.4). 

35 Er zitten dubbeltellingen in doordat sommige leerlingen meerdere vakken volgen en leerlingen die 
alleen aan een korte (zomer)cursus deelnemen op dezelfde manier worden meegeteld als regu-
liere leerlingen (Bamford 2007a: 26) .

36 Dit is een kwestie van perspectief; je kunt evengoed betogen dat met een relatief klein 
budget een groot deel van de jonge mensen wordt bereikt. 

37 Bamford geeft aan dat drama vooral wordt gebruikt om andere onderwerpen aan de orde te 
 stellen (Bamford 2007a: 27)

38 Bamford doelt dan op de fanfares, harmonieorkesten en brassbands. 
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Bamford stelt vast dat culturele centra vele programma’s voor kinderen organiseren, 
gemiddeld 35 tot 40 per jaar.39 Zij komen in aanmerking voor middelen voor educatie, 
maar de centra tonen hier volgens Bamford weinig belangstelling voor. In de meeste 
centra maken de activiteiten voor kinderen de helft van de totale programmering uit, 
maar is weinig staf voor educatie beschikbaar. Gezien de taalproblematiek in België 
heeft het Bamford tot slot verrast dat erfgoededucatie relatief weinig aandacht krijgt in 
Vlaanderen (Bamford 2007a).

Beleidsreacties op Bamford
Het mag geen verbazing wekken dat het rapport van Bamford in Vlaanderen tot reacties 
heeft geleid. Minister van Onderwijs Vandenbroucke stelde naar aanleiding van het 
rapport een commissie in, die de opdracht kreeg de aanbevelingen van Bamford te ana-
lyseren en met concrete suggesties voor verbetering te komen. De commissie bestond 
uit tien mensen onder leiding van Hans Waege.40 Vandenbroucke betrok ook minister 
Anciaux bij de commissie. Op 18 september 2008 werd het eindrapport Gedeeld/Verbeeld 
gepresenteerd (Waege 2008). Ondertussen was een werkgroep bezig met de vernieuwing 
van het dko, wat zou moeten leiden tot een nieuw decreet.41 Dit rapport, getiteld Verdie-
ping/Verbreding. Perspectieven voor inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs, werd 
op 8 december 2008 afgerond (wdko 2008).
De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Onderwijs en Cultuur 
zijn dat scholen, zowel kleuter- en leerplichtonderwijs als docentenopleidingen, een 
visie op kunst- en cultuureducatie moeten ontwikkelen aan de hand van een door de 
overheid opgestelde referentielijn en dat scholen met culturele actoren in hun omgeving 
een zesjarige samenwerkingsovereenkomst moeten opstellen. Scholengemeenschap-
pen zouden een cultuurgangmaker moeten krijgen met wie zij een visie ontwikkelen. 
De commissie stelt voor om in het secundair onderwijs een nieuw leergebied te intro-
duceren, Culturele en Kunstzinnige Vorming, dat de vakken plastische en muzikale 
opvoeding en esthetica vervangt. Dit vak moet in de optiek van de commissie verplicht 
worden voor alle leerlingen van de eerste tot en met de derde graad, op alle niveaus. Ten 
slotte zou binnen het departement voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een ‘ankerpunt’ 
cultuur- en kunsteducatie moeten worden opgericht, dat samenwerkt met de Canon 
Cultuurcel (Waege 2008). Naar aanleiding van het advies van de commissie en de werk-
groep is het departement Onderwijs gestart met de voorbereiding van een nieuw decreet 
voor het deeltijds kunstonderwijs. De betrokken kabinetten en administraties werken 
gezamenlijk aan een strategisch beleidskader cultuureducatie. Bij het departement 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media is in 2009 het Ambtelijke Coördinatie CultuurEducatie 
(acce) in het leven geroepen. In 2010 organiseerde acce in samenwerking met Canon 

39 De cijfers hebben betrekking op 61 door de Vlaamse overheid gesubsidieerde culturele centra. 
40 Hans Waege is anno 2010 algemeen directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en als 

onderzoeker verbonden aan het Steunpunt beleidsgericht onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport. Hij 
was eerder onder meer verantwoordelijk voor de oprichting van de Studiedienst van de Vlaamse 
Regering en bestuurder bij diverse kunstenorganisaties. 

41 Dit decreet is voorzien voor de regeerperiode 2009-2014.
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Cultuurcel van het departement Onderwijs en Vorming de Dag voor de Cultuureducatie 
(a sc w 2010).
Een dag voor de presentatie van het rapport van de Commissie Onderwijs en Cultuur 
komt minister Anciaux naar buiten met Smaakmaker. Een beleids- en actienota over cultuur-
educatie voor smakers en makers binnen het Vlaams cultuur- en jeugdbeleid (Anciaux 2008g). 
 Anciaux wil naar eigen zeggen een aanvulling geven op het rapport van Bamford. In 
haar onderzoek wordt cultuureducatie alleen vanuit onderwijsperspectief geanalyseerd 
( Anciaux 2008g: 8). Minister Anciaux stelt dat cultuureducatie binnen cultuur- en jeugd-
beleid blijkbaar zo vanzelfsprekend is geworden, dat het als zodanig niet meer zichtbaar 
is en geeft daarom een overzicht van alle initiatieven op dit gebied. De minister van Cul-
tuur bevestigt met zijn nota in zekere zin de kloof tussen cultuur- en onderwijsbeleid.
Cultuureducatie binnen cultuur- en jeugdbeleid gaat volgens Anciaux uit van een ‘funda-
menteel andere en wellicht ook bredere benadering’ (Anciaux 2008g: 8). Bamford geeft 
aan dat haar onderzoek alleen betrekking heeft op kinderen en jongeren, maar daar-
door mist zij volgens Anciaux een substantieel deel van de cultuureducatie, namelijk 
die voor volwassenen (Anciaux 2008g: 11). Bovendien legt zij de nadruk op de formele 
kunsteducatie voor kinderen en jongeren en heeft zij nauwelijks aandacht voor wat in 
Vlaanderen niet-formele educatie wordt genoemd: het sociaal-cultureel werk voor jeugd 
en volwassenen. Dit zijn juist aspecten die in het Vlaamse cultuurbeleid sterk naar voren 
komen. De lijst met organisaties die in het onderzoek van Bamford zijn geraadpleegd, 
bevat inderdaad weinig instellingen uit de hoek van het sociaal-cultureel werk (Bamford 
2007a: 3).
Onder cultuureducatie verstaat Anciaux vorming en volksverheffing (Anciaux 2008g: 9). 
Vorming is een begrip dat we moeten zien in aanvulling op, maar soms ook in tegenstel-
ling tot het klassieke opvoedingsideaal dat uitgaat van een hiërarchische verhouding 
tussen meester en leerling. Een belangrijk verschil tussen onderwijs en vorming is dat 
vorming plaatsvindt in een ‘meer vrije handelingsomgeving’, waarbij sprake is van een 
horizontale verhouding tussen begeleider en deelnemer (Anciaux 2008g: 9). Cultuur-
educatie gaat voor hem over ‘het begeleiden, stimuleren, faciliteren en ondersteunen 
van zo veel mogelijk mensen naar participatie aan en in cultuur.’ Anciaux introduceerde 
hiervoor het begrip toeleiding (Anciaux 2008g: 5). Zijn nogal omslachtige definitie van 
cultuureducatie wordt dan:

het geheel van maatregelen en actoren, dat via begeleiding en ‘toeleiding’ van mensen en 
groepen, gericht op het effectief en reflectief omgaan met cultuuruitingen, bijdraagt tot meer 
en betere cultuurparticipatie, in de betekenissen van deelnemen (smaken) en/of deelhebben 
(maken). (Anciaux 2008g: 16)

Anciaux heeft een schatting gemaakt van de middelen die binnen het cultuur- en jeugd-
beleid beschikbaar zijn voor cultuureducatie.42 Ook daarbij geeft hij blijk van een breed 
perspectief op cultuureducatie door bijvoorbeeld de tegemoetkoming die organisaties 

42 Hij heeft dit gedaan door een inschatting te maken van het aandeel van cultuureducatieve 
activiteiten binnen culturele organisaties als musea en culturele centra. Dit aandeel heeft hij ver-
volgens gekwantificeerd. 
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als asiel- en gemeenschapscentra in het kader van het Participatiedecreet ontvangen 
voor het organiseren van cultureel aanbod mee te rekenen (Anciaux 2008g: 21).43

De minister komt uit op een ruwe schatting van 57,5 miljoen euro voor cultuureducatie 
binnen de Vlaamse cultuurbegroting van 2008.44 Hij merkt daarbij op dat de middelen 
voor cultuureducatie binnen de cultuurbegroting zijn toegenomen van 7,3% in 1999 tot 
11,8% in 2008 (Anciaux 2008g: 66).
Tot slot kondigt de minister in zijn reactie maatregelen aan die in het teken staan van 
sturing, coördinatie en overleg. Zo wordt met partijen in het veld een netwerk cultuur-
educatie gevormd. Ook zet hij in op cultuurbemiddelaars- en makelaars die de noodza-
kelijke verbindingen kunnen maken tussen aanbod en afname (Anciaux 2008g: 68 e.v.).
De nota van Anciaux roept op zijn beurt weer verschillende reacties op. De fov, belan-
genbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, vindt de financiële raming 
van Anciaux te grof en te kort door de bocht (fov 2008). Ook bij parlementsleden roept 
de nota van Anciaux vragen op. Kamerlid Libert stelt vast dat in de nota nauwelijks een 
relatie wordt gelegd met het onderwijs, terwijl de gebrekkige afstemming nu juist een 
van de belangrijkste kritiekpunten van Bamford was. Anciaux verdedigt zich door te stel-
len dat het doel van zijn nota was om het beperkte beeld van Bamford bij te stellen en te 
vervolledigen (v p 2008/2009).
Het beeld dat Anciaux schetst is inderdaad een aanvulling op het onderzoek van Bam-
ford. We kunnen grofweg stellen dat Bamford zich richt op begeleiding, de hiërarchische 
relatie van docent en leerling in school en het dko, en dat Anciaux zich richt op de toe-
leiding naar cultuureducatie. Je kunt erover twisten of alles wat Anciaux in zijn nota tot 
cultuureducatie rekent werkelijk daartoe behoort. Het feit dat de minister van Cultuur 
een dag voor de officiële reactie op het rapport van Bamford met een eigen nota komt, is 
in ieder geval veelzeggend voor de relatie tussen onderwijs- en cultuurbeleid.

9.5 Cultuureducatiebeleid in Nederland

Bij veel mensen leeft het idee dat in het voortgezet onderwijs in Nederland vóór de jaren 
zeventig veel meer aan cultuur werd gedaan dan daarna. Dit beeld hangt samen met het 
idee dat sindsdien de hoge cultuur in het onderwijs en in de samenleving aan belang 
heeft ingeboet.45 Met de introductie van de Wet op voortgezet onderwijs uit 1968, beter 
bekend als de Mammoetwet, wordt de oude structuur van mulo, mms en hbs vervan-
gen door de mavo, havo, vwo46 en gymnasium (Vos 1999: 197). In de periode voor de 

43 Anciaux maakt onderscheid tussen impliciete en expliciete instrumenten voor cultuuredu-
catie: ‘Sommige(n) van hen zijn expliciet gericht op cultuureducatie, terwijl dit bij andere(n) eerder 
impliciet, maar toch als een centraal gegeven aan bod komt’ (Anciaux 2008g: 19).

44 Inclusief jeugdbeleid.
45 Zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.
46 De afkortingen staat respectievelijk voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, hoger al-

gemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. De mavo ging met 
ingang van het schooljaar 1999/’00 op in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). 
Daarbinnen wordt nog een theoretische leerweg onderscheiden (vmbo-t). 
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Mammoetwet werd, zeker in de hogere regionen van het middelbaar onderwijs, nog 
bewondering voor de klassieke en gecanoniseerde cultuur bijgebracht. In het licht van 
het Bildungideaal moesten leerlingen blijk gaan geven van een ontwikkelde smaak (De 
Haan en Knulst 2000).
Na de invoering van de Mammoetwet krijgen steeds meer kinderen toegang tot het 
middelbaar onderwijs. Tegelijkertijd brokkelt het gezag van docenten af. In het nieuwe 
curriculum is er minder aandacht voor de receptieve esthetische vorming in de hoge 
cultuur. Dit wordt deels vervangen door de kunstzinnige vakken tekenen, muziek en 
handvaardigheid, die de persoonlijke expressie van het kind zelf centraal stellen: ‘het 
opgelegde gezag van zowel artistieke als zedelijke normen werd principieel verworpen’ 
(Vos 1999: 167).

Cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs
In 1969 werd de kunstzinnige vorming in Nederland doorgelicht. De situatie in het basis-
onderwijs werd negatief beoordeeld. Vooral het niveau van de muzikale vorming bleek 
rampzalig, de beeldende vorming kwam er iets beter vanaf. Van andere vormen van 
kunstzinnige vorming was nog nauwelijks sprake (Vos 1999). In 1973 werd een onderzoek 
gepubliceerd waaruit bleek dat er te weinig duidelijkheid en overeenstemming was over 
de doelen van kunstzinnige vorming (Hoogeveen en Oomen 2009).
In 1985 werd de Wet op het basisonderwijs ingevoerd. Hierin worden de kunstvakken 
verbreed en de eisen voor kunst- en cultuureducatie aangescherpt. Een basisschool moet 
ten minste aandacht besteden aan de volgende ‘expressieactiviteiten’, tegenwoordig 
kunstzinnige oriëntatie geheten: bevordering van het taalgebruik, tekenen, muziek, 
handvaardigheid (handenarbeid en textiele werkvormen), spel en beweging. In de nieu-
we basisschool, waar kleuter- en basisonderwijs zijn geïntegreerd, wordt kunst zinnige 
vorming integraal onderdeel van het onderwijsprogramma (Beekhoven et al. 2010: 173-
177).
Vanaf eind jaren tachtig komt er met de invoering van eindtermen meer duidelijkheid 
over de doelen van kunstzinnige vormgeving. In de jaren negentig worden deze gevolgd 
door kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs, waarin vrij gedetailleerd staat aangegeven wat een leerling moet kennen 
en kunnen. Bij de herziening van de kerndoelen in het schooljaar 2005/’06 worden de 
doelstellingen voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs veel globaler gefor-
muleerd (Hoogeveen en Oomen 2009). Op het gebied van kunstzinnige oriëntatie zijn er 
drie kerndoelen (oc w 2006e: 59):

– De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

– De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
– De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor cultu-

reel erfgoed.47

47 Erfgoed valt onder zowel het leergebied kunstzinnige oriëntatie als het leergebied oriëntatie op 
jezelf en de wereld (oc w 2006d).
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Uit onderzoek onder leerkrachten in het basisonderwijs blijkt dat zij in vergelijking met 
hun collega’s in het voortgezet onderwijs meer instrumentele doelen nastreven met het 
oog op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. De laatste jaren winnen echter 
vakinhoudelijke motieven, kennis en vaardigheden steeds meer aan belang (Hoogeveen 
en Oomen 2009).
Scholen zijn vrij om te bepalen hoeveel uren zij aan kunstzinnige oriëntatie besteden; 
dit kan per school dus sterk verschillen. Uit de meest recente Cito-peiling van muziek-
onderwijs op de basisschool (1997)48 blijkt dat in groep 6 gemiddeld 48 minuten per week 
aan muziekonderwijs wordt besteed en 44 minuten in groep 7 en 8. In 1992 lag dit op 
gemiddeld 50 minuten in groep 6, 7, en 8 en in 1988 nog op 53 minuten (Van Weerden 
en Veldhuijzen 2000: 35). Uit eenzelfde soort onderzoek naar beeldende vorming bleek 
dat in 1996 in groep 6 gemiddeld 113 minuten aan beeldende expressieactiviteiten werd 
besteed en in groep 7 en 8 respectievelijk 115 en 111 minuten. In 1987 lag dit op 150 minu-
ten per week49 (Hermans et al. 2000: 32). Deze cijfers lijken op een achteruitgang te 
duiden, maar als we de afgelopen twee decennia overzien, blijkt het aantal uren kunst-
zinnige oriëntatie in het primair onderwijs vrij stabiel te zijn gebleven (Hoogeveen en 
Oomen 2009).
In totaal werd in 1988 ongeveer 4,6 uur per week aan kunstzinnige oriëntatie besteed. 
Uit een meting in het kader van de monitor van de Regeling versterking cultuureducatie 
in het primair onderwijs blijkt dat het aantal uren in 2008 gestegen is naar gemiddeld 
zeven uur per week. Dit is inclusief 1 uur erfgoededucatie, wat vermoedelijk in 1988 
meestal nog niet als vorm van cultuureducatie werd gezien. In groep 1 tot en met 4 wordt 
meer tijd besteed aan kunstzinnige oriëntatie dan in de bovenbouw. De meeste tijd 
besteden leerlingen aan beeldende vakken (Hoogeveen en Oomen 2009).
Met ingang van het schooljaar 2006 is in het primair onderwijs lumpsumfinanciering50 
geïntroduceerd. Voor kunst en cultuur is een vast bedrag van € 94,75 per school en een 
variabel bedrag van € 3,96 per leerling51 gereserveerd. Scholen zijn echter vrij om te kie-
zen waar zij de middelen aan besteden (Edu-Art 2010). Bovenop deze middelen was met 
ingang van het schooljaar 2004-2005 € 10,90 per leerling beschikbaar in het kader van 

48 Hierna deed Cito, het Centraal instituut voor toetsontwikkeling, geen Periodieke peiling van het 
onderwijsniveau (ppon) meer voor de kunstvakken. Dit hangt samen met de invoering van nieuwe 
kerndoelen voor de kunstvakken, die te algemeen geformuleerd zijn om de resultaten ervan te 
kunnen meten. Ook werd in toenemende mate prioriteit gegeven aan (het meten van de resulta-
ten van) het taal- en rekenonderwijs. 

49 De onderzoekers nuanceren deze afname door aan te geven dat in 1987 de beeldende vakken 
(tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen) apart werden ondervraagd. Hierdoor is on-
duidelijk in hoeverre de cijfers vergelijkbaar zijn (Hermans et al. 2000: 32). 

50 In de lumpsumfinanciering krijgen scholen een totaalbedrag van het ministerie dat zij naar eigen 
inzicht kunnen besteden. In Vlaanderen wordt hiervoor het woord ‘enveloppenfinanciering’ ge-
bruikt (www.taaluniversum.org). 

51 Dit is de zogenoemde Londonorm die is vernoemd naar een oud-gedeputeerde van de provincie 
Drenthe. Dr. Londo was in de jaren tachtig voorzitter van de commissie die de normen ontwik-
kelde, op basis waarvan de financiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs aan gemeenten 
werd berekend. 
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de regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs.52 Het is de bedoeling 
dat de specifieke middelen voor cultuureducatie op den duur opgaan in de lumpsum-
financiering.

Voortgezet onderwijs
Op de middelbare school behoorde tot 1968 alleen tekenen tot de verplichte vakken. Met 
de Wet op het voortgezet onderwijs (1968) werden ook muziek en handvaardigheid als 
verplichte vakken ingevoerd. Dit klonk veelbelovend voor de kunstvakken, maar de prak-
tijk bleek weerbarstiger. In geen van de werkgroepen die de invoering van het nieuwe 
stelsel moesten voorbereiden zat een vertegenwoordiger van de kunstvakken. In de 
Overgangswet van 1967 ontbraken voor de expressievakken de bepalingen over de beno-
digde bevoegdheden per vak en per niveau. Er was een groot tekort aan bevoegde leraren 
en geschikte vaklokalen (Vos 1999: 198-199).
Uiteindelijk bleek het aantal gegarandeerde uren voor expressievakken nauwelijks groter 
dan in de periode voor de Mammoetwet. Bovendien moest het aantal uren nu over meer 
vakken worden verdeeld. De expressievakken hadden duidelijk een lagere status dan de 
examenvakken. Dit hing ook samen met het gebrek aan samenwerking in de wereld van 
de kunstzinnige vorming. Pas begin jaren tachtig kregen de expressievakken de offici-
ele status van eindexamenvak en daarmee een gelijkwaardige positie ten opzichte van 
andere vakken, als laatste in 1984 in het vwo. Ze kregen een praktische invulling met een 
theoretische component en waren daarmee revolutionair anders dan de al bestaande 
examenvakken (Vos 1999: 198-199, 277 e.v.).
Met de invoering van de basisvorming in 1993 kregen leerlingen in de eerste drie jaar van 
het middelbaar onderwijs vijftien verplichte vakken. Leerlingen moesten uit een aan-
tal kunstdisciplines – tekenen, handvaardigheid, textiel, film/fotografie, audiovisuele 
vormgeving, drama, dans en muziek – twee vakken kiezen. De meest aangeboden kunst-
vakken waren nog steeds tekenen, muziek en handvaardigheid. Het ministerie van oc w 
gaf een adviestabel uit met een verdeling van het aantal uren per verplicht vak. Voor de 
kunstvakken werd in de basisvorming (de eerste drie jaren) minimaal 280 uren geadvi-
seerd, wat neerkomt op 2,3 lesuren per week. In de praktijk bleek de helft van de scholen 
dit begin jaren negentig niet te halen (Hoogeveen en Oomen 2009: 10; Wielemans en 
Vermeerbergen 1990: 74).
Met ingang van het schooljaar 1998/’99 werd de zogeheten tweede fase ingevoerd.53 
Onderdeel daarvan was de introductie van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 
(ck v) in de vierde klas van de havo en het vwo. ck v bestond tot de introductie van de 

52 Zijlstra heeft aangekondigd dit budget met ingang van het schooljaar 2012/’13 gedurende 
vier schooljaren via de zogeheten prestatiebox in te zetten. Hiervoor is in totaal 18 miljoen euro 
per schooljaar beschikbaar. Scholen kunnen deze middelen gebruiken om de kwaliteit van het 
cultuuronderwijs te verhogen (oc w 2011a). 

53 De tweede fase omvat de hoogste jaargangen van de havo en het vwo (vanaf de vierde klas). De 
tweede fase is ingevoerd om de aansluiting met het hoger onderwijs te verbeteren. Met ingang 
van het schooljaar 2007/’08 zijn aanpassingen verricht, waardoor scholen en leerlingen meer 
keuzevrijheid hebben (Huijssoon et al. 2007). 
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nieuwe tweede fase in 2007/’08 uit drie delen: ck v 1, ck v2 en ck v 3. ck v 1 was en is nog 
steeds verplicht voor alle leerlingen en heeft expliciet als doelstelling om zowel de pas-
sieve als de actieve cultuurdeelname van jongeren te bevorderen, evenals de reflectie op 
kunst en cultuur. ck v is gericht op het ervaren van kunst en cultuur en het ontwikkelen 
van een individuele smaak. Dit doen de leerlingen onder andere door het ondernemen 
van culturele activiteiten en het vastleggen van de ervaringen die zij daarbij opdoen in 
een kunstdossier. Leerlingen van het gymnasium krijgen in plaats van ck v 1 het vak Klas-
sieke Culturele Vorming (kc v), waarin de antieke cultuur centraal staat. ck v 2 en ck v 3 
waren verplichte vakken in het profiel Cultuur & Maatschappij, waarbij 2 de theoretische 
en 3 de praktische component vormde (Huijssoon et al. 2007).
In de vernieuwde tweede fase zijn de vakken ck v2 en ck v 3 vervangen door het vak 
kunst, dat eveneens bestaat uit een theoretisch onderdeel kunst algemeen en een prak-
tisch kunstvak waarin de leerling kiest uit een van de aangeboden kunstdisciplines.54 In 
de oude tweede fase kregen havoleerlingen in totaal 120 studielasturen55 ck v 1, 120 uur 
ck v2 en 240 uur ck v 3. Van havisten werd verwacht dat zij in een jaar zes culturele activi-
teiten ondernamen. Voor het vwo gold respectievelijk 200, 200 en 280 uren. Op de havo 
is het aantal uren ck v 1 met ingang van 2007/’08 gelijk gebleven, op het vwo is het aantal 
uren gedaald van 200 naar 160 uur (tabel 9.2). Het aantal verplichte culturele activitei-
ten is teruggebracht van tien naar acht. De uren voor kunst algemeen en de praktische 
kunstvakken liggen op de havo op 120 en 320 uur en op het vwo op 200 en 480 uur. Het 
aantal uren voor praktische vakken is dus toegenomen (Huijssoon et al. 2007: 126-127).

Ook leerlingen van het vmbo krijgen kunstvakken. De zogenoemde Kunstvakken 1 zijn 
verplicht voor alle vmbo-leerlingen. In de bovenbouw krijgen zij ck v. Er is sinds de in-
voering van de nieuwe onderbouw in 2006 geen adviesurentabel meer56; scholen mogen 
zelf het aantal uren per vak en de invulling daarvan door de schooljaren heen bepalen. 
Het aantal uren dat aan cultuurvakken wordt besteed, kan dus per school verschillen 
(Van Tuinen 2007; Kommers 2005).57

54 Scholen mogen er ook voor kiezen om de kunstvakken oude stijl aan te bieden (Beekhoven 
et al. 2010: 17). Men wil aan deze situatie een einde maken. 

55 Studielasturen zijn klokuren, een lesuur duurt korter, meestal 50 minuten.
56 De scholen moeten voldoen aan de 58 globale kerndoelen en minimaal 1040 uren begeleid onder-

wijs geven (Van der Molen 2008: 2). 
57 Voor de nieuwe onderbouw stond voor Kunstvakken 1 in het vmbo 320 uur: 280 uur in de 

basisvorming en 40 uur in de bovenbouw in de vorm van ck v (Brand 2003: 8).
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Tabel 9.2

Aantal studielasturen Culturele en Kunstzinnige Vorming (ck v) in de oude en de nieuwe tweede fase 

in totaal58 

tweede fase 1999/’00 – 2006/’07 tweede fase 2007/’08 e.v.

havo vwo havo vwo

ckv1 120 200 120 160
ckv2/kunst algemeen 120 200 120 200
ckv3/praktisch kunstvak 240 280 320 480

Bron: Huijsoon et al. (2007)

Leerlingen kiezen in de tweede fase (vanaf de vierde klas) voor een profiel.59 Een daarvan 
is het profiel Cultuur en maatschappij, dat relatief veel aandacht besteedt aan kunst en 
cultuur. Leerlingen zijn binnen dit profiel verplicht een vak te kiezen uit het ‘cultuur-
deel’. Dit kan zijn beeldende vorming, muziek, drama, dans, maar ook filosofie of een 
taal. Daarnaast is er een vrij deel, waarbinnen leerlingen voor kunstvakken kunnen kie-
zen (Huijssoon et al.: 126 e.v.). In het schooljaar 2009/’10 koos 29% van de meisjes op de 
havo voor dit profiel en 7% van de jongens. Op het vwo lagen deze percentages respectie-
velijk op 18% en 5%. Het aandeel leerlingen dat het profiel Cultuur en Maatschappij kiest, 
is de afgelopen jaren afgenomen (tabel 9.3) (cbs 2011: 78). De oorzaak hiervan wordt 
gezocht in de invoering van de nieuwe tweede fase. Wiskunde en economie zijn geen 
verplichte vakken meer in het profiel Cultuur en Maatschappij, terwijl voor de toelating 
tot veel hbo-opleidingen wel een vereiste is (cbs 2011: 59).

Tabel 9.3

Aandeel leerlingen in de havo en het vwo met het profiel Cultuur en Maatschappij, 2007/’08 – 

2009/’10 (in procenten)

2007/’08 2008/’09 2009/’10

havo vwo havo vwo havo vwo

jongens 11 6 8 5 7 5
meisjes 41 25 31 21 29 18

Bron: cbs (2011)

58 Scholen kunnen zelf kiezen op welke manier ze invulling geven aan dit aantal uren, bijvoorbeeld 
gespreid over één of twee jaren. 

59 De profielen zijn in het schooljaar 1999/’00 geïntroduceerd. De andere profielen zijn 
Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Een combinatie van 
profielen behoort ook tot de mogelijkheden (cbs 2011).
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Het project Cultuur en School (1996 – heden)
De hereniging van cultuur en onderwijs in één ministerie in 1994 zorgde voor een 
belangrijke impuls voor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. De 
rijksoverheid heeft de afgelopen tien jaar op het gebied van cultuureducatie met het 
project Cultuur en School een hoofdrol gespeeld. Cultuureducatie is bovendien op 
landelijk niveau onderdeel geworden van het kunstenplan (1988) en van de cultuurnota 
(1992-2008).
In 1996 komen de staatssecretarissen voor Cultuur en voor Onderwijs met een gezamen-
lijke notitie Cultuur en School (oc w 1996a). Deze notitie heeft als doel om het cultuuron-
derwijs een vaste plek te geven in het reguliere onderwijs en om samenwerking tussen 
het onderwijs en de cultuursector verder te stimuleren. Kinderen en jongeren moeten 
meer in aanraking komen met kunst en cultuur, zowel op school als in culturele instel-
lingen. De achterliggende gedachte is dat in een ontzuilde samenleving alleen op school 
alle kinderen bereikt kunnen worden: ‘In de tijd dat Nederland het zuilenstelsel kende, 
kwamen veel jongeren in de parochiezaal of de jeugdvereniging met cultuur in aanra-
king’, aldus staatssecretaris Nuis (geciteerd in Hagenaars 2008: 14). In de context van 
Cultuur en School wordt de volgende definitie van cultuureducatie gehanteerd:

cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij kunst en het materiële culturele 
erfgoed als doel of als middel worden ingezet. Bij kunst moet met name worden gedacht aan 
beeldende kunst, audiovisuele kunst, letteren, dans, drama en muziek. (or/RvC 1998: 3-4)

Binnen het project Cultuur en School zijn beleidsmedewerkers van Onderwijs en Cultuur 
vertegenwoordigd en wordt nauw samengewerkt met provinciale en gemeentelijke over-
heden. Het landelijk beleid is gericht op verankering van cultuur in het onderwijs, onder 
andere door deskundigheidsbevordering van docenten, ontwikkeling van voorbeeld-
materialen en het ondersteunen van pilotprojecten. Gemeenten richten zich met name 
op het stimuleren van een vraaggericht aanbod op het gebied van cultuureducatie en de 
provincies richten zich op het ondersteunen van steunfunctie-instellingen, die fungeren 
als bemiddelaars tussen scholen en culturele instellingen60 (Hagenaars 2008; Konings en 
Ranshuysen 2001: 409 e.v.).
Hagenaars (2008) onderscheidt in een terugblik op tien jaar Cultuur en School vier soor-
ten doelstellingen van project: gericht op de leerling, op de onderwijsinhoud, op de 
school als organisatie en op de school en haar culturele omgeving. Uit een analayse van 
de doelstellingen over de periode (1995-2008) blijkt dat drie hoofddoelen eruit springen: 
‘Culturele competenties van kinderen en leerlingen ontwikkelen, culturele activiteiten 
een vaste plaats in het onderwijs geven en samenwerking tussen scholen en hun cultu-
rele omgeving bevorderen’ (Hagenaars 2008: 20).

60 Provinciale steunfunctieinstellingen zijn bijvoorbeeld het Erfgoedhuis Zuid-Holland en 
Kunstgebouw, Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland.
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Landelijke instrumenten in het kader van Cultuur en School
In de periode 2000-2008 ontvangen leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo 
cultuurvouchers ter waarde van € 22,50 in het kader van de vakken ck v 1 en k vc. De vou-
chers dienen als tegemoetkoming in de kosten voor cultuurbezoek.61 Leerlingen kunnen 
de vouchers zelfstandig besteden of in schoolverband, afhankelijk van de keuze die de 
school hierin maakt (Uitleg 2002). De voucherbesteding is in het schooljaar 2000/’01 
59% en neemt toe tot 80% in 2007/’08. De meeste vouchers worden in het jaar 2007/’08 
besteed in het theater: 27,1%. De bioscopen innen 14,9% van de bonnen, steunpunten 
13,9%, centra voor de kunsten 9,6% en musea 8,6%. In het schooljaar 2002/’03 zijn bios-
copen de populairste bestemming. Sindsdien neemt dit aandeel af, waarschijnlijk omdat 
docenten de besteding van de vouchers vaker controleren (Sintenie 2008).
In het schooljaar 2008/’09 worden de vouchers vervangen door de Cultuurkaart. De 
vouchers sluiten volgens het ministerie niet meer aan bij de belevingswereld van de 
jongeren en de administratieve lasten waren hoog.62 De Cultuurkaart is bedoeld om de 
drempel voor cultuurbezoek te verlagen. De uitvoering van het project ligt net als bij de 
vouchers bij het cjp. Op de kaart staat een jaarlijks tegoed van 15 euro dat kan worden 
aangevuld door sponsors, ouders en gemeenten. Bij de introductie van de Cultuurkaart 
heeft het vsbfonds hieraan gehoor gegeven door op de kaarten van ck v-leerlingen 
10 euro te storten (www.cultuurkaart.nl; oc w 2006b)63.

Cultuurprofielscholen
De laatste jaren ontwikkelen steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs een 
bepaald profiel om zich te onderscheiden van andere middelbare scholen. Scholen met 
een cultuurprofiel bieden bijvoorbeeld theater-, dans- en muziekprogramma’s aan voor 
getalenteerde leerlingen. Zij krijgen de kans hier meer tijd aan te besteden en kunnen 
zich zo voorbereiden op een artistieke vervolgopleiding. Via de regeling Cultuurprofiel-
scholen (2004-2007) komen projecten van scholen in aanmerking voor ondersteuning. 
De belangstelling voor deze regeling is zeer groot. In 2005 is een pilotregeling gestart 
waaraan 22 scholen meedoen; 20 scholen die voorlopers zijn op het gebied van cultuur-
educatie dienen als referenten voor de cultuurprofielscholen (oc w 2004c; oc w 2006e; 

61 Daarnaast is voor de eerste twee jaren in de basisvorming en voor leerlingen in het voortgezet 
speciaal onderwijs of praktijkonderwijs € 5,70 per leerling beschikbaar (Uitleg 2002). 

62 De Algemene Rekenkamer (ar) heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek gedaan 
naar de werking van de Cultuurkaart. Hun belangrijkste conclusie is dat het voor een instrument 
van ‘betrekkelijk gering financieel belang’ (15,5 mln. euro) vrij hoge administratieve lasten heeft. 
De ar ziet een verband tussen de ingewikkelde opzet en het grote aantal doelen dat het ministerie 
van oc w nastreeft. In vergelijking met de cultuurvouchers zijn de administratieve lasten wel sterk 
afgenomen. Wat betreft de resultaten van de Cultuurkaart stelt de ar dat het ministerie een be-
perkt en te positief beeld heeft voorgesteld van de bestedingscijfers, doordat dit aan een te laag 
totaalbudget is gerelateerd. Na herberekening blijkt oc w de beoogde besteding niet ruimschoots, 
maar bijna te halen (ar 2011).

63 Staatssecretaris Zijlstra heeft aangekondigd de Cultuurkaart niet langer financieel te on-
dersteunen (oc w 2011a).
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www.cultuurnetwerk.nl). In 2007 bundelden deze scholen hun krachten in de vereni-
ging Cultuurprofielscholen (www.cultuurprofielscholen.nl).

Impuls brede scholen sport en cultuur
In de loop van het project Cultuur en School krijgt naast de intrinsieke waarde van cul-
tuureducatie ook de verbindende waarde meer aandacht. De Onderwijsraad en de Raad 
voor Cultuur wijzen in 2006 in een gezamenlijk advies64 op de gunstige neveneffecten 
van cultuureducatie, zoals verbetering van het schoolklimaat en de ontwikkeling van 
cognitieve en sociaal-emotionele competenties van leerlingen. Ook kan cultuureducatie 
volgens het advies bijdragen aan bredere maatschappelijke doelstellingen, zoals burger-
schap en sociale cohesie (or/RvC 2006). Het vergroten van de sociale samenhang was 
een belangrijke doelstelling van het kabinet-Balkenende i v (2007-2010).
Een concreet initiatief om de maatschappelijke waarde van cultuur te vergroten, is de 
Impuls brede scholen sport en cultuur. De bewindslieden van oc w en van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (v ws) sluiten in dit kader een bestuursakkoord met vertegen-
woordigers van de gemeenten en van de sport- en cultuursector. Een brede school is een 
school die niet alleen onderwijs verzorgt, maar ook andere functies op het gebied van 
zorg, sport, kinderopvang en cultuur aanbiedt. Brede scholen zijn er in zowel het primair 
als het voortgezet onderwijs. Driekwart van de brede scholen in het primair en voort-
gezet onderwijs organiseert buiten het reguliere curriculum activiteiten op het gebied 
van kunst en cultuur (Beekhoven et al. 2010: 199).
De Impuls heeft onder meer als doel om het aantal scholen met cultuur- en sportaanbod 
uit te breiden en de jeugd tot 18 jaar vertrouwd te maken met een of meer kunst- of cul-
tuurvormen, in het bijzonder met actieve kunstbeoefening65 (oc w 2007/v wsa; oc w/
v ws 2007b). Het belangrijkste instrument om sociale samenhang te bevorderen, is de 
zogeheten combinatiefunctie waarbij een werknemer actief is in of ten behoeve van 
twee werkvelden of sectoren. In het onderwijs gaat het bijvoorbeeld om mensen die 
naast hun gewone werk voor de klas ook vakleerkracht muziek zijn. In de cultuursector 
betreft het mensen die zowel bij een culturele instelling als in het onderwijs werken. De 
ondertekenaars van het akkoord willen in 2012 in totaal 2250 fte aan combinatiefuncties 
realiseren, waarvan een bescheiden 150 fte voor cultuur (oc w/v ws 2007b; Konings en 
Veldheer 2010).
Zowel Onderwijs als Cultuur dragen bij aan de Impuls; het totaalbedrag loopt op tot 
18,8 miljoen euro in 2012. De deelnemende gemeenten matchen vanaf het tweede jaar 
van de impuls (2008) de rijksbijdrage met een bedrag oplopend tot 71,4 miljoen in 2012 
(oc w/v ws 2007a; Konings en Veldheer 2010).

Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs
De laatste jaren is de aandacht in het project Cultuur en School verschoven naar het 
primair onderwijs, mede onder invloed van onderzoek dat aantoont dat het loont om 

64 In 1998 brachten zij ook advies uit over het project Cultuur en School (or /RvC 1998).
65 In Vlaanderen kent men eveneens brede scholen en combinatiefuncties, maar die zijn 

specifiek gericht op sport (Moolenburgh 2011). 
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zo vroeg mogelijk met cultuureducatie te beginnen66 en adviezen van onder andere de 
Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur om een doorlopende leerlijn te creëren (or/
RvC 1998, 2006). Met de regeling Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 
(2004-2011) kwam voor elke leerling € 10,90 extra beschikbaar voor cultuureducatie. De 
regeling moet bewerkstelligen dat alle scholen het cultuuronderwijs als vast onderdeel 
opnemen in het onderwijsprogramma. Het aantal scholen dat meedoet aan de regeling 
nam toe van 10% in het jaar 2004/’05 tot 80% aan het begin van 2007/’08 (Hoogeveen en 
Van der Vegt 2008). Met ingang van 2008/’09 doen alle scholen mee; de middelen worden 
ambtshalve toegekend.
In het kader van de regeling werd in opdracht van het ministerie van oc w de opleiding 
interne cultuurcoördinator (icc) voor het primair onderwijs ontwikkeld. De opleiding 
is in 2005 gestart en wordt in de periode 2009-2012 voortgezet. De cursus moet ervoor 
zorgen dat cultuureducatiebeleid wordt ontwikkeld en verankerd binnen de school. Op 
14 april 2011 overhandigde staatssecretaris Zijlstra het 4000e certificaat voor interne cul-
tuurcoördinator (cnn 2011).
Een ander project voor het primair onderwijs is Beroepskunstenaars in de klas (Bik), dat 
door Cultuur-Ondernemen wordt uitgevoerd. Dit project wordt financieel gesteund door 
het ministerie van oc w en is gestart in het schooljaar 2002/’03. Scholen kunnen via een 
database een keuze maken uit Bik-kunstenaars die een eenjarige post-hbo opleiding heb-
ben gevolgd. De kunstenaars helpen de groepsleerkracht met het opzetten en uitvoeren 
van kunstprojecten. Kunstenaars uit diverse disciplines bieden hun projecten aan, van 
beeldhouwers tot vormgevers en van modeontwerpers tot filmmakers (www.beroeps-
kunstenaarsindeklas.nl)

Financiële middelen voor cultuureducatie in Nederland
In de periode 2001-2004 was landelijk circa 14 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoe-
ring van het project Cultuur en School. In 2007 is dat bedrag opgelopen tot 36 miljoen 
euro doordat een deel van de zogenoemde enveloppenmiddelen cultuur zijn inge-
zet voor cultuureducatie. Het gaat om een bedrag van 4 miljoen euro in 2004, dat is 
gestegen naar 22 miljoen euro in 2007 (oc w 2006e). In 2001 ging op landelijk niveau 
74,7 miljoen euro naar educatie en participatie, waarvan 35,6 naar het Project Cultuur en 
School (tabel 9.4).
Veruit het grootste deel van het budget voor cultuureducatie komt van de gemeenten, 
mede als gevolg van de decentralisatie van amateurkunst en cultuureducatie. Geschat 
wordt dat 80% van de subsidies van de lokale overheid komt (oc w/Boekmanstichting 
2007: 147).

66 Zie Nagel (2004). Uit haar onderzoek blijkt dat cultuurparticipatie getypeerd kan worden als een 
‘stabiel gedragspatroon’ dat op jonge leeftijd ontstaat in het ouderlijk milieu. De invloed van 
school is klein, kleiner dan in eerder onderzoek werd verondersteld (Nagel 2004: 155). Het onder-
zoeksproject Jongeren & Cultuur van Nagel, Liefbroer en Ganzeboom dat sinds 1988-1989 loopt, 
bestudeert eveneens de invloed van ouders en school op de belangstelling van jongeren voor 
cultuur.



348

van anciaux tot zi jl str a

Tabel 9.4

Financiële middelen educatie en participatie, 2011

2011

als onderdeel van artikel 14 Basisinfrastructuur
Cultuurnetwerk Nederland 1.820.224
Kunstfactor 5.306.478
Nederlands Centrum voor Volkscultuur 557.977
Fonds voor Cultuurparticipatie (programma’s 4-jarigen) 17.509.960

totaal 25.194.639

als onderdeel van artikel 14 Verbreden inzet Cultuur
Cultuurkaart 13.221.000
budget regeling primair onderwijs 18.000.000
budget projecten Cultuur en School (o.a. onderzoek) 4.367.000

totaal 35.588.000

als onderdeel van artikel 14 Overig programma
budget regeling Fonds voor Cultuurparticipatie gemeenten en provincies 13.900.000

totaal budget 74.682.639

Bron: gegevens verstrekt door het ministerie van oc w

Resultaten van het cultuureducatiebeleid in Nederland
Tijdens het debat over de cultuurbegroting van 2009 haalt Tweede Kamerlid Bosma 
van de p v v de volgende uitspraak van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau, aan: ‘Alle pogingen om door betere spreiding en lagere prijzen en 
hogere opleidingen meer mensen tot de kunst te brengen, blijken grotendeels te heb-
ben gefaald.’ Bosma vraagt zich af of de minister de mening van de heer Schnabel deelt 
(t k 2008/2009c: 18). In zijn antwoord op vragen uit de Tweede Kamer ter voorbereiding 
van het begrotingsdebat, voorziet Plasterk hem impliciet al van een antwoord:

Het s c p benadrukt dat het lastig, zo niet onmogelijk is om een stijging of daling in de cultuur-
deelname toe te schrijven aan specifiek overheidshandelen. Het is dan ook niet mogelijk om 
cijfermatig aan te geven welke groei voor rekening van het cultuurbeleid komt. Het kabinet 
kiest er daarom voor om in de vorm van een ‘tienpuntenplan cultuurparticipatie’ een pakket 
aan maatregelen te nemen die elk voor zich zullen leiden tot een verhoging van de deelname 
(bijvoorbeeld de Cultuurkaart en de gratis musea tot 12 jaar), zonder dat vast te stellen is wat 
de bijdrage is van deze afzonderlijke maatregelen aan het totaal van de cultuurdeelname door 
jongeren. (ocw 2008e: 2)

Binnen het project Cultuur en School is veel tijd en energie gestoken in het volgen en 
evalueren van de verschillende initiatieven. Aan de doelstellingen van het project zijn 
concrete maatregelen en streefwaarden gekoppeld. Hierdoor kunnen tot op het niveau 
van afzonderlijke regelingen en projecten uitspraken worden gedaan over de  resultaten 
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van het beleid. De Tweede Kamer wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de 
 voortgang. In 2006, ruim tien jaar na de start van het project, komt minister Van der 
Hoeven met een voortgangsrapportage Cultuur en School, waarin zij ingaat op de re-
sultaten tot dan toe. Haar conclusie is dat er veel vooruitgang is geboekt. Die conclusie 
staaft zij aan de hand van de monitoronderzoeken van cjp (cultuurvouchers), Sardes 
(primair onderwijs) en Oberon (voortgezet onderwijs) (oc w 2006e: 4). Daaruit blijkt 
onder meer dat:
– circa 80% van de scholen voor primair onderwijs deelneemt aan de Regeling verster-

king primair onderwijs;
– de scholen in het primair onderwijs die sinds 2004 extra budget ontvangen, signifi-

cant meer culturele activiteiten ondernemen;
– dat de voucherbesteding in het voortgezet onderwijs is opgelopen van 59% in 

2000/’01 tot ruim 76% in 2004/’05;
– in 2006 bijna driekwart van de scholen aan verankering van cultuureducatie in het 

onderwijs werkt.

Resultaten primair onderwijs
In de eindrapportage van de monitor regeling Versterking cultuureducatie in het primair 
onderwijs van Sardes (Hoogeveen en Van der Vegt 2008) wordt gesteld dat een van de 
belangrijkste doelstellingen is om te stimuleren dat scholen een visie op cultuureducatie 
ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel basisscholen met een schriftelijk 
plan is verdubbeld, het beleid vaker wordt geëvalueerd en het aantal scholen met een 
meerjarig beleidsplan is toegenomen. Ook blijkt dat de helft van de scholen nog geen 
cultuurbeleid heeft vastgelegd. De regeling heeft er wel aan bijgedragen dat scholen 
meer samenwerken met culturele instellingen en andere scholen, en dat zij deelnemen 
aan een netwerk. De hoeveelheid activiteiten op het gebied van cultuureducatie is toege-
nomen, maar dit zijn vooral projectmatige activiteiten. Het lesrooster is niet aangepast 
en in die zin is er dus weinig veranderd. Verder krijgt erfgoededucatie minder aandacht 
dan andere vormen van cultuur.
Een van de doelstellingen van de regeling is dat scholen meer vraaggericht gaan werken. 
In de praktijk maken scholen echter vooral gebruik van kant-en-klare kunst- en cultuur-
menu’s die door provinciale steunfunctie-instellingen en gemeentelijke centra voor 
de kunsten worden aangeboden. Deze worden overigens steeds meer aan de specifieke 
situatie van de school aangepast.
Tot slot blijkt dat deskundigheidsbevordering geen prioriteit heeft bij de scholen; slechts 
een derde van de basisscholen besteedt een deel van de subsidie hieraan (Hoogeveen 
en Van der Vegt 2008). Dit is een generiek probleem; de budgetten van scholen voor 
deskundigheidsbevordering worden niet volledig benut omdat docenten niet aan bij- en 
nascholing toekomen.

Resultaten voortgezet onderwijs
In 2009 bundelen Oberon en Sardes hun afzonderlijke monitors in Cultuureducatie in het 
primair en voortgezet onderwijs. Monitor 2008-2009 (Hoogeveen en Oomen 2009). Er worden 
negen indicatoren voor verankering van cultuureducatie benoemd. Voor elke indicator 
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is bekeken in welke mate ze door scholen zijn toegepast. Het aanstellen van een cultuur-
coördinator komt het meest voor (80%), gevolgd door het vastleggen van een visie op 
cultuureducatie (64%).
In het voortgezet onderwijs is cultuureducatie sinds 2006 steeds meer verankerd geraakt 
in het onderwijs. Dit heeft echter niet geleid tot veel ontwikkeling binnen de kunstvak-
ken: in de onderbouw is het aantal uren sinds begin jaren negentig hetzelfde gebleven 
en beeldende kunst wordt nog steeds het meest aangeboden. De grootste veranderingen 
hebben zich voorgedaan buiten de kunstvakken. Cultuureducatie wordt steeds vaker 
in projecten of in het kader van andere vakken aangeboden. De samenwerking tussen 
scholen en culturele instellingen neemt toe, zij het vaak op basis van bestaand cultuur-
aanbod (Hoogeveen en Oomen 2009).
Het onderdeel cultuureducatie in het Actieplan Cultuurbereik heeft volgens de Com-
missie Cultuurbereik bijgedragen aan betere samenwerking tussen scholen en culturele 
instellingen. In de periode 2005-2008 werd een vijfde van het budget van het Actieplan 
besteed aan cultuureducatie, in totaal gaat het om 25 miljoen euro (Visser-Van Doorn 
2007).

Totaalbeeld resultaten Cultuur en School
Het totaalbeeld voor het primair en voortgezet onderwijs is dat de randvoorwaarden 
voor cultuureducatie zijn verbeterd. Het project Cultuur en School draagt zichtbaar en 
meetbaar bij aan een toename van projecten en activiteiten in het primair en voortgezet 
onderwijs. Een kanttekening daarbij is dat men nauwelijks werkt met een samenhan-
gend programma of doorgaande leerlijn. Het belangrijkste zorgpunt is de afname van 
het aantal vakleerkrachten in het primair onderwijs. Eind jaren tachtig had 60% van de 
scholen voor primair onderwijs een vakleerkracht voor kunstzinnige activiteiten, in de 
praktijk meestal muziek. Dit is sindsdien sterk afgenomen, tot 19% in het jaar 2008-2009 
(Hoogeveen en Oomen 2009).
Hagenaars stelt dat veel doelstellingen een symbolische waarde hebben en dat de effec-
ten van de instrumenten achteraf niet meetbaar zijn. Dit neemt voor hem niet weg dat 
het landelijk beleid sterk richtinggevend is geweest voor de ontwikkeling van cultuur-
educatie bij scholen, culturele instellingen en andere overheden: het is ‘te beschouwen 
als een geslaagd voorbeeld van beleidsmarketing: het is “als product in de markt gezet” 
en “als merk gepositioneerd”’ (Hagenaars 2008: 33). Dit laatste blijkt ook uit de toename 
van financiële middelen voor cultuureducatie sinds 1996.
Over de outcome, de effecten van cultuureducatiebeleid op (middel)lange termijn, wordt 
door de rijksoverheid weinig gemeld:

Of de gemiddelde leerling […] in 2007 over meer culturele competenties beschikt dan vóór 
Cultuur en School, is intussen een open vraag. In beleidsdocumenten wordt daarvan niet 
gerept. (Hagenaars 2008: 34)

Dit komt omdat we weinig zicht hebben op de inhoud van het onderwijs en de kwaliteit 
ervan. De kerndoelen zijn te algemeen om de effecten ervan te kunnen meten. Het Cito 
doet geen periodieke peiling meer naar de kunstvakken en ook de Onderwijsinspectie 
houdt geen toezicht op de kwaliteit van het kunstonderwijs. Binnen het onderwijs zelf 
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gaat de aandacht steeds meer naar de basisvaardigheden taal en rekenen. De gegevens 
die er zijn over de kwaliteit van het onderwijs in muziek en dans laten overigens bepaald 
geen positief beeld zien (Beekhoven 2010: 204).
Het belangrijkste effect van cultuureducatie is volgens scholen in het primair onder-
wijs de toename van kennis en vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur (80%). 
Slechts 22% van de respondenten antwoordt dat cultuureducatie bijdraagt aan een 
hogere cultuurparticipatie. In het voortgezet onderwijs zijn ‘plezier hebben’ (85%) en 
verbetering van de kennis en vaardigheden (79%) de effecten die het meest worden 
waargenomen. Ook ‘meer verbeeldingskracht en originaliteit’ (72%), ‘een positiever 
zelfbeeld’ (65%) en ‘betere communicatieve en expressieve vaardigheden’ (63%) scoren 
hoog. Meer dan in het primair onderwijs ziet men hier effecten op de cultuurparticipatie 
in de vrije tijd (Hoogeveen en Oomen 2009).

Effecten van ck v en de Cultuurkaart
Het vak ck v zorgt op korte termijn voor het vergroten van de cultuurdeelname: leerlin-
gen zijn immers verplicht per jaar een aantal culturele activiteiten te ondernemen. De 
Cultuurkaart verschaft hun (een deel van) de benodigde financiële middelen. De deel-
name in het kader van ck v komt echter niet duidelijk terug in de participatiecijfers. Die 
laten over de periode 1999-2003 op het gebied van podiumkunsten voor kinderen wel 
maar voor jongeren geen toename zien. Uit de cijfers van het cjp blijkt evenwel dat de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs de cultuurvouchers veel gebruikten voor thea-
terbezoek. Een verklaring hiervoor is dat ck v pas in 2003 verplicht werd op het vmbo, 
waar meer dan de helft van de leerlingen zit (Hoogeveen en Oomen 2009).
De periode 2003-2007 laat de omgekeerde ontwikkeling zien: het bezoek onder jonge-
ren is met 6 procentpunten toegenomen en dat van kinderen in de leeftijd 6-11 jaar is 
3% afgenomen. Voor de daling onder kinderen is geen duidelijke verklaring te geven; in 
deze periode ging het project Cultuur en School zich juist meer richten op het primair 
onderwijs. Bij de musea is overigens sinds 1995 een stijgende lijn in het bezoek van zowel 
kinderen als jongeren waar te nemen (Van den Broek et al. 2009).
De effecten van ck v 1 op de middellange termijn zijn vooralsnog niet bemoedigend. 
Uit onderzoek van Ganzeboom et al. 2003 bleek dat leerlingen die het vak één, twee of 
drie jaar geleden voor het laatst hadden gehad, geen blijk gaven van een verhoogde cul-
turele interesse (Ganzeboom et al. 2003: 44 e.v.). Ook het proefschrift van Damen naar 
de effecten van kunsteducatie op de cultuurdeelname van leerlingen tijdens en na het 
voortgezet onderwijs (2010) geeft geen bemoedigende conclusies: de leerlingen die het 
vak ck v volgden, hebben geen andere houding ten opzicht van kunst en cultuur en gaan 
evenmin op latere leeftijd vaker naar kunst en cultuur (Damen 2010).

De positie van cultuureducatie in het onderwijs
De theoretische onderbouwing van de effectiviteit van cultuureducatie is beperkt. Er is 
ook weinig kennis van de effecten van cultuureducatie in relatie tot die van andere vak-
ken of bezigheden, zoals sport. Dit heeft volgens Van Heusden negatieve gevolgen van de 
positie van cultuureducatie:
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Het ontbreken, op dit moment, van een goed onderbouwde theoretische verantwoording 
lijkt mede een oorzaak te zijn van de perifere status (onder de streep) die cultuureducatie in 
en buiten het onderwijs, ondanks de vaak geformuleerde goede intenties, vaak heeft. (Van 
Heusden 2008)

De laatste jaren is in het project Cultuur en School de aandacht meer komen te liggen 
op het bevorderen van kwaliteit, mede onder invloed van het onderzoek van Bamford 
(oc w 2006e; oc w 2007a). Het door het ministerie van oc w ondersteunde onderzoeks-
project Cultuur in de Spiegel, onder leiding van Van Heusden, moet bijdragen aan het 
verbeteren van de positie van cultuureducatie, onder andere door een doorgaande leer-
lijn te ontwikkelen (Van Heusden 2008).67

Het eerder genoemde gevoel van sommigen, dat met de invoering van de Mammoetwet 
in het onderwijs minder aandacht aan cultuur wordt besteed, wordt door de feiten niet 
ondersteund. Vóór 1968 had cultuureducatie een beperkte reikwijdte wat betreft inhoud 
en doelgroep. Het onderricht in de kunsten was voorbehouden aan de relatief kleine 
groep van leerlingen van het mms, de hbs of het gymnasium, die vaak ook nog uit een 
cultureel actief gezin kwamen. Dit zou je ook kunnen typeren als preken voor eigen 
parochie. Cultuureducatie is tegenwoordig gericht op alle jongeren, ook en misschien 
wel vooral degenen die van huis uit niet met cultuur in aanraking zijn gekomen. In het 
kielzog van het onderwijs is cultuureducatie gedemocratiseerd. Bovendien komen in het 
curriculum nu meerdere aspecten van kunst en cultuur aan de orde. Disciplines uit zowel 
de hoge als de lage cultuur komen aan bod en het onderwijs is niet alleen gericht op het 
bevorderen van receptieve68 en reflectieve capaciteiten, maar ook op de actieve omgang 
met de kunsten.
Veel kinderen maken op school voor het eerst kennis met kunst. Die ervaring is wel 
gekleurd: ‘alle schoolkinderen kijken immers naar kunst door de bril van Cultuur en 
School’ (Twaalfhoven 2007b: 73). Het is een bemiddelde kunstervaring; leerlingen 
komen vaak niet direct met makers en hun kunst in aanraking, maar via intermediaire 
instellingen, kunstmenu’s en lesbrieven. Er is een omvangrijk op de leerlingen toegesne-
den aanbod van ck v-voorstellingen ontstaan (Twaalfhoven 2007b: 73-77). Het aanbod 
dat via school loopt, heeft een beperkte relatie met kunstzinnige activiteiten van leerlin-
gen buiten school (Beekhoven et al. 2010: 178).
Het Nederlandse cultuureducatiebeleid kreeg vooral vorm in de context van het for-
mele onderwijs. In Vlaanderen komt vorming op het gebied van kunst en cultuur deels 
tot stand in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen en de jeugd. Hier is sprake 
van een meer gelijkwaardige houding tussen begeleider en deelnemer en is de context 

67 www.cultuurindespiegel.nl
68 Het begrip receptief wordt in Vlaanderen ook gebruikt in de context van activiteiten van 

derden die binnen de muren van een cultureel centrum worden georganiseerd. Het gaat dan in 
de meeste gevallen om activiteiten van amateurs (bv. repetities), ontspanningsactiviteiten (bv. 
cursussen) en vergaderingen van verenigingen. Receptief is hier een vorm van actieve cultuurdeel-
name. Zie hoofdstuk 5, § 5.1, onder ‘Activiteiten in een cultureel centrum’.
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 informeler. Wellicht vindt men in Vlaanderen daardoor meer aansluiting bij de jongeren. 
Deze stelling kunnen we echter niet onderbouwen met onderzoek.

Buitenschools kunstonderwijs: centra voor de kunsten
De centra voor de kunsten zijn een relatief kleine speler op het gebied van kunstbeoefe-
ning. Naar schatting 40% van de lesdeelname vindt plaats bij een particuliere aanbieder, 
20% van de buitenschoolse kunsteducatie wordt door een centrum voor de kunsten ver-
zorgd (Ensink et al. 2010: 246).
Centra voor de kunsten is een verzamelnaam voor het geheel aan muziekscholen, cre-
ativiteitscentra en gecombineerde instellingen waar cursussen worden gegeven op het 
gebied van muziek, podiumkunsten en beeldende kunsten. De centra zijn stichtingen 
die meestal gemeentelijke subsidie ontvangen (De Vries 2004: 7). In 2007 bedroeg de 
totale omzet van de centra 309 miljoen euro. De gemeenten waren verantwoordelijk 
voor 61% van de baten, de provincies voor 3%. De bijdragen van de gemeenten namen in 
de periode 2003-2007 procentueel toe met 15% (Ensink et al. 2010: 116). De Nederlandse 
centra kennen geen wettelijk vastgestelde examens of niveaus, behalve voor muziek, 
waar vier niveaus worden onderscheiden (De Vries 2004).
Afhankelijk van de definitie zijn er tussen de 182 (Ensink et al. 2010) en 245 (definitie cbs) 
centra voor de kunsten.69 Onder de 182 instellingen die in het onderzoek van het scp 
worden geteld, zijn 61 muziekscholen, 23 creativiteitscentra en 98 gecombineerde instel-
lingen (Ensink et al. 2010: 112). Het aandeel gecombineerde instellingen is mede door 
fusies sterk toegenomen, namelijk van 12% in 1989 tot 54% in 2009 (Ensink et al. 2010: 
112).
Cursussen muziek van de centra voor de kunsten trekken 59% van de leerlingen. Daarna 
zijn beeldende kunst (14%) en dans (12%) het populairst (www.cbs.statline.nl).70 Ensink 
et al. (2010) hebben het aanbod verder uitgesplitst naar disciplines. Hieruit blijkt dat de 
centra een breed aanbod hebben, met een groot aandeel hedendaagse cultuurvormen. 
Zo wordt bij 43% van de centra een cursus musical aangeboden en bij 16% van de cen-
tra theatersport.71 In 2007 trokken de instellingen gezamenlijk 476.000 cursisten. Dit 
is inclusief cursisten voor korte workshops (Ensink et al. 2010: 115). De leerlingen van 
muziekscholen en creativiteitscentra zijn overwegend hoogopgeleid of hebben hoog-
opgeleide ouders en een autochtone achtergrond (De Vries 2004: 9-10).

69 De definitie van het cbs omvat kunstzinnige vorming die buiten schoolverband wordt gegeven 
door muziekscholen, creativiteitscentra en gecombineerde instellingen die zijn aangesloten bij 
de Vereniging van Centra voor de Kunsten/De Kunstconnectie (branchevereniging voor educatie 
en participatie in de kunsten) (www.cbs.statline.nl, geraadpleegd op 14 maart 2010). In de de-
finitie van Van den Broek (2010b) zijn de provinciaal ondersteunde instellingen niet meegeteld. 
Daarnaast is er twee jaar verschil tussen de telling; in de tussentijd hebben er fusies plaatsgevon-
den en is het aantal gemeenten verder afgenomen (Van den Broek 2010b: 112). 

70 Dit is op basis van de 245 centra voor de kunsten die het cbs in 2007 in kaart bracht 
(www.cbs.statline.nl). 

71 Theatersport is een vorm van improvisatietheater, meestal in de vorm van een wedstrijd.
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Uit het onderzoek van het scp blijkt dat de tarieven voor de cursussen sterk uiteenlopen, 
zowel tussen verschillende centra als tussen verschillende disciplines. De kosten varië-
ren van € 4,40 per uur voor een cursus tekenen en schilderen voor kinderen tot € 48,03 
per uur voor individuele pianoles voor volwassenen. Ook de tarieven voor eenzelfde 
les kunnen bij verschillende centra fors verschillen; zo varieert het uurtarief voor een 
groepsles gitaar van € 3,44 tot € 39,17 (Vermeersch et al. 2011: 12). Lessen in het particu-
liere circuit zijn niet per definitie duurder dan het aanbod van centra voor de kunsten 
(Ensink et al. 2010: 275).

Vergelijking tarieven centra voor de kunsten en instellingen voor deeltijds 
kunstonderwijs
In 2011 is een vergelijking gemaakt van de prijzen en de toepassingen van prijs-
differentiatie in de centra voor de kunsten in Nederland en het deeltijds kunstonderwijs 
(dko) in Vlaanderen. Het inschrijfgeld voor het dko wordt in Vlaanderen centraal vast-
gelegd door het ministerie van Onderwijs en Vorming. Het aantal lessen dat een Vlaamse 
leerling volgt, loopt uiteen per studierichting en niveau. Omgerekend blijkt dat leerlin-
gen in Vlaanderen maximaal € 2,49 per uur betalen. Dit bedrag kan ook veel lager liggen. 
Een volwassene in een zogenoemde hogere graad beeldende kunsten volgt 10 lessen 
per week. Hiervoor betaalt hij in het normale tarief omgerekend slechts € 0,60 per uur 
( Vermeersch et al. 2011).
Uit een vergelijking van de uurtarieven van 25 Nederlandse centra voor de kunsten blijkt 
eveneens dat de omgerekende tarieven per uur sterk afhangen van de gevolgde disci-
pline. De prijsverschillen zijn bij instrumentlessen minder groot, maar de prijzen liggen 
wel een stuk hoger dan bij dans of tekenen. Een individuele instrumentles kost mini-
maal 32 euro per uur, het uurtarief voor dans, theater- of tekenles ligt onder de 10 euro. 
Net als in Vlaanderen liggen de tarieven voor kinderen en jongeren een stuk lager dan 
voor volwassenen, maar de differentiatie is in Vlaanderen een stuk groter: daar ligt het 
tarief voor volwassenen 328% hoger dan voor kinderen. In Nederland betalen volwasse-
nen zelden meer dan het dubbele tarief. Evenals de tarieven is ook de prijsdifferentiatie 
in Vlaanderen centraal geregeld; er is een kortingstarief per leeftijdscategorie. Tot slot 
is een individuele les in Nederland duurder dan een groepsles. In Vlaanderen geldt hier-
voor hetzelfde tarief.
Het is inmiddels duidelijk dat de gemiddelde uurtarieven in Nederland een stuk hoger 
liggen dan in Vlaanderen: in Vlaanderen betalen leerlingen maximaal € 2,49 per uur, in 
Nederland minimaal € 4,40 per uur. Dit verschil hangt samen met het feit dat het Vlaam-
se dko centraal wordt aangestuurd vanuit het departement Onderwijs en Vorming, 
met wettelijk vastgelegde tarieven. De Nederlandse centra voor de kunsten worden niet 
landelijk, maar gemeentelijk gesubsidieerd en zijn meer afhankelijk van particuliere 
bijdragen. De centra voor de kunsten bewegen zich met andere woorden meer op de vrije 
markt (Vermeersch 2010).
De onderzoekers constateren dat in Vlaanderen cursussen met hogere kosten, zoals 
individuele pianolessen, meer mensen met een hogere sociaaleconomische achtergrond 
trekken dan die met lagere kosten, bijvoorbeeld toneellessen. Toch pleiten zij niet voor 
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het doorrekenen van de kosten in de inschrijvingstarieven, omdat zij verwachten dat 
daardoor de sociale ongelijkheid zal worden versterkt (Vermeersch 2010: 19).

Positie van de centra voor de kunsten onder druk
De positie van de centra voor de kunsten staat al een tijd onder druk, mede door de 
noodzaak tot bezuinigen waarmee gemeenten en provincies sinds de jaren tachtig van 
tijd tot tijd worden geconfronteerd. Sommige muziekscholen en creativiteitscentra heb-
ben hierdoor hun deuren moeten sluiten. De gemeenten bezuinigden ook op andere 
vormen van buitenschoolse cultuur, zoals de gedecentraliseerde stelsels van biblio-
theken en amateurkunstverenigingen. ‘Op deze manier kan steeds moeilijker aan de 
in deze sector vanouds zo belangrijke “cultuurspreiding” worden voldaan’, aldus Pots 
(2006: 399).
De Raad voor Cultuur constateert in haar advies Innoveren, participeren! dat de rijksover-
heid de afgelopen jaren vooral heeft ingezet op binnenschoolse educatie (RvC 2007b). 
Ook op gemeentelijk niveau verschuift de aandacht en financiële ondersteuning van het 
vrijetijdsaanbod naar het onderwijs (Ensink et al. 2010: 17). Het gevolg is dat onderwijs-
instellingen en centra voor de kunsten meer naar elkaar toe zijn gegroeid; die laatste 
zijn meer vraaggericht gaan werken (De Vries 2004: 10-11). Anno 2009 heeft 58% van de 
centra voor de kunsten aanbod dat specifiek voor scholen is bedoeld. Bijna al deze centra 
werken voor het primair onderwijs, 41% werkt ook voor het voortgezet onderwijs (Ensink 
et al. 2010: 114). De Raad voor Cultuur constateert dat hierdoor de infrastructuur voor 
cultuurdeelname wordt bedreigd,

terwijl juist stimuleringsmaatregelen nodig zijn om de sectoren amateurkunst en cul-
tuureducatie in staat te stellen een krachtige bijdrage te leveren aan het vergroten van de 
cultuurparticipatie. (RvC 2007b: 58)

In 2008 zijn in de Tweede Kamer twee moties ingediend om de positie van de kunsten-
centra72 te verbeteren (t k 2007/2008b). De ene is ingediend door Van Vroonhoven-Kok 
en stelt een verbetertraject voor de centra voor de kunsten voor, naar analogie van de 
bibliotheekvernieuwing. Bijvoorbeeld muziekscholen leiden volgens Van Vroonhoven-
Kok een ‘zieltogend bestaan’ (t k 2007/2008c: 7). Daarnaast wordt een motie ingediend 
over de financiële toegankelijkheid van de centra (t k 2007/2008d). Minister Plasterk ziet 
de zorgen van de Tweede Kamer vooral in het licht van de positie van de kunstbeoefe-
naars, niet zozeer die van de instellingen. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat de 
rijksoverheid geen directe verantwoordelijkheid draagt voor de centra voor de kunsten. 
Plasterk verwijst in zijn reactie naar het scp, waar op dat moment onderzoek wordt ge-
daan naar de toekomst van kunstbeoefening (oc w 2008f; Van den Broek 2010a, 2010b, 
2010c).
Het onderzoek onder leiding van Van den Broek richt zich op de vraag, hoe de kunst-
beoefening er in 2030 vermoedelijk voor zal staan en welke implicaties dit heeft voor 
de betrokken organisaties. De inschatting is dat het volume van kunstbeoefening en de 

72 Het gaat hier over de centra voor de kunsten.
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voorkeuren van beoefenaars niet drastisch zullen veranderen. Wat er in 2030 wel anders 
uit zal zien, is de vormgeving van de kunstbeoefening: de manier waarop de amateur-
kunsten worden geleerd en beoefend. Van den Broek typeert dit als kunstbeoefening 2.0. 
Deze door web 2.0 geïnspireerde manier van werken, kenmerkt zich onder andere door:

een klanthouding die een dienst verlangt, lossere smaakvoorkeuren, omgangsvormen en 
organisatievormen; meer informatie, software, communicatie en community’s op internet, 
die bijdragen aan een verdere emancipatie of empowerment van de kunstbeoefenaar. (Van 
den Broek 2010c: 53)

Van den Broek constateert dat anno 2010 de centra voor de kunsten nog in fase 1.0 zitten: 
zij zijn vooral bezig met het zenden van informatie. Er is weinig interactie tussen de cen-
tra en de (potentiële) kunstbeoefenaars. De belangrijkste conclusie is dat de organisaties 
een cultuuromslag moeten maken om de aansluiting met hun publiek te behouden (Van 
den Broek 2010c: 54 e.v.).
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (nibud) heeft in opdracht van de minis-
ter onderzoek gedaan naar de financiële toegankelijkheid van de centra. Hieruit blijkt 
dat gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen afhankelijk zijn van steun 
van de gemeenten om lessen aan een centrum voor de kunsten te kunnen bekostigen. 
Dit geldt in het bijzonder voor muziekles. Ook komt uit het onderzoek naar voren, dat 
de uitgaven van deelnemers aan activiteiten van de centra voor de kunsten gemiddeld 
hoger liggen dan bij deelnemers aan activiteiten in verenigings- en ongeorganiseerd 
verband (nibud 2009; oc w 2009f ).

9.6 Netwerken en verbindingen: analyse Anne Bamford

Volgens Bamford staat cultuureducatie in Nederland er een stuk beter voor dan in Vlaan-
deren. Culturele vorming ‘staat internationaal gezien op een verhoudingsgewijs hoog 
peil, net als de kunsteducatie’ (Bamford 2007b: 7). Zij prijst de samenwerking tussen 
scholen en culturele instellingen en de ondersteuningsstructuur voor cultuureducatie. 
Over het streven naar een doorlopende leerlijn en de gebruikte instrumenten, zoals 
cultuurvouchers en cultuurcoördinatoren, is zij eveneens positief. Alhoewel zij niet zo 
uitvoerig als voor Vlaanderen ingaat op de centra voor de kunsten, is zij ook hierover 
enthousiast. Zij prijst de financiële toegankelijkheid en de samenwerking tussen centra 
voor de kunsten en scholen (Bamford 2007b: 46).
Bamford noemt tevens een aantal zwakke en verbeterpunten voor cultuureducatie 
in Nederland. Net als in Vlaanderen worden er te weinig ervaringen uitgewisseld: de 
aandacht voor evaluatie en monitoren en het beoordelen van de kwaliteit van cultuur-
educatie laat nog te wensen over. Een ander zwak punt is dat op de inhoud van het kun-
steducatieve onderwijs geen toezicht wordt gehouden. Zij pleit voor meer aandacht voor 
actieve participatie en constateert dat er een tekort is aan goede docenten in het primair 
onderwijs (Bamford 2007b).
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Discussie
Alhoewel het onderzoek van Bamford een goed overzicht geeft van cultuureducatie in 
Nederland en Vlaanderen en van de verschillen en overeenkomsten tussen beide landen, 
moeten we haar conclusies toch kritisch bekijken. Zowel methodisch als inhoudelijk 
is er het een en ander op haar onderzoek af te dingen. Hier worden de reacties van 
 Haanstra73 en Schönau74 besproken. Zij richten zich op de aanpak van Bamford. Ik voeg 
daar een aantal inhoudelijke kritiekpunten aan toe.
De kritiek van Haanstra heeft betrekking op het Unesco-onderzoek van Bamford, The 
Wow-factor. Global research compendium on the impact of the arts in education (Bamford 2006). 
Hierin heeft zij op basis van onderzoek naar de effecten van kunsteducatie(beleid) in 
75 landen een aantal algemene kwaliteitscriteria geformuleerd. Deze criteria zijn vervol-
gens gehanteerd om de kwaliteit van het cultuureducatiebeleid in onder meer Denemar-
ken, Nederland en Vlaanderen te beoordelen.
De hiervoor benodigde gegevens zijn verzameld via een schriftelijke vragenlijst, die is 
aangevuld met door respondenten aangeleverde informatie over projecten.
Haanstra betwijfelt of het mogelijk is algemene kwaliteitscriteria te destilleren uit de 
zestig projectbeschrijvingen die dit heeft opgeleverd. Ook de criteria zelf roepen vragen 
op: projectmatig werken wordt als aspect van kwaliteit gezien, maar dit is moeilijk te 
rijmen met het door Bamford ondersteunde streven naar een langetermijnaanpak, bij-
voorbeeld in de vorm van doorgaande leerlijnen. Haanstra verwijt Bamford conclusies te 
trekken uit vragenlijsten die niet wetenschappelijk verantwoord zijn: ‘De schatting van 
een landelijk gemiddelde door een ambtenaar is op zijn zachtst gezegd niet erg betrouw-
baar’ (Haanstra 2006: 31-33). De uitspraken over de positieve effecten van kunsteducatie 
doet Bamford op basis van vragen die volgens Haanstra de respondenten in een bepaalde 
richting sturen:

Dat enkele tientallen respondenten het eens zijn met stellingen dat kunsteducatie bijdraagt 
aan meer verbeeldingskracht, betere schoolprestaties, creativiteit, geestelijk en fysiek wel-
bevinden en wat niet al, is mooi, maar heeft weinig bewijskracht. (Haanstra 2006: 32)

Bamfords onderzoek lijkt vooral bedoeld om overheden argumenten te verschaffen 
om meer aandacht en financiële middelen voor cultuureducatie te kunnen vragen, en 
zo heeft haar onderzoek inderdaad gewerkt in zowel Nederland als Vlaanderen. Dat is 
wellicht goed voor de korte termijn, voor de lange termijn is er behoefte aan kritisch on-
derzoek dat de toets der kritiek kan doorstaan, zo besluit Haanstra zijn betoog (Haanstra 
2006: 31-33).
De kritiek van Schönau richt zich op Bamfords onderzoek naar het Nederlandse over-
heidsbeleid. Schönau zet vraagtekens bij de representativiteit van het onderzoek. Zo is 

73 Folkert Haanstra bekleedt sinds 2001 de leerstoel Cultuureducatie en Cultuurparticipatie aan de 
Universiteit Utrecht. Sinds 2002 werkt hij als lector Kunst- en cultuureducatie aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten (www.ahk.nl, geraadpleegd op 2 mei 2011).

74 Diederik Schönau is werkzaam bij het Cito (instituut voor toetsontwikkeling) en was in de periode 
2007-2010 lector kunsteducatie aan Artez hogeschool voor de kunsten in Zwolle (www.linkedin.
com, geraadpleegd op 17 maart 2011). 
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vaak niet helder op basis waarvan Bamford een uitspraak doet, is meerdere keren niet 
duidelijk of een bevinding betrekking heeft op het primair of voortgezet onderwijs en is 
de cijfermatige onderbouwing zwak. Ze lijkt haar uitspraken op uitspraken van anderen 
te baseren, maar zelfs dat is niet te controleren: ‘Deze studie brengt niet in kaart wat er 
werkelijk gebeurt, maar wat betrokkenen denken dat er gebeurt of zou moeten gebeu-
ren’ (Schönau 2008: 19). Een ander punt van kritiek is dat Bamford in haar onderzoek 
nauwelijks gebruikmaakt van Nederlandse onderzoeksliteratuur.
Aan deze kritiekpunten wil ik allereerst toevoegen dat het feit dat Bamford geen Neder-
lands spreekt, niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van het onderzoek. Dit betekende bij-
voorbeeld dat respondenten hun bijdrage ofwel in het Engels moesten aanleveren ofwel 
moesten laten vertalen. Dit zorgt onherroepelijk voor betekenisverlies, zeker gezien de 
subtiele nuances tussen Nederland en Vlaanderen.
Een nog groter bezwaar is dat Bamford vaak een specifieke invulling geeft aan het 
begrip cultuur. Hoewel zij aangeeft dat haar rapport gaat over cultuureducatie in de 
brede zin van het woord en dat sociaal-cultureel werk ook daaronder valt, vernauwt zij 
cultuur educatie vaak tot kunsteducatie. Het Nederlandse cultuurbeleid lijkt daardoor 
bij voorbaat beter aan te sluiten bij het denkkader van Bamford dan het Vlaamse. Bam-
ford constateert dat het Vlaamse departement voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een 
belangrijke verantwoordelijkheid heeft op het gebied van sociaal-cultureel werk en dat 
dit deels cultuur- en kunsteducatie omvat, maar zij geeft niet aan om welk deel het gaat 
en om wat voor soort activiteiten. Hierdoor hebben haar conclusies niet betrekking op 
het gehele Vlaamse cultuureducatiebeleid, slechts op dat ten aanzien van scholen en 
academies voor deeltijds kunstonderwijs. En dat terwijl het informele circuit voor een 
belangrijk deel gaat over actieve participatie en juist door Bamford gezien wordt als een 
belangrijk aspect van de kwaliteit van cultuureducatie.
Aan beide zijden van de grens voert men de discussie rond vernieuwing van het buiten-
schools kunstonderwijs. In dit licht valt op dat Bamford het Vlaamse dko zeer kritisch 
benadert, maar over de Nederlandse centra voor de kunsten niet negatief is. Terwijl de 
Raad van Cultuur constateert dat de Centra vooral een autochtoon publiek uit de hogere 
sociale milieus trekt, net als in Vlaanderen (RvC). Ook over de financiële en inhoudelijke 
bijdrage van gemeenten aan de Centra voor de Kunsten is Bamford opvallend positiever 
dan bijvoorbeeld Pots (2006) en de Raad voor Cultuur (2007). De kritische benadering 
lijkt meer dan Bamfords positieve oordeel over de centra voor de kunsten aan te sluiten 
bij de discussies over de toekomst van de kunstbeoefening die in de politiek en het veld 
gaande zijn.

9.7 Vergelijking cultuureducatiebeleid in Vlaanderen en Nederland

Op basis van het onderzoek van Bamford zouden we eenvoudig tot de conclusie kun-
nen komen dat cultuureducatie in Nederland verder ontwikkeld is en van een hogere 
kwaliteit dan in Vlaanderen. Bamford hanteert echter een definitie van cultuureducatie 
waarbij de nadruk ligt op kunsteducatie in en rond de school, een aspect dat in Nederland 
sterk ontwikkeld is. Het Vlaamse cultuurbeleid richt zich meer op informele en buiten-
schoolse educatie en op actieve participatie en daar heeft Bamford weinig oog voor.
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Als we het cultuureducatiebeleid in Nederland en Vlaanderen vergelijken, valt een aantal 
zaken op. In de eerste plaats speelt in Nederland cultuureducatie een centrale rol in het 
cultuurparticipatiebeleid van de bewindspersoon voor Cultuur. Cultuureducatie is wel-
licht zelfs het belangrijkste onderdeel hiervan. De hereniging van cultuur en onderwijs 
in 1994 in één ministerie heeft daarbij een stimulerende rol gespeeld.
Het Nederlandse beleid is bovendien gericht op kinderen en jongeren, cultuureducatie 
wordt vrijwel niet in verband gebracht met volwassenen. Plasterk zegt hierover: ‘Juist 
jongeren moeten opgroeien met cultuur, dit legt de basis voor de waardering van en 
ontvankelijkheid voor cultuur op latere leeftijd’ (oc w 2007a: 21). Anciaux heeft een 
andere visie: ‘cultuureducatie is niet per definitie aan jonge mensen verbonden’ (Anciaux 
2008g: 8).
In Nederland is de school de spin in het web van alle activiteiten op het gebied van cul-
tuureducatie, dat vaak een verplicht karakter heeft. Vlaanderen kent naast het formele 
binnen- en buitenschoolse onderwijs tevens een informeel circuit van sociaal-culturele 
verenigingen, jeugdverenigingen, volkshogescholen en jeugdmuziekateliers. Anciaux 
merkt dan ook op: ‘Bij het creëren van een referentiekader geldt de vaststelling dat cul-
tuureducatie zeker niet exclusief aan de Vlaamse minister van Cultuur en Jeugd toebe-
hoort.’ (Anciaux 2008g: 14).
Er is echter geen groot verschil in het aandeel van de bevolking dat buitenschools kunst-
onderwijs volgt,75 wel is er een duidelijk onderscheid in status en intensiviteit van de 
opleidingen. In Vlaanderen volgen deelnemers gedurende meerdere jaren een program-
ma, waarna een diploma kan worden behaald. In Nederland zijn de cursussen korter en 
minder intensief. Ook liggen de tarieven in het deeltijds kunstonderwijs (dko) een stuk 
lager dan bij de centra voor de kunsten.
De Canon Cultuurcel is de Vlaamse variant van het project Cultuur en School. Een dui-
delijk verschil is dat het project Cultuur en School organisatorisch is ondergebracht bij 
de directie Kunsten van het ministerie van oc w en de Canon Cultuurcel bij het depar-
tement Onderwijs. De splitsing tussen onderwijs- en cultuurbeleid in de jaren zestig 
van de twintigste eeuw zorgde in Vlaanderen voor de ontwikkeling van een autonoom 
cultuurbeleid, waarbinnen niet vanzelfsprekend verbindingen met het (formele) onder-
wijs werden gemaakt. Daar staat tegenover dat in het Nederlandse rijksbeleid nauwelijks 
een relatie is gelegd tussen het formele en het niet-formele en informele leren76 in het 
sociaal-cultureel werk en het verenigingsleven.

75 Het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen trok in het schooljaar 2007/’08 168.066 leerlingen, de 
centra voor de kunsten in Nederland trokken in 2007 476.000 leerlingen (Waege 2008; Ensink et al. 
2010).

76 Informeel leren gebeurt buiten een educatieve context, bijvoorbeeld in het verenigings leven. Niet-
formeel leren gebeurt in tegenstelling tot informeel leren intentioneel; deelnemers nemen zelf het 
initiatief om te leren, bijvoorbeeld door een cursus te volgen bij een volkshogeschool. 
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9.8 Sociaal-artistiek werk en community arts

Beleidsmakers proberen cultuurparticipatie te stimuleren door educatie en door het 
publiek actief bij het culturele leven te betrekken, bijvoorbeeld door deelname aan ama-
teurkunsten of vrijwilligerswerk. Minister Anciaux is nog een stap verder gegaan met de 
introductie van het sociaal-artistiek werk, dat het primaat bij het publiek zelf legt.

Sociaal-artistiek werk in Vlaanderen
De ontwikkeling van een beleidskader voor sociaal-artisieke projecten komt voort uit het 
Algemeen Verslag over de Armoede (ava) dat de aandacht vestigde op de cultuurbehoef-
te van kansarmen (k bs 1995).77 In het ava worden kansarmen zelf aan het woord gelaten 
en is er voor het eerst aandacht voor de rol van cultuur bij mensen die in armoede leven78 
(Kunst en Democratie 2005: 1-15).
Cultuur wordt als een universeel recht omschreven. Het ava verwijst daarbij naar artikel 
23 van de Belgische Grondwet, waarin het recht op culturele en maatschappelijke ont-
plooiing is vastgelegd evenals het recht op vrijheid van meningsuiting en verenigings-
leven. Daarbij gaat het niet alleen om het recht op deelname aan cultuur, maar ook om 
het recht op bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur: ‘Enkel via cultuur kan men mee-
bouwen aan een samenleving’ (k bs 1995: 298).
Het ava stelt dat culturele uitsluiting meer impact heeft dan economische uitsluiting: 
‘Men crepeert van eenzaamheid en verveling vooraleer te creperen van de honger’ is de 
veelgeciteerde uitspraak van een van de deelnemers (k bs 1995: 295). Cultuur werd voor-
heen niet erkend als basisbehoefte, dus ook niet meegerekend bij het bepalen van de 
hoogte van de minimumuitkering. Kansarmen zijn niet met cultuur bezig omdat zij eerst 
in hun primaire levensbehoeften moeten voorzien, zo was de gedachte. Bovendien bleek 
het in de praktijk lastig te zijn om tot maatregelen voor ondersteuning van kansarmen te 
komen, vanwege de stigmatiserende werking van veel instrumenten (k bs 1995: 318).
Het ava wordt gezien als een doorbraak in de omgang met armoede. Voor cultuur heeft 
het verscheidene initiatieven opgeleverd, zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie,79 de 
volkshogescholen, het Sociaal Impulsfonds en het sociaal-artistiek werk (k bs 1995). We 
concentreren ons hier op het laatste.
Het sociaal-artistiek werk kunnen we situeren tussen het sociaal-cultureel werk en het 
kunstenbeleid. Sociaal-artistieke projecten hebben als doel mensen te bereiken die nau-
welijks met cultuur in aanraking komen. De nadruk ligt niet zozeer op het eind resultaat 
als wel op het proces, dat zowel een sociale als een artistieke dimensie kent. Het gaat 
erom dat deze mensen actief met kunst en cultuur aan de slag gaan en vorm geven aan 

77 Dit verslag is in een samenwerkingsverband van verschillende organisaties uitgebracht op verzoek 
van de federale minister van Sociale Integratie.

78 Cultuur is een van de vier grote domeinen in het verslag naast gezin, welzijn en gezondheid, arbeid 
en sociale bescherming, en wonen (kbs 1995, dl. 2: 24 e.v.).

79 Dit fonds is onder minister Schauvliege omgevormd tot het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor men-
sen die in armoede leven (www.fondsvrijetijdsparticipatie.be).



cultuurbeoefening ba art kunstl iefhebber s?

361  

hun eigen cultuur. Het is daarmee ook een erkenning van cultuurvormen buiten de 
gevestigde kunsten (Demeyer en Van Pee 2003).
De Koning Boudewijnstichting ondersteunt in de periode 1996-1999 een voorloper van 
de sociaal-artistieke projecten: de Artikel 23-projecten, die gericht zijn op cultuur en 
armoedebestrijding. In de periode 2000-2005 borduurt minister Anciaux voort op deze 
projecten met een experimentele regeling voor sociaal-artistieke projecten. Het initia-
tief roept bij sommigen heftige reacties op, zo constateert minister Anciaux: het ‘werd 
[...] in heel zijn wezen genadeloos afgeschoten door de Raad voor de Kunsten. Is dat geen 
teken aan de wand? Begrijpen die mensen niet dat de sector als dusdanig zichzelf moet 
openbreken, ofwel zal verdwijnen?’ (Anciaux 2000: 10).
Van Looveren heeft de artistieke projecten geëvalueerd (Van Looveren 2002).80 Hieruit 
blijkt dat de artistieke benadering steeds meer op de voorgrond kwam te staan, ten koste 
van het sociale element. De subsidies gaan vaker naar initiatiefnemers uit de kunst- en 
cultuursector, en komen minder vaak ten goede aan initiatieven uit de hoek van welzijn. 
Ook wordt een verschraling van de doelgroep geconstateerd: de projecten richten zich 
vooral op jongeren. Van Looveren pleit voor meer samenwerking tussen cultuur en wel-
zijn en voor een evenwichtiger verdeling van de budgetten (Looveren 2002: 446-455).
Ondanks de kritiek op de sociaal-artistieke projecten worden ze door het ministerie als 
een succes beschouwd. Met ingang van 2004 zijn de middelen voor sociaal-artistiek werk 
opgenomen in het Kunstendecreet en is een meerjarige ondersteuning van instellingen 
mogelijk geworden (bs 2004). Hierdoor is de lat voor organisaties hoger komen te liggen 
en zijn de projecten nog verder verwijderd van hun sociale oorsprong: de armoedebe-
strijding. Dit versterkt het identiteitsprobleem van de sociaal-artistieke projecten, aldus 
Van Looveren (2010: 42-43). Daarnaast is het sociaal-artistiek werk opgenomen in het 
Cultureel-erfgoeddecreet en het Decreet lokaal cultuurbeleid. Bij het Cultureel-erfgoed-
decreet gaat het om ondersteuning van ‘ontwikkelingsgerichte projecten’ (bs 2008e).
In het Kunstendecreet worden sociaal-artistieke organisaties omschreven als ‘organi-
saties die in hoofdzaak procesmatige werkingen opzetten met een sociale en artistieke 
dimensie’ (bs 2008b, art. 2). In 2008 is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor organisa-
tie en 254.000 euro voor projecten (2007). In 2005 kent Anciaux aan negen organisaties 
twee- en vierjarige subsidies toe in het kader van het Kunstendecreet, waaronder Bij’ 
De Vieze Gasten (Gent)81 (a k e 2008: 149-150). Demos is het steunpunt voor het sociaal-
artistieke veld; deze organisaties krijgt subsidie in het kader van het Participatiedecreet 
(www.demos.be).

Sociaal-artistieke projecten en community arts in Nederland
Alhoewel daar in het Vlaamse beleid nauwelijks naar verwezen wordt, is het sociaal-artis-
tiek werk nauw verwant aan community arts, een werkvorm die in de Angelsaksische 

80 Voor een uitgebreidere analyse van de sociaal-artistieke projecten verwijs ik naar het proefschrift 
van Van Looveren (2006).

81 Bij' De Vieze Gasten is een podium voor muziek en theater in de Gentse wijk Brugse Poort en een 
ontmoetingsruimte en broedplaats voor buurtprojecten. Ook spelen Bij' De Vieze Gasten in heel 
Vlaanderen vormingstheatervoorstellingen (www.deviezegasten.org).



362

van anciaux tot zi jl str a

landen reeds een aantal decennia door de overheid wordt ondersteund. De Neder-
landse Raad voor Cultuur noemt als belangrijkste kenmerk van community arts dat het 
materiaal vanuit de groep zelf wordt aangedragen. De bijdrage van de groep en de wissel-
werking met de docent of begeleider zijn van groot belang. Veel van dit soort projecten 
vinden daadwerkelijk plaats in de gemeenschap, in de (buiten)wijken en niet in het cen-
trum van de stad. Community arts wordt omschreven als een ‘artistieke uitlaatklep voor 
sociaal-maatschappelijke problemen in de gemeenschap’ (RvC 2003b: 7).
Het groepsproces is van belang, maar het proces moet in de ogen van de Raad voor Cul-
tuur wel resulteren in kunstbeoefening met een ‘hoge artistieke doelstelling’. De raad 
benadrukt dat het niet gaat om welzijnswerk, maar eerder om een combinatie van ama-
teurkunst en kunsteducatie met een specifieke werkwijze. Deze werkvorm krijgt nog 
niet veel ondersteuning vanuit de overheid of instellingen, zo constateert de raad (RvC 
2003b: 7). Op landelijk niveau kwamen de projecten slechts een enkele keer in aanmer-
king voor subsidie binnen het Actieplan Cultuurbereik.
In 2005 verschijnt bij Kunstenaars&co en het Landelijk Centrum Opbouwwerk de 
brochure Uit de kunst, in de wijk. Artistieke verbeeldingskracht als antwoord op maatschappelijke 
vraagstukken (Cleveringa 2005). Hierin wordt verwezen naar succesvolle voorbeelden in 
België en Engeland. Sociaal-artistieke projecten worden omschreven als projecten met 
een ‘doelbewuste mix van sociale en artistieke doelen’ (Cleveringa 2005: 5) met als doel 
‘betere maatschappelijke en culturele participatie van een specifieke groep mensen, met 
ondersteuning van sociale en artistieke professionals’ (Cleveringa 2005: 7). De benaming 
sociaal-artistiek is enigszins misleidend, zo stelt de auteur, omdat de projecten op alle 
cultuurvormen betrekking kunnen hebben, ook op media en cultureel erfgoed. In deze 
brochure ligt de nadruk op het particulier initiatief.
Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten signaleert in haar jaarverslag van 
2006 dat steeds vaker de koppeling tussen amateurkunst en ‘de sociale werking en de 
lokale context van de amateurkunst’ wordt gemaakt (fa pk 2007: 24). Het Fonds ont-
vangt aanvragen onder de noemer community arts, maar constateert dat dit nog geen 
welomschreven begrip is; de ‘sector’ is nog volop in ontwikkeling. Het Fonds geeft de 
voorkeur aan projecten die een landelijke uitstraling hebben, waarvan de artistieke wer-
king voorop staat en de gemeenschap een actieve inbreng heeft in het artistieke proces 
(fa pk 2007: 25).
Een indicatie dat ook het landelijke cultuurbeleid in Nederland meer aandacht heeft 
voor cultuurparticipatie en -beleving van kansarmen is ‘Impuls Kinderen doen mee!’. 
Het kabinet stelde in de periode 2008-2009 40 miljoen per jaar extra beschikbaar aan 
gemeenten om de non-participatie van kinderen uit arme gezinnen, bijvoorbeeld op het 
gebied van sport en cultuur, te verkleinen. Tevens heeft Plasterk een opstartsubsidie ver-
leend aan het Jeugdcultuurfonds, dat begin 2009 van start is gegaan. Dit fonds heeft als 
doelstelling de financiële drempels voor kinderen in achterstandsposities weg te nemen 
(t k 2008/2009d; www.jeugdcultuurfonds.nl). In antwoord op een vraag uit de Tweede 
Kamer of deze doelgroepen daadwerkelijk met cultuur worden bereikt, antwoorden de 
betrokken bewindslieden dat de diensten Cultuur en Sociale Zaken elkaar op gemeente-
lijk niveau nog vaak niet weten te vinden en dat cultuurambtenaren vaak onbekend zijn 
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met de beschikbare middelen (t k 2008/2009d). Typerend voor Nederland is dat de aan-
dacht bijna exclusief uitgaat naar de jeugd.
Bij het Fonds voor Cultuurparticipatie bestaan eveneens mogelijkheden voor onder-
steuning van community arts. In het kader van de regeling Het beste van twee werelden82 
ontvangt z i mihc, Huis voor Amateurkunst, een subsidie van bijna 600.000 euro voor 
het project Community Arts Lab x l (fcp 2010). Het project is een vervolg op en uitbrei-
ding van Community Arts Lab Utrecht; onder andere Kunstfactor, Cultuur-Ondernemen 
en Cultuurnetwerk Nederland zijn erbij betrokken. De doelstellingen van dit project 
voor de periode 2010-2012 zijn onder andere community arts in te bedden in de reguliere 
infrastructuur en het onderzoek op het gebied van community arts te versterken om de 
resultaten inzichtelijk te maken. Dit moet leiden tot een beter productieklimaat voor 
community arts in Nederland (z i mihc 2009).

9.9 Deelname aan amateurkunst en buitenschools kunstonderwijs in Nederland 
en Vlaanderen

Knulst en Lievens hebben in 2007 een uitvoerige vergelijking gemaakt van de participa-
tie aan amateurkunst in Vlaanderen en Nederland. Ze hebben hiertoe de cijfers van het 
Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen over het jaar 2003-2004 naast die van het Nederlandse 
Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (avo) uit 2003 gelegd. Om de vergelijking 
mogelijk te maken, hebben de onderzoekers de nodige bewerkingen en aannames 
 moeten doen.83 Zo wordt de groep 6-13 jaar die alleen in het avo wordt bevraagd, buiten 
beschouwing gelaten.
Bij drie van de vijf soorten vakken ligt de participatie in Nederland hoger dan in Vlaan-
deren. Bij zingen en musiceren ligt de deelname op 19% tegenover 13%, bij de beeldende 
vakken 13% tegenover 10%, en bij de zogenoemde cameravakken84 15% tegenover 8%. 
Toneel en dans (inclusief ballet) worden meer beoefend in Vlaanderen: 7% tegenover 3%. 
De textielvakken worden zowel in Nederland als Vlaanderen door 12% van de bevolking 
beoefend85. 43% van de Nederlanders doet aan een of meer vakken tegenover 34% van de 
Vlamingen. Ook de deelname aan een officiële opleiding voor zang, muziek, toneel of 
dans ligt in Nederland hoger: 5% tegenover 1% in Vlaanderen. De verenigingsgraad blijkt 
hetzelfde: 8% van de bevolking van 14-85 jaar is aangesloten bij een vereniging of ensem-
ble en 3% is lid van een organisatie op het gebied van beeldende vorming.
Knulst en Lievens hebben ook gekeken naar de sociaaldemografische kenmerken van 
de participanten in Nederland en Vlaanderen. Hieruit kwamen een aantal verschillen 

82 Deze regeling is gericht op het vergroten van de samenwerking tussen amateurs en professionals 
(www.cultuurparticipatie.nl).

83 Twee verschillen bleken niet op te lossen, de periode van het veldwerk in Nederland en Vlaanderen 
(respectievelijk oktober-november 2003 en oktober 2003-oktober 2004) en de referentieperiodes 
(respectievelijk een jaar en zes maanden).

84 Fotografie, film, video met inbegrip van pc-kunst.
85 Hieronder wordt verstaan werken met textiel, weven en wandkleden maken (Knulst en Lievens 

2007: 62). 
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naar voren. Zo is de vergrijzing van de amateurkunsten in Vlaanderen minder sterk. Er 
zijn meer deelnemers die op school zitten of studeren en dat geldt met name voor de 
beeldende opleidingen. In Vlaanderen zijn er meer zangers en muzikanten in de leef-
tijdsgroep van 14-35 jaar. Er zijn minder 65-plussers bij toneel en dans en de beeldende 
vakken. De beoefening en de opleiding in de beeldende vakken is in Nederland sterker 
gefeminiseerd.
Uit de systematische vergelijking komen twee evidente verschillen naar voren. De kans 
dat een Nederlander een opleiding voor muziek, zang, toneel of dans volgt is 4,4 keer 
groter, zo blijkt uit de vergelijking tussen deelnemers aan deeltijds kunstonderwijs en 
deelnemers bij de centra voor de kunsten. De onderzoekers stellen dat respondenten 
in Nederland wellicht ook het volgen van een cursus bij een sociaal-culturele instelling 
hebben meegerekend, maar dit verklaart volgens hen hooguit een klein deel van het 
verschil. Zij zoeken de verklaring vooral in de hogere eisen die in het deeltijds kunston-
derwijs (dko) aan leerlingen worden gesteld. Daarbij moet worden opgemerkt dat 76% 
van deze leerlingen bestaat uit kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, tegenover 60% in 
die leeftijdscategorie in de Nederlandse centra voor de kunsten (Vermeersch 2011: 8). Het 
dko is in zekere zin een volwaardige opleiding waaraan kinderen vanaf 6 jaar kunnen 
beginnen en die in totaal tien tot achttien jaar in beslag neemt. Dan is het wellicht niet 
zo verwonderlijk dat de populatie in Vlaanderen jonger is en dat volwassenen minder 
snel instappen. De groep 6-14-jarigen blijft in de vergelijking buiten beschouwing.
Het tweede verschil is dat het aantal amateurkunstenaars binnen toneel en dans in 
Nederland heel laag is. De onderzoekers denken dat dit samenhangt met de  populariteit 
van de musical in Nederland.86 De veronderstelling is dat amateurs die graag in een musi-
cal willen spelen, eerder voor een zangopleiding kiezen. Het hogere aantal zangers in 
Nederland ondersteunt deze veronderstelling (Knulst en Lievens 2007: 50-81).

9.10 Conclusie amateurkunst- en cultuureducatiebeleid

In Vlaanderen is in de periode 1999-2009 sprake van een grote kloof tussen het 
onderwijsbeleid en het cultuurbeleid, ondanks de intenties en initiatieven om hierin 
verbetering aan te brengen. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor de samenwerking 
tussen scholen en culturele instellingen. Een positief gevolg van de afstand tussen 
de ministeries van Cultuur en Onderwijs is dat in Vlaanderen meer aandacht is voor 
buitenschoolse informele cultuureducatie en de rol van sociaal-cultureel werk bij het 
stimuleren van cultuurparticipatie voor de jeugd en voor volwassenen.
In Nederland ligt de focus sterk op cultuureducatie in het formele onderwijs voor kinde-
ren en jongeren. De bestuurlijke en organisatorische kaders op landelijk niveau hebben 
grote invloed op de invulling hiervan. Zo zijn er duidelijk parallellen tussen de doelstel-
lingen van het onderwijsbeleid en die van het project Cultuur en School. Ook in het 

86 Knulst en Lievens hebben respondenten gevraagd naar ‘deelname in verenigingen’ of ‘het volgen 
van lessen bij podiumvakken’. De indruk bestaat dat in Nederland veel wordt gedanst buiten de 
culturele en sociaal-culturele infrastructuur, zoals in sportclubs. Het zou kunnen dat (een deel van) 
de participatie in deze circuits, hierdoor buiten beschouwing is gebleven. 
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beleid van provincies en gemeenten gaat de aandacht steeds meer naar cultuureducatie.
Vormen van (informele) cultuureducatie buiten het onderwijs, zoals amateurkunst en 
het buitenschoolse kunstonderwijs, worden door de Nederlandse overheden in toene-
mende mate gezien als vormen van vrijetijdsbesteding. Men moet zelf hiervoor kiezen 
én zelf betalen, tenzij ze gelden als vormen van creativiteit of innovatie die een bijdrage 
leveren aan de kenniseconomie. De noodzaak tot bezuinigingen speelt hierbij zeker een 
rol. In Vlaanderen wordt het buitenschoolse kunstonderwijs centraal gereguleerd en 
gesubsidieerd en is het geënt op het onderwijssysteem. Mede hierdoor is het deeltijds 
kunstonderwijs financieel toegankelijker dan de Nederlandse centra voor de kunsten. 
Het gemeenschaps- en identiteitsvormende aspect van amateurkunst en cultuureducatie 
dat in Vlaanderen zo’n grote rol speelt, blijft in Nederland sterk onderbelicht. Er is veel 
meer terughoudendheid bij het verbinden van cultuurbeleid met maatschappelijke doel-
stellingen dan in Vlaanderen; het artistieke aspect staat voorop. Het is wat dat betreft 
veelzeggend dat amateurkunst in Vlaanderen onderdeel is van het sociaal-cultureel 
werk en in Nederland van het kunstenbeleid. Dit verklaart ook waarom in Nederland 
de community arts tot nu toe nauwelijks zijn doorgedrongen tot het landelijke beleid; 
in Vlaanderen is dat wel het geval. In Nederland nemen de mogelijkheden voor onder-
steuning van projecten die zijn gericht op mensen en groepen in achterstandsposities 
overigens wel toe. Door onder meer de oprichting van het Fonds voor Cultuurparticipa-
tie is er meer aandacht gekomen voor het maatschappelijk aspect van kunst en cultuur. 
Een tweede tendens die is waar te nemen, is dat cultuureducatie- en amateurkunstbeleid 
steeds meer in samenhang worden bezien. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de 
oprichting van het nieuwe kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst dat in 
de periode 2013-2016 van start zal gaan (oc w 2011a).
We beschikken in Nederland over een aantal longitudinale onderzoeken die positieve 
effecten van cultuureducatie op de latere deelname aantonen. Deze onderzoeken date-
ren van voor de introductie van het project Cultuur en School (1996). Ranshuysen en 
Ganzeboom (1993) hebben de positieve effecten van kunstkijkuren en muziekluisteruren 
in het Amsterdamse primaire onderwijs op de latere passieve kunstenparticipatie aan-
getoond. Uit onderzoek van Nagel, Ganzeboom, Haanstra en Oud (1996) in opdracht van 
oc w blijkt dat deelname aan eindexamen in een kunstzinnig vak samenhangt met een 
blijvende hogere interesse in en een hogere deelname aan kunst en cultuur. Ook blijkt 
dat het opnemen van een kunstzinnig vak in het eindexamenpakket geen negatieve 
gevolgen heeft voor de sociaal-economische loopbaan van de leerling (Nagel et al. 1996). 
Over de effecten van het cultuureducatiebeleid in de periode 1999-2009 op (middel)lange 
termijn is nog weinig bekend, maar de eerste resultaten zijn helaas niet bemoedigend 
(Ganzeboom et al. 2003; Damen 2010). Om de resultaten van cultuureducatiebeleid in de 
periode 1999-2009 te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dit soort onderzoek periodiek 
en gedurende langere tijd te herhalen. De openingsvraag van dit hoofdstuk – cultuur-
beoefening baart kunstliefhebbers? – kunnen we daarom nog niet overtuigend positief 
beantwoorden.
Een recent Vlaams voorbeeld is het Participatiesurvey 2009 waarin een duidelijk effect 
van cultuureducatie in het onderwijs (zowel receptief als actief ) op de kans om later 
cultureel actief te zijn, is waargenomen. Daarbij is gecontroleerd voor alle andere 
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 variabelen, met andere woorden: dit effect treedt op ongeacht opleidingsniveau en 
ouderlijk milieu (Vlegels en Lievens 2011: 271).
Voor politici is het creëren van een zo groot mogelijk aantal toekomstige kunstliefheb-
bers een belangrijke drijfveer. De bewindspersonen voor Cultuur beseffen echter in toe-
nemende mate dat het niet verstandig is het beleid volledig hieraan op te hangen, omdat 
er zo veel en zo uiteenlopende factoren meespelen. Ze verbinden beleidsinstrumenten 
steeds vaker onder voorbehoud aan participatiecijfers en benadrukken dat het landelijke 
cultuurbeleid vooral voorwaardenscheppend is. In Nederland is het beleid voor bijvoor-
beeld amateurkunsten, het buitenschoolse kunstonderwijs en het sociaal-cultureel 
werk, in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten.
Het valt ten slotte op dat in Nederland voor recente drempelverlagende maatregelen en 
voorstellen, zoals de extra steun voor amateurkunst en volkscultuur en de gratis of goed-
kope toegang tot musea, het initiatief vanuit de Tweede Kamer kwam. In Vlaanderen was 
het de minister die op deze terreinen het voortouw nam.
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10 Slotbeschouwing

10.1 Van beleidsvisie tot beleidsideologie

In dit onderzoek heb ik het beleid van de Nederlandse rijksoverheid en de Vlaamse 
Gemeenschap op het gebied van cultuurparticipatie met elkaar vergeleken. Anders 
gezegd: ik heb twee dominante beleidstheorieën met elkaar geconfronteerd.1 Door het 
expliciteren van ‘het geheel van veronderstellingen dat aan het beleid ten grondslag 
ligt’ (Hoogerwerf 2003: 22), kunnen we zowel blinde vlekken en zwakke plekken in 
kaart brengen als leren van de sterke kanten van elkaars aanpak. De vergelijking van het 
cultuurparticipatiebeleid in Nederland en Vlaanderen maakt bovendien duidelijk dat de 
beleidsvisie en met name de beleidsideologie op sommige punten zo sterk van elkaar 
verschilt, dat we misschien moeten spreken van twee paradigma’s.
In dit slothoofdstuk zal ik aan de hand van een aantal centrale begrippen uit de beleids-
wetenschap de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken naast elkaar zetten om tot 
beantwoording van de twee hoofdvragen van dit onderzoek te komen:

1 Wat is in de periode 1999-2009 het beleid geweest van de Nederlandse rijksoverheid 
en de Vlaamse Gemeenschap om de cultuurparticipatie te verhogen en in welke op-
zichten verschilt dat beleid van elkaar?

2 Tot welke resultaten hebben de maatregelen ter verhoging van de cultuurdeelname 
in Vlaanderen geleid en in hoeverre verschillen die van de resultaten die in Nederland 
werden geboekt met het specifieke cultuurbeleid van de rijksoverheid?

Ik begin dit hoofdstuk met het in kaart brengen van de kenmerken van het beleids-
probleem cultuurparticipatie en de oorzaken van het probleem (§ 10.2, § 10.3). Daarna 
ga ik in op de doelen die politici formuleren om cultuurdeelname te bevorderen (§ 10.4), 
en de instrumenten die zij inzetten om deze te bereiken (§ 10.5, § 10.6). Het complex 
van doelen en middelen noemen we de beleidsvisie. Ik beschrijf de kenmerkende ele-
menten van de beleidsvisie in Nederland en Vlaanderen (§ 10.7) en bekijk in hoeverre de 
beleidsdoelen zijn gerealiseerd (§ 10.8). Op basis daarvan beoordeel ik de beleidsvisie 
van de Nederlandse rijksoverheid en die van de Vlaamse Gemeenschap op hun merites. 
Hiermee is de tweede onderzoeksvraag beantwoord (§ 10.9).
De beleidsmatige vraagstukken rond cultuurparticipatie bestaan al enige decennia en 
het ziet er niet naar uit dat het onderwerp binnenkort van de agenda verdwijnt. Wat zegt 
dit over de aard van het beleidsprobleem? Deze vraag probeer ik te beantwoorden aan de 
hand van literatuur over hardnekkige beleidsproblemen. Is er sprake van een ontembaar 
of wicked beleidsprobleem (§ 10.10)?

1 Het begrip dominant verwijst naar het gangbare, staande beleid. 
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Ten slotte kom ik tot de kern van het beleid, de beleidsideologie van cultuurparticipatie 
in Nederland en Vlaanderen. De normatieve relaties zijn de minst grijpbare, maar tege-
lijkertijd misschien wel de meest bepalende elementen van het beleid. Het geheel over-
ziend, kom ik tot een typering van de beleidstheorie van cultuurparticipatie in Nederland 
en Vlaanderen, waarmee ook de eerste onderzoeksvraag van een antwoord is voorzien 
(§ 10.11).

De grens als spiegel
De aanleiding voor de vergelijking van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen 
vormden de door Eurostat gemeten verschillen in cultuurdeelname in Nederland en 
Vlaanderen (ec 2000). In het bijzonder het aandeel Nederlandse jongeren dat in een 
perio de van 12 maanden een museum of een klassiek concert bezoekt, lag opvallend lager 
dan in Vlaanderen: respectievelijk 26% tegenover 50%, en 8% tegenover 46% (ec 2000). 
Uit het onderzoek naar de mogelijke oorzaken hiervan, resulterend in de publicatie De 
grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen (2005), kwam naar 
voren dat er aanmerkelijke verschillen in de inrichting van het cultuurbeleid bestaan. Dit 
leidde tot de typering van het Nederlandse cultuurbestel als spiegelpaleis en het Vlaamse 
cultuurbestel als een cultuurhuis (Van der Hoeven 2005).2 Uiteindelijk blijken de verschil-
len in cultuurparticipatie overigens niet zo groot als de Europese vergelijking uit 2000 
deed voorkomen. Niet in de laatste plaats vanwege de manier waarop de cultuurdeelname 
in Nederland en Vlaanderen wordt gemeten. Deze conclusies konden vrij snel worden 
getrokken, mede door het verschijnen van het survey Cultuurparticipatie in Vlaanderen 
2003-2004, waarin Lievens en Waege een vergelijking maken tussen de cultuurdeelname 
in Nederland en Vlaanderen. Hieruit blijkt dat de participatie in Nederland hoger ligt dan 
in de metingen van Eurostat werd aangegeven. Bovendien scoort Nederland op een aantal 
punten juist beter dan Vlaanderen (Lievens en Waege 2005: 254).
De cultuur waaraan Vlaamse en Nederlandse burgers van overheidswege worden geacht 
te participeren is niet dezelfde. Tevens wordt het begrip participatie beleidsmatig anders 
ingevuld. De probleemperceptie is dus geen objectief gegeven, maar afhankelijk van de 
specifieke politieke en bestuurlijke context, het tijdsgewricht waarin het probleem zich 
voordoet en de normen en maatstaven die daarbij worden gehanteerd (Van Heffen 2003).
Het doel van mijn vervolgonderzoek was niet om ‘systematisch inzicht in de werkelijk-
heid van het beleid te krijgen’ (Hoogerwerf 2003: 19). Ik heb me specifiek gericht op de 
verschillen in het Nederlandse en Vlaamse beleid om cultuurparticipatie te bevorderen 
en de oorzaken van die verschillen. Ik ben daarbij dan ook niet uitgegaan van een rationa-
listisch perspectief, dat beleid primair beschouwd als een rationeel en cognitief proces. 
Ik heb gebruik gemaakt van inzichten uit het institutionele en netwerkenperspectief. 
Beleidsvorming wordt vanuit deze benaderingswijzen gezien als een sociaal en politiek 
proces, dat sterk gevormd wordt door een historisch gegroeide context (zie tabel 1.8 en 
§ 1.7).

2 De belangrijkste kenmerken van het cultuurhuis zijn: lage drempels en grote ramen waardoor er 
veel contact met de omgeving mogelijk is. Het spiegelpaleis is statiger, de drempels zijn er hoger en 
de inwoners zijn meer naar binnen gekeerd. Zie § 1.4 voor een uitgebreidere toelichting. 
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10.2 Het beleidsprobleem cultuurparticipatie

Een beleidsprobleem is het ‘verschil (discrepantie) tussen een maatstaf (beginsel, norm) 
en een voorstelling van een bestaande of verwachte situatie’ (Hoogerwerf 2003: 21). 
Voor het beleidsprobleem van dit onderzoek is een relevant beginsel dat publieke voor-
zieningen zo toegankelijk mogelijk moeten zijn voor alle burgers. Het is onwenselijk dat 
bepaalde groepen niet en andere groepen onevenredig veel profiteren van overheids-
voorzieningen. In Vlaanderen heeft minister Anciaux cultuur een universeel recht van 
ieder mens genoemd (Anciaux 2004). Daarmee verwoordde hij het probleem van de 
bestaande situatie: de participatie aan kunst en cultuur is onevenredig verdeeld over de 
bevolking.
Met name voor kunstvormen die door de (centrale) overheid worden ondersteund, zoals 
moderne dans, orkesten en opera, geldt dat zij een relatief beperkt, hogeropgeleid 
en autochtoon publiek trekken, dat bovendien vergrijst. Maar ook bij meer populair 
geachte cultuurvormen als popmuziek, amateurkunst, bibliotheken en het verenigings-
leven zijn hogeropgeleiden oververtegenwoordigd (Van den Broek et al. 2009; Lievens 
en  Waege 2011). Non-participanten en incidentele deelnemers profiteren niet of onvol-
doende van de positieve intrinsieke en externe effecten die worden toegekend aan deel-
name aan kunst en cultuur.3 Een te klein en te weinig divers publiek brengt bovendien de 
ondersteuning van het landelijk gesubsidieerde aanbod in gevaar. Dit is het zogenoemde 
legitimatieargument: hoe beperkter het publiek, hoe dwingender de vraag zich opdringt 
waarom de overheid het kunstaanbod subsidieert.
De Nederlandse en Vlaamse bewindspersonen van Cultuur hebben dan ook in de afge-
lopen decennia het verhogen van de cultuurdeelname hoog op de politieke agenda 
geplaatst. Het aanpakken, laat staan het oplossen van dit probleem, blijkt echter niet 
eenvoudig. Dat heeft verschillende oorzaken: 1) het beleidsprobleem is in de loop der tijd 
van karakter veranderd, door ontwikkelingen in het cultuuraanbod en in de opvattingen 
over wat als belangrijk cultuuraanbod moet worden beschouwd; 2) hierdoor is het niet 
duidelijk wanneer het probleem als opgelost kan worden beschouwd of, sterker nog, 
welke doelen moeten worden nagestreefd; 3) er is weinig zicht op welke beleidsinterven-
ties succesvol zijn; 4) en tot slot is er weinig onderzoek dat de onderliggende aannames 
van het beleid staaft.

1 Het beleidsprobleem verandert van karakter
Het vergroten van de cultuurdeelname is al enige decennia een doelstelling van het 
cultuurbeleid, maar het karakter van deze opgave is in de loop der tijd veranderd: de 
grenzen tussen hoge en lage cultuur zijn vervaagd, het ‘Bildungsideaal’ is verbrokkeld en 
sinds de jaren zeventig is het arsenaal aan cultuuruitingen dat voor overheidsondersteu-
ning in aanmerking komt steeds verder uitgebreid. Vernieuwing en verbreding zijn bij dit 
alles de kernbegrippen.

3 De effecten die politici toekennen aan cultuurdeelname zijn divers en liggen op individueel (ont-
plooiing, vorming), maatschappelijk (sociale cohesie, burgerschap) en economisch niveau (vergro-
ten van de aantrekkingskracht van steden door toerisme en de creatieve industrie).
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In de scheppende kunsten staat de artistieke kwaliteit voorop, zowel in Nederland als 
in Vlaanderen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de overheid specifieke onderdelen van cul-
tuur is gaan ondersteunen, namelijk de onderdelen die voor vernieuwing binnen de 
kunstdisciplines staan. Overwegingen die een breder publiek kunnen opleveren, zoals 
diversiteit en laagdrempeligheid, leggen het binnen het kunstbeleid af tegen kwaliteit 
als belangrijkste beoordelingscriterium voor het kunstenaanbod. Het argument is dat 
dit aanbod niet op de markt kan over leven en zonder steun überhaupt niet tot stand 
komt. Diverse groepen en podia die eerst vernieuwende buitenstaanders zonder sub-
sidie waren, behoren anno 2011 al jaren tot de inner circle van het gesubsidieerde circuit. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de kunstenaars van de Vlaamse Golf die begin jaren tachtig 
opkwam,4 en degenen die in de jaren zeventig onderdak vonden bij de vlakkevloerthea-
ters in Nederland. Van der Ploeg constateerde al eind jaren negentig, dat een meerjarige 
subsidie is verworden tot ‘een toegangskaartje voor het eeuwige leven’ (OCenW 1999a: 
18). Er  kwamen steeds meer organisaties bij in het subsidiecircuit, waardoor de druk op 
het systeem in zowel Nederland als Vlaanderen enorm toenam.
Met het vervagen van het onderscheid tussen hoge en lage cultuur is minder duidelijk 
geworden welke cultuurvormen de overheid moet subsidiëren (Janssen 2005; Anciaux 
2004: 12). De Nederlandse en Vlaamse overheid ondersteunden in de loop van de twintig-
ste eeuw steeds meer cultuuruitingen die voorheen tot de lage cultuur werden gerekend. 
Vlaanderen ging in de ondersteuning van ‘populaire’ cultuurvormen nog verder dan 
Nederland, bijvoorbeeld met een apart beleidskader voor de strip, het circus en de pop-
muziek. Een verbreding van het cultuuraanbod werd tevens gerealiseerd door het stimu-
leren van de creatieve industrie. In dat kader worden in Nederland bijvoorbeeld dance en 
mode als exportproduct ondersteund en in Vlaanderen de musical.
Ook bij cultuureducatie wordt steeds meer gebruikgemaakt van cultuuruitingen die 
voorheen niet aan bod kwamen, zoals de commerciële film en het cabaret. Daarvoor 
wordt een wisselende reeks van argumenten gebruikt: laagdrempelige cultuur kan een 
opstap vormen naar complexere cultuuruitingen, door aan te sluiten bij cultuurvormen 
die dicht bij de belevingswereld van kinderen en jongeren liggen valt cultuureducatie in 
vruchtbare aarde, en binnen elke cultuurvorm zijn goede en kwalitatief minder goede 
uitingen te vinden.

2 Het is onduidelijk wanneer het beleidsprobleem is opgelost
In Nederland doet ongeveer de helft van de bevolking aan amateurkunst (Van den Broek 
2010a). Is het glas hiermee halfleeg of halfvol? Van de Vlaamse bevolking gaat in een half 
jaar 97,5% niet naar een balletvoorstelling (Van Steen et al. 2011). Is de overheid tevreden 
als dit teruggebracht wordt tot 90% of moet dit ten minste 80% worden?
De norm voor cultuurdeelname is niet scherp gedefinieerd. Dit geldt zowel voor de mate 
waarin geparticipeerd moet worden en door wie, als voor de cultuurvormen waaraan de 
burger geacht wordt deel te nemen. De Nederlandse overheid lijkt nog altijd een voor-
keur te hebben voor deelname aan ‘hoge’ cultuur, al is het maar omdat deze nog steeds 

4 Het gaat om makers als Luk Perceval, Jan Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker en Ivo van Hove. 
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de meeste subsidie ontvangt.5 In Vlaanderen gaat bijna 38% van het cultuurbudget naar 
het sociaal-cultureel werk (exclusief het jeugdwerk) en net iets meer naar de kunsten 
(40%) (Anciaux 2008a).
Deelnemen aan cultuur is een vrije keuze. De rol van de centrale overheid beperkt 
zich in Nederland en Vlaanderen tot het scheppen van voorwaarden voor participatie. 
Bovendien heeft de rijksoverheid, Thorbecke indachtig, geen inhoudelijk oordeel over 
de kwaliteit van cultuuruitingen en ligt het gezien maatschappelijke ontwikkelingen als 
individualisering en informalisering niet in de rede dat burgers zich door de overheid 
laten opleggen aan welke cultuurvormen zij moeten deelnemen.6

De bewindspersonen van Cultuur in Nederland en Vlaanderen kunnen maar beperkt 
invloed uitoefenen op de hoogte van cultuurparticipatie. Met die beperkte invloed wordt 
soms opportunistisch omgesprongen: men schroomt niet een toename in de deelname 
op het conto van het cultuurbeleid te schrijven en een afname te wijten aan de vele exter-
ne factoren die van invloed kunnen zijn op de deelname (tk 2008/2009a; Anciaux 2004).

3 We weten niet hoe we het probleem moeten aanpakken
Uit onderzoek blijkt dat er vele motieven zijn om niet deel te nemen aan kunst en cul-
tuur: geen zin, geen tijd, geen geld of geen belangstelling (Van Steen en Lievens 2011). 
Sociologen zijn vrij eensgezind over de oorzaken van het niet deelnemen, namelijk 
het tekort aan cultureel kapitaal. Cultureel kapitaal wordt met name opgebouwd door 
primaire socialisatie in de opvoeding en secundaire socialisatie in het onderwijs (Bour-
dieu 1992, 1984). Elchardus en Glorieux (2002) hebben met hun onderzoek De symbolische 
samenleving de media en de reclame toegevoegd als invloedrijke determinanten van cul-
tuurdeelname. Ook is de concurrentie op de vrijetijdsmarkt sterk toegenomen (Van den 
Broek en De Haan 2000).
Welke rol cultuurbeleid kan spelen bij het oplossen van dit probleem is minder evident. 
Doordat de Nederlandse en Vlaamse overheid vooral voorwaardenscheppend optreden 
en we weinig weten over de effectiviteit van beleidsinterventies, is niet duidelijk wat de 
beste aanpak is. Hiernaar wordt overigens ook nauwelijks onderzoek gedaan (IJdens en 
Hagenaars 2008; Van den Hoogen 2010).

4 Er is geen sterke wetenschappelijke onderbouwing
De regeerakkoorden en beleidsnota’s staan bol van hooggespannen verwachtingen over 
de bijdrage die cultuur kan leveren aan individu en samenleving. De externe effecten 
vormen een belangrijk argument voor de overheid om cultuurdeelname te stimuleren. 
Er is echter weinig onderzoek beschikbaar dat de positieve maatschappelijke en eco-
nomische effecten van cultuurdeelname overtuigend aantoont (IJdens en Hagenaars 
2008; Van den Hoogen 2010; Van Noord 2010). De aandacht van dergelijk onderzoek gaat 

5 Dit hangt uiteraard ook samen met het feit dat kunstvormen als opera en symfonische 
orkesten arbeidsintensief zijn en daardoor zeer kostbaar; zij hebben nauwelijks geprofiteerd van 
technologische vooruitgang (wet van Baumol).

6 In het onderwijs ligt dit uiteraard anders. Daar krijgt elke leerling verplicht met cultuur te maken, 
omdat het onderdeel uitmaakt van de eindtermen van het primair en voortgezet onderwijs.
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bovendien meer uit naar de resultaten op projectniveau (output) dan naar de maatschap-
pelijke effecten (outcome). Over de effecten van cultuurdeelname op de lange termijn is 
eveneens weinig bekend (IJdens en Hagenaars 2008).

De oplossing van het beleidsprobleem cultuurdeelname is in de afgelopen decennia niet 
dichterbij gekomen. Het aandeel hogeropgeleiden is sterk toegenomen, maar dit heeft 
geen evenredige verhoging van deelname aan gesubsidieerde cultuur tot gevolg gehad 
doordat het aanbod voor de vrije tijd enorm is toegenomen. Een tweede oorzaak is dat 
de generaties die na 1968 zijn geboren cultureel anders zijn ingesteld. Zij groeien in veel 
beperktere mate dan beleidsmakers hadden gehoopt door van de jongerencultuur naar 
de hoge cultuur (Van den Broek en De Haan 2000; De Haan en Knulst 2000).7

Een derde ontwikkeling die in dit verband veel wordt genoemd is het ontstaan van de 
culturele omnivoor. Op zijn of haar menu staat niet alleen hoge cultuur, maar ook lage 
cultuur. In Vlaanderen behoren de omnivoren zelfs tot degenen die het meest frequent 
aan cultuur deelnemen. Aan beide zijden van de grens komt dit cultureel actieve dier 
echter niet veel voor (Vander Stichele en Laermans 2004; De Haan en Knulst 2002). De 
omgekeerde beweging, het uitbreiden van een populair cultuurmenu met hogere vor-
men van cultuur, komt nauwelijks voor.
Ondanks, of misschien juist dankzij de complexiteit van het beleidsprobleem en de beperk-
te successen die worden geboekt in termen van publiekstoename, zijn in zowel Nederland 
als Vlaanderen de inspanningen op het gebied van cultuurparticipatie in de afgelopen 
vijftien jaar geïntensiveerd. Dit maakt nieuwsgierig naar de achterliggende visies.

10.3 De perceptie van het probleem in Nederland en in Vlaanderen

Bij de definitie van een beleidsprobleem spelen twee met elkaar samenhangende pro-
cessen een rol: het waarnemen en benoemen van een maatschappelijke situatie, en 
het waarderen van die situatie (Van Heffen 2003: 227). De manier waarop het beleids-
probleem rond cultuurdeelname wordt waargenomen verschilt aan beide zijden van de 
grens. Dit geldt ook voor de wijze waarop de overheid wil interveniëren. In Vlaanderen 
wordt het als probleem ervaren dat kansarmen weinig deelnemen aan cultuur. De Neder-
landse rijksoverheid ziet kansarmen weliswaar als kwetsbare groep, maar niet als aparte 
doelgroep van het landelijke cultuurbeleid. Dit hangt samen met de perceptie van het 
probleem.8

7 Zo is popmuziek geen leeftijds- maar generatiegebonden fenomeen gebleken: de liefhebber van 
popmuziek wordt ouder (Van den Broek et al. 2009: 51-52).

8 De perceptie van een probleem verschilt niet alleen tussen landen maar ook tussen ac-
toren, zoals overheden, belangenorganisaties en culturele instellingen. Het formuleren van een 
beleidsprobleem is inzet van een machtsstrijd. Wie met succes een probleem op de politieke 
agenda weet te zetten, mag vaak ook de oplossingen aandragen en deze met middelen van de 
overheid omzetten in concrete maatregelen (Van Heffen 2003: 227). Zo hebben de oprichters van 
het Jeugdcultuurfonds in Nederland intussen met beperkt succes de rijksoverheid overtuigd van 
de noodzaak om bij te dragen aan het stimuleren van de participatie bij kansarmen. 
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Definitie van cultuur
Het Nederlandse specifieke cultuurbeleid heeft betrekking op de kunsten, het roerend en 
onroerend cultureel erfgoed en de media.9 Het Vlaamse cultuurbeleid omvat de kunsten, 
het roerend cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen. 
Het jeugdbeleid in Vlaanderen heeft ongeveer dezelfde status als het mediabeleid in 
Nederland: het heeft een eigen wetgeving en een eigen begroting en organisatie, maar 
er zijn wel relaties met het cultuurbeleid. Zowel het jeugd- als het mediabeleid komen in 
dit onderzoek slechts zijdelings aan bod. Hetzelfde geldt voor het beleid op het gebied 
van onroerend erfgoed (archeologie, monumenten) dat in Vlaanderen geen deel uit-
maakt van het cultuurbeleid. In kader 10.1 wordt de organisatie van het cultuurbeleid in 
België toegelicht en in bijlage D is een organogram van het cultuurbeleid in Nederland 
en Vlaanderen opgenomen. Het sociaal-cultureel werk heeft betrekking op zaken als 
sociaal-culturele verenigingen, vormingsinstellingen, amateurkunsten en het lokale 
cultuurbeleid.

Kader 10.1   De organisatie van het cultuurbeleid in Vlaanderen 
België is een federale staat, bestaande uit drie gewesten en drie gemeenschappen die be-
paalde bevoegdheden van de federale overheid hebben overgenomen. De federale staat is 
bevoegd op het gebied van buitenlandse zaken, defensie, sociale zekerheid en grote delen van 
het beleid op het gebied van volksgezondheid en binnenlandse zaken.

Het begrip gemeenschap verwijst naar de personen die deel uitmaken van een groep met een 
gedeelde taal en cultuur. De Vlaamse Gemeenschap is verantwoordelijk voor persoonsgebon-
den zaken als onderwijs, welzijn, volksgezondheid en cultuur. Het begrip gewest verwijst naar 
een grondgebied. De gewesten zijn verantwoordelijk voor grondgebonden zaken als werkgele-
genheid, economie, landbouw en monumenten. Vlaanderen heeft ervoor gekozen de bevoegd-
heden van de gemeenschap en het gewest te bundelen in een parlement en een regering voor 
zowel de gewestelijke als de gemeenschapszaken. Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen.

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid 
van de Vlaamse regering. De Vlaamse overheid kent sinds 2006 dertien beleidsdomeinen, die 
bestaan uit een departement en verzelfstandigde agentschappen. De administratie Cultuur 
valt binnen het domein en gelijknamige departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Uitvoe-
ring van het cultuurbeleid vindt plaats in het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen en het agentschap Kunsten en Erfgoed. De bewindspersoon voor Cultuur wordt 
ondersteund door een kabinet, een groep persoonlijke medewerkers van de minister.10 

Bron: www.vlaanderen.be/bbb; www.belgium.be

9 Het begrip specifiek verwijst niet naar de smalle opvatting van cultuur, zoals soms wordt gedacht, 
maar naar het feit dat het alleen betrekking heeft op het cultuurbeleid van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en niet op dat van andere ministeries (Rutters 2009).

10 Deze medewerkers hadden vroeger dezelfde politieke achtergrond als de bewindspersoon. 
Tegenwoordig worden mensen in toenemende aangenomen vanwege hun inhoudelijke expertise 
of ervaring in het beleidsveld.
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De oorsprong van de bredere definitie van cultuur in Vlaanderen ligt in de ontwikkeling 
van de Vlaamse cultuurgemeenschap in de jaren zeventig. Vlaams cultuurbeleid bestaat 
pas sinds de staatshervorming van 1970. De zogeheten culturele materies11 waren de eer-
ste bevoegdheden van de Vlaamse Cultuurraad, de voorloper van het Vlaams Parlement. 
Ze speelden een belangrijke rol bij de uitbouw van de Vlaamse Gemeenschap en de 
emancipatie van de Vlamingen. Het ideaal van volksverheffing was sterk verbonden met 
de Vlaamse emancipatiestrijd. De betrokkenheid van de burgers moest worden vergroot 
om de culturele autonomie van de Nederlandstalige gemeenschap in België tot een 
succes te maken. Het cultuurbeleid was in de begintijd van de Vlaamse Gemeenschap 
daarvoor het belangrijkste instrument.
Het beleid op het gebied van het sociaal-cultureel werk ligt aan de basis van het cultuur-
beleid in Vlaanderen, pas later volgde de uitbouw van het kunsten- en erfgoedbeleid. 
Het beleid voor het sociaal-cultureel werk heeft als doelstelling de bevolking in de volle 
breedte aan het culturele leven te laten deelnemen. Het is nadrukkelijk gericht op alle 
vormen van cultuur, niet alleen op hoge of geïnstitutionaliseerde cultuur. In Nederland 
werden het cultuur- en welzijnsbeleid vanaf de jaren zeventig juist steeds meer geschei-
den, wat leidde tot de cultuuropvatting die ook vandaag de dag gangbaar is.
Daar waar in de Nederlandse beleidscontext het begrip cultuur valt, gaat het vaak in 
eerste instantie over de kunsten. Door de scheiding van cultuur- en welzijnsbeleid en 
de decentralisatie van het welzijnsbeleid, de amateurkunsten en het bibliotheekwerk, 
ging het cultuurbeleid van de rijksoverheid zich vanaf de jaren tachtig sterk richten op 
het kunstenaanbod met kwaliteit en autonomie als kernbegrippen. Het Nederlandse 
cultuurbeleid werd zo als het ware geneutraliseerd en gedepolitiseerd. Laagdrempelige 
cultuurvormen en lokale culturele infrastructuur, zoals de sociaal-culturele centra en 
buurthuizen, raakten buiten het blikveld van het landelijke cultuurbeleid. Dit geldt ten 
dele ook voor het cultuuraanbod dat door de fondsen wordt ondersteund, zoals ik later 
zal toelichten.
In Vlaanderen bleef het beleid veel politieker van aard. Dit had niet alleen te maken met 
het feit dat in België steeds meer autonome cultuurgemeenschappen ontstonden, maar 
ook met het opstellen van het Cultuurpact (1973). Dit werd in het leven geroepen om 
enerzijds uitsluiting en marginalisering van bevolkingsgroepen te voorkomen en ander-
zijds pluralisme te bevorderen.12 Het moest een gelijkwaardige ontplooiing garanderen 

11 De culturele materies zijn: de bescherming en de luister van de taal; aanmoediging van de 
vorming van navorsers; de schone kunsten met inbegrip van toneel en film; het cultureel patrimo-
nium, de musea, de andere wetenschappelijk-culturele instellingen; bibliotheken, discotheken en 
soortgelijke diensten; radio-omroep en televisie, het uitzenden van regeringsmededelingen en 
van handelsreclame uitgezonderd; jeugdbeleid; permanente vorming en culturele animatie; licha-
melijke opvoeding, sport en openluchtleven; vrijetijdsbesteding en toerisme (bs 1971). 

12 In Vlaanderen vormden de katholieken de meerderheid en de vrijzinnigen de minderheid. In het 
socialistisch georiënteerde Wallonië vormden de katholieken de minderheid. 
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voor wat men in Vlaanderen noemt ‘de ideologische en filosofische strekkingen’.13 Op 
deze manier zou het ideologisch evenwicht in België worden gewaarborgd.
De ideologische strekkingen werden in de praktijk vaak opgevat als politieke vertegen-
woordiging. Dit zorgde ervoor dat nieuwe, niet op zuilen of politieke ideologie gestoelde 
culturele initiatieven en organisaties tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw 
weinig kans maakten op ondersteuning van de overheid. In het verzuilde sociaal-cultu-
reel werk was het doorslaggevende criterium kwantiteit, in de vorm van ledenaantallen 
en lokale afdelingen. Pas in 2000 was de definitieve ontzuiling van het sociaal-cultureel 
werk een feit en werd kwaliteit een belangrijker criterium, naast noties als toegankelijk-
heid en spreiding. In het Vlaamse kunstenbeleid was het kwaliteitscriterium al ingevoerd 
met het Podiumkunstendecreet uit 1993.

Definitie van participatie14

Het begrip participatie kunnen we onderverdelen in actieve en passieve participatie. 
Een in de context van cultuureducatie veelgebruikt nader onderscheid is dat tussen 
actieve, receptieve en reflectieve cultuurdeelname. Bij actieve deelname gaat het om het 
zelf praktisch bezig zijn. Receptieve deelname heeft betrekking op zowel het kijken of 
luisteren naar kunst door het bezoeken van een museum, het bekijken van een film of 
het lezen van een boek, als het opbouwen van kennis over cultuur. Reflectieve deelname 
omvat zowel actieve (reflectie op eigen werk) als receptieve (reflectie op het werk van 
kunstenaars) deelname (Beekhoven et al. 2010: 175).15

In Nederland speelt het onderscheid actief-receptief-reflectief in het cultuurbeleid nau-
welijks een rol. In beleidsnota’s, begrotingen en jaarverslagen wordt alleen ingegaan op 
actief (amateurkunsten) versus passief (bezoek aan culturele instellingen). In Nederland 
lag de nadruk in het cultuurbeleid tot halverwege de jaren negentig sterk op het stimule-
ren van passieve en receptieve kunstenparticipatie, inclusief museumbezoek. In de perio-
de 1999-2009 kwam steeds meer aandacht voor erfgoedparticipatie en -educatie.16

De laatste jaren van deze periode was er sprake van een opleving van de politieke aan-
dacht voor actieve participatie. Minister Plasterk (2007-2010, PvdA) omarmde deels de 
door christen-democraten in de Tweede Kamer voorgestelde plannen op het gebied van 
amateurkunst en volkscultuur. Er kwam een Fonds voor Cultuurparticipatie dat hele-
maal gericht is op het stimuleren van de actieve cultuurdeelname.17 Het scp bracht in 
opdracht van de minister van oc w een omvangrijke studie uit naar kunstbeoefening in 

13 In artikel 3 van het Cultuurpact wordt dit begrip toegelicht: ‘het begrip filosofische en ide-
ologische strekkingen steunt op een levensbeschouwelijke opvatting of op een maatschappijvisie. 
De vertegenwoordiging van de strekkingen steunt op hun aanwezigheid in de vertegenwoordi-
gende vergadering van de overeenstemmende overheid’ (bs 1974a, artikel 3, § 2).

14 De begrippen participatie en deelname worden in dit onderzoek als synoniemen gebruikt. 
15 Zie Oostwoud Wijdenes en Haanstra (1997) voor een nadere analyse van de begrippen 

receptief, reflectief en actief. 
16 Dit geldt ook voor media-educatie, maar dat valt buiten het bestek van dit onderzoek. 
17 Staatssecretaris Zijlstra heeft aangekondigd het Fonds Podiumkunsten en het Fonds voor 

Cultuurparticipatie met ingang van 2013 te laten fuseren (oc w 2011a). 
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de vrije tijd (Van den Broek 2010a, 2010b, 2010c).18 Het geheel overziend bleef de actieve, 
buitenschoolse cultuurparticipatie in Nederland echter vooral een zaak van andere over-
heden en het particulier initiatief, zeker in vergelijking met Vlaanderen.
In het Nederlandse cultuuronderwijs zien we een omgekeerde ontwikkeling. Hier stond 
de actieve deelname aan de vakken muziek, tekenen en handvaardigheid in de jaren 
zeventig van de twintigste eeuw ook in het voortgezet onderwijs voorop. In de daar-
opvolgende decennia hebben reflectieve en receptieve deelname een steeds grotere 
plek gekregen. Met de introductie van Culturele en Kunstzinnige Vorming (ck v) en de 
cultuurvouchers kunnen we zelfs spreken van een omslagpunt. In dit vak zijn receptie en 
reflectie dominant geworden (Oostwoud Wijdenes en Haanstra 1997: 11).
In Vlaanderen is niet alleen het verhogen van de deelname een doelstelling van het cul-
tuurbeleid, maar ook het stimuleren van de kwaliteit en diversiteit van de participatie. 
De Vlaamse cultuurminister Anciaux (1999-2002, 2004-2009, Spirit/Sp.a/Vlaams Progres-
sieven19) benadrukt in zijn beleidsnota’s dat hij de deelname wil verbreden, vernieuwen 
en verdiepen. Hij bedoelt daarmee dat hij een groter en meer divers publiek wil bereiken 
(verbreden en vernieuwen) en dat dit publiek participeert aan een gevarieerder aanbod 
(verdieping). Daarnaast wil minister Anciaux de actieve bijdragen van burgers aan het 
cultuurbeleid vergroten; hij noemt dit ‘deelhebben’. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
vervullen van een bestuursfunctie in een vereniging of culturele organisatie20 of het 
deelnemen aan een gemeentelijke cultuurraad.
De Vlaamse overheid richt zich in vergelijking met Nederland sterker op actieve cultuur-
participatie. Dit geldt niet zozeer voor de amateurkunsten, hier heeft ook de Vlaamse 
overheid een bescheiden rol, maar wel voor de ondersteuning van het verenigingsleven, 
het lokaal cultuurbeleid en het jeugdwerk in het kader van het sociaal-cultureel werk. 
Door de connectie met het maatschappelijk middenveld wordt cultuurparticipatie tot 
op het niveau van het Vlaamse regeringsbeleid als vorm van sociale participatie gezien. 
Cultuurdeelname krijgt hier een plek te midden van vrijetijdsbesteding, sport-, jeugd- en 
vrijwilligerswerk.

Doelgroepen van beleid
We kunnen twee doelgroepen van beleid onderscheiden: eindgebruikers en uitvoerders. 
De personen en organisaties die met steun van de overheid de doelen van het beleid 
proberen te verwezenlijken komen aan bod bij de instrumenten van het cultuurbeleid 

18 Staatssecretaris Zijlstra start met een programma Innovatie amateurkunst, om beoefenaars, 
verenigingen en instellingen te ondersteunen bij het inspelen op de veranderingen in de kunst-
beoefening zoals die zijn geschetst in het scp-onderzoek (oc w 2011a). 

19 Spirit (Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en 
Toekomstgericht) vormde in 2003 samen met sp.a (socialistische partij anders) een zogenoemd 
progressief kartel. In 2008 kreeg Spirit een nieuw naam: VlaamsProgressieven. Eind 2008 werd de 
samenwerking met sp.a stopgezet. Anciaux verliet de partij en sloot zich aan bij sp.a. 

20 De Vlaamse overheid volgt de omvang en intensiteit van het bestuurswerk in het sociaal-
cultureel werk nauwgezet. Zo weten we dat 19% van de leden van een vereniging maandelijks of 
vaker bestuurstaken verricht (Decraene et al. 2007a: 190). 
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(§ 10.5 en § 10.6). In deze paragraaf richt ik me op de eindgebruikers: het (potentiële) 
cultuurpubliek.
De term doelgroep is enigszins misleidend, het impliceert namelijk eenrichtingsverkeer 
van beleidsmakers en politici naar burgers. Zeker in het Vlaamse cultuurbeleid is actieve 
betrokkenheid van het publiek nadrukkelijk een doelstelling. Dit heeft vooral op lokaal 
niveau vorm gekregen met de gemeentelijke raden voor cultuurbeleid. Deze raden zijn 
meestal samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen en culturele organisa-
ties. Ze worden door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen 
betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het cultuurbeleid en hebben als doel 
het bevorderen van een integraal cultuurbeleid.21 Het oprichten van dergelijke raden 
was een wettelijke verplichting in het kader van het Cultuurpact. Tot de ontzuiling in 
2000 waren de acht koepelorganisaties in het sociaal-cultureel werk wettelijk verplicht 
om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het cultuurbeleid.22 De koe-
pels waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving.
De specifieke politiek-bestuurlijke constellatie van België heeft gevolgen gehad voor de 
manier waarop de Vlaamse overheid aankijkt tegen de burger als potentiële deelnemer 
aan kunst en cultuur. In de eerste plaats heeft hij een bepaalde identiteit, hij of zij is 
namelijk Vlaming. Ten tweede is het Vlaamse cultuurbeleid niet toevallig meer gericht 
op specifieke doelgroepen, zoals kansarmen, gezinnen met kinderen, minderheden en 
gedetineerden. In een federale staat die nog lang een verzuild karakter had, zit het den-
ken in termen van doelgroepen als het ware in de genen. We kunnen België kenschetsen 
als een land van gemeenschappen, verenigingen en achterbannen. De binding met de 
regio van herkomst is sterker dan in Nederland. Sommige politici hebben ook meerdere 
mandaten: ze combineren bijvoorbeeld een functie in de Vlaamse regering of het Vlaams 
Parlement met een politieke functie op lokaal niveau.23

Cultuurparticipatie heeft in Vlaanderen nadrukkelijk een collectieve connotatie. In 
het Nederlandse cultuurbeleid is het collectief van ondergeschikt belang.24 Door het 
ontbreken van een nadrukkelijke verbinding met het maatschappelijk middenveld en 
een sterke focus op de kunsten is cultuurdeelname in Nederland in eerste instantie 

21 Gemeenten kennen daarnaast ook andere raden, zoals sport- jeugd- en seniorenraden. 
22 Voorbeelden van koepelorganisaties in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen waren 

de Vrijzinnige koepel en de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (c sc) (mvg 1999). 
23 Zo combineert Mark Demesmaeker van N-VA zijn Kamerlidmaatschap met een functie als schepen 

in Halle (www.n-va.be), is Michel Doomst van CD&V Kamerlid en burgemeester van Gooik 
(www.cdenv.be) en is Cindy Franssen van CD&V zowel Kamerlid als senator (www.cdenv.be; alle 
websites geraadpleegd op 6 augustus 2010). 

24 De laatste jaren zijn er wel een paar dossiers geweest die een sterk nationale dimensie kennen, 
zoals het Nationaal Historisch Museum en de Canon van Nederland. De toenemende belangstel-
ling voor onze geschiedenis wordt vaak gekoppeld aan de moorden op Fortuyn en Van Gogh 
en de ‘nationale identiteitscrisis’ die daarop volgde. De hoge ambities van zowel het Nationaal 
Historisch Museum als de Canon van Nederland zijn niet gerealiseerd: de laatste is niet als in-
tegraal onderdeel, maar als inspiratiebron opgenomen in de kerndoelen. De subsidie van het 
Nationaal Historisch Museum is beëindigd (Bouma 2009; Zijlstra 2011a).
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een  individuele aangelegenheid. De afgelopen dertig jaar is bovendien een beweging 
merkbaar richting meer inclusief beleid.25 Staatssecretaris Van der Ploeg bracht in 1999 
nog een nota over culturele diversiteit uit: Ruim baan voor culturele diversiteit (oc w 1999b). 
Onder minister Plasterk waren allochtonen geen aparte doelgroep meer; het begrip 
allochtoon kwam zelfs niet meer voor in zijn beleidsnota Kunst van leven (oc w 2007a).26 
Er is één uitzondering op deze ontwikkeling naar een meer generiek beleid: het cultuur-
educatiebeleid. In de afgelopen vijftien jaar is steeds meer beleid voor kinderen en jon-
geren ontwikkeld, voornamelijk in het kader van het project Cultuur en School.
In Nederland wordt van tijd tot tijd de noodzaak uitgesproken om het brede publiek 
meer te betrekken bij advisering en beleidsontwikkeling. Dit heeft vooralsnog geen con-
crete invulling gekregen.27 Het Nederlandse publiek is anno 2011 hooguit actief betrok-
ken bij individuele cultuurinstellingen via vriendenverenigingen en de sociale media.28 
Hetzelfde geldt voor het kunstenbeleid in Vlaanderen: in de periode 1999-2009 stond het 
aanbod voorop en was het kwaliteitsoordeel van experts doorslaggevend; de stem van 
het publiek is er niet echt in doorgedrongen.

10.4 Beleidsvisie op cultuurparticipatie: wat willen we bereiken?

De Nederlandse en Vlaamse bewindspersonen van Cultuur hebben in de periode 
1999-2009 een reeks aan doelen geformuleerd en vele middelen ingezet om cultuur-
participatie te bevorderen. Het samenstel van doelen en instrumenten, de zogeheten 
finale veronderstellingen, vormt de beleidsvisie op cultuurparticipatie. De minister of 
staatssecretaris van Cultuur29 legt zijn of haar visie op hoofdlijnen neer in beleidsnota’s. 
Brieven aan de Tweede Kamer of het Vlaams Parlement beschrijven meer in detail welke 
middelen worden ingezet en met welk doel. De Vlaamse minister van Cultuur brengt 
bovendien jaarlijks een beleidsbrief Cultuur uit. In Nederland en Vlaanderen wordt de 
beleids visie jaarlijks opgetekend in de begroting en het jaarverslag en minimaal vier- 
(Nederland) of vijfjaarlijks (Vlaanderen) in een regeerakkoord.

25 Een inclusief beleid is beleid dat rekening houdt met de noden en wensen van verschillende 
doelgroepen en al deze groepen wil bereiken. 

26 In het onderzoek van het scp worden de participatiecijfers nog wel onderverdeeld naar 
de vier grootste groepen allochtonen: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen (Van den 
Broek et al. 2009).

27 Staatssecretaris Zijlstra heeft aangekondigd hiervan werk te maken (oc w 2011a). Ook de 
oprichting van Publiek, de belangenvereniging voor cultuurpubliek eind 2010, is in dit kader van 
belang (www.publiek.nl).

28 Zie ook Van den Broek (2002) waarin hij betoogt dat zowel een teveel als een tekort aan vraag-
sturing de legitimiteit van het cultuurbeleid in gevaar brengt. De spanning tussen vraag en aanbod 
is inherent aan het cultuurbeleid, maar door het ontbreken van een spreekbuis van de cultuur-
consumenten is ‘het poldermodel hier institutioneel incompleet’ (Van den Broek 2002: 177).

29 Zie bijlage B voor een overzicht van bewindspersonen van Cultuur in Nederland en 
Vlaanderen.
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Allereerst komen nu de doelen aan bod die op het gebied van cultuurparticipatie worden 
geformuleerd. Vervolgens bespreek ik de instrumenten die worden ingezet (§ 10.5). Apar-
te aandacht besteed ik aan bestuurlijke samenwerking, de rol van fondsen, de bewinds-
persoon van Cultuur en de aspecten geld en tijd (§ 10.6).

Doelstellingen van het beleid
In de beleidsnota’s wordt een reeks aan doelen geformuleerd, die vaak vrij terloops wor-
den genoemd en nauwelijks worden onderbouwd. Het is lang niet altijd duidelijk of er in 
de beleidsnota’s sprake is van een losse constatering of dat er werkelijk intenties zijn om 
de geformuleerde doelen te bereiken. Dit sluit aan bij de analyse die Hagenaars maakte 
van de doelen van het project Cultuur en School. Hij constateert dat sommige doelen op 
het gebied van cultuureducatie verdwijnen of in andere bewoordingen terugkeren onder 
een nieuwe bewindspersoon, waarbij onduidelijk is of het achterliggende beleid ook 
echt anders is. Maar, zo stelt Hagenaars,

veranderingen in beleidsdoelen mogen niet te gauw worden toegeschreven aan de persoon 
van de politiek verantwoordelijke bewindsman of -vrouw, daarmee worden politieke en te veel 
veronachtzaamd. (Hagenaars 2008: 17).

We moeten de betekenis van de beleidsdoelstellingen niet onderschatten. Officiële 
doelen vormen de legitimatie van het beleid, bewindslieden worden erop afgerekend 
in het democratische proces. De bewoordingen in de nota’s veranderen mee met 
politieke kleuren, de achterliggende doelstellingen vertonen echter een hoge mate 
van continuïteit. Zo werd onder Van der Laan (2003-2006, D66) het vergroten van het 
cultureel bewustzijn de hoofddoelstelling, maar dit was feitelijk het vergroten van 
het cultuurbereik in een nieuw jasje. Ook uit de analyse van Oosterbaan (1990) bleek 
dat het Nederlandse naoorlogse cultuurbeleid zich kenmerkt door een hoge mate van 
 continuïteit.30

Aan de andere kant is er het gevaar om te veel gewicht toe te kennen aan de doel-
stellingen die in begrotingen en beleidsnota’s worden geformuleerd. We moeten voor 
ogen houden dat het formuleren van beleidsdoelstellingen geen wetenschappelijke 
exercitie is, maar een proces dat onder politieke en tijdsdruk tot stand komt. Doelen 
worden dan ook met diverse oogmerken gesteld en bijgesteld, bijvoorbeeld om steun te 
verwerven bij andere partijen (Hoogerwerf en Herweijer 2003). De beleidsnota’s hebben 
vaak een sterk retorisch en ideologisch karakter.
We kunnen drie niveaus onderscheiden waarop doelen worden geformuleerd: het niveau 
van het cultuurbeleid, het regeringsbeleid en de individuele maatregelen.

30 Oosterbaan heeft de doelen van het Nederlandse naoorlogse cultuurbeleid tot halverwege 
de jaren tachtig getypeerd met de termen schoonheid, welzijn en kwaliteit (Oosterbaan 1990). 
Alhoewel de participatiedoelstelling in de afgelopen dertig jaar aan belang heeft gewonnen, is 
kwaliteit in de periode 1999-2009 nog steeds het leidende beginsel van het Nederlandse cultuur-
beleid.
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1 Doelen van het cultuurbeleid
Minister Anciaux wil de cultuurparticipatie vergroten, vernieuwen en verdiepen door 
het stimuleren van de culturele competentie (Anciaux 1999). In de tweede helft van zijn 
regeerperiode verbreedt hij zijn doelstellingen met het stimuleren van intercultura-
liteit en het slechten van de drempels voor cultuurdeelname (Anciaux 2004). Anciaux 
bestempelt cultuurparticipatie expliciet als het dragende principe van zijn cultuurbeleid. 
In zijn beleidsnota’s somt hij vele en zeer uiteenlopende doelen en gewenste effecten 
van cultuurparticipatie op, die moeten bijdragen aan de ontwikkeling van individu en 
samenleving.
 In de door mij onderzochte periode 1999-2009 hebben we in Nederland te maken met 
drie bewindspersonen,31 die elk hun eigen visie op cultuurbeleid hebben en verschillen-
de doelen op het gebied van cultuurdeelname nastreven. Staatssecretaris Van der Ploeg 
(1998-2002, PvdA) wil het ‘betere populair maken en het populaire beter’ (oc w 1999a) en 
‘ruim baan’ geven aan culturele diversiteit (oc w 1999b). Dit doet hij onder andere door 
het aanbod en het publiek met elkaar te confronteren (de titel van zijn nota luidt: Cultuur 
als confrontatie). Van der Ploeg stelt dat het vergroten van de cultuurdeelname bijdraagt 
aan het maatschappelijke draagvlak van het gesubsidieerde aanbod, een argument dat 
ook Anciaux heeft gebruikt. Daarnaast ziet hij deelname aan de gesubsidieerde cultuur 
als een tegenhanger voor het commerciële vermaak dat steeds verder doordringt in de 
samenleving. Staatssecretaris Van der Laan (2003-2006, D66) wil het cultureel zelfbe-
wustzijn vergroten. Zij gaat in haar nota Meer dan de som vooral in op de bijdrage van cul-
tuurdeelname aan individu en samenleving en spreekt in dit verband van samenbindend 
vermogen en het vergroten van zelfbewustzijn en respect (oc w 2003a).
Minister Plasterk (2007-2010, PvdA) pakt het systematischer aan door de argumenten 
voor overheidssteun voor cultuur netjes op een rij te zetten. Wat betreft cultuurdeel-
name verwijst hij naar het klassieke ideaal van volksverheffing. De doelen op het gebied 
van cultuurparticipatie zijn onder Plasterk het meest concreet geformuleerd: hij wil 
een brede basis voor cultuur scheppen met het Tienpuntenplan cultuurparticipatie dat 
iedere jongere tot 18 jaar actief of passief vertrouwd moet maken met één of meer kunst-
vormen. Daarnaast wil hij ervoor zorgen dat alle Nederlanders gebruik kunnen maken 
van de voorzieningen op het gebied van kunst- en cultuurbeoefening (oc w 2007a). In de 
rijksbegroting van 2009 wordt evenwel aangegeven dat de rijksoverheid de cultuurdeel-
name slechts beperkt kan stimuleren en dat de inzet van het beleid is dat de participatie 
minimaal gelijk blijkt32 (t k 2008/2009a: 166).
Ondanks het feit dat Nederlandse bewindslieden prioriteit geven aan cultuurdeelname, 
blijft het aanbod bij allemaal voorop staan. Door de specifieke opvatting van cultuur 
en de strikte scheiding van cultuur- en welzijnsbeleid sinds eind jaren zeventig, bestaat 

31 Het beleid van Van Leeuwen, een klein jaar staatssecretaris voor de Lijst Pim Fortuyn (lpf), en 
dat van minister Van der Hoeven die de portefeuille Cultuur en Media waarnam nadat D66 zich 
terugtrok uit de coalitie, worden hier buiten beschouwing gelaten. Zij hebben beiden geen eigen 
cultuurnota nagelaten. 

32 Dit heeft betrekking op de cijfers van het scp over zowel actieve als receptieve participatie 
(tk 2008/2009a: 166).



slotbeschou wing

383  

er huiver om doelen van cultuurbeleid te verbinden met sociaal-culturele of welzijns-
doelen. Het Jeugdcultuurfonds is een van de weinige voorbeelden van het probleemloos 
combineren van deze doelen (Konings en Veldheer 2010: 297).
Hagenaars heeft onderzoek gedaan naar de doelstellingen van het Nederlandse cultuur-
educatiebeleid. Hij onderscheidt vier soorten doelstellingen: gericht op de leerlingen, 
de onderwijsinhoud, de school als organisatie, en de school en haar culturele omgeving. 
Drie hoofddoelen zijn gedurende de door hem onderzochte periode (1995-2008) domi-
nant: het ontwikkelen van culturele competenties, een vaste plaats geven aan de cultu-
rele activiteiten in het onderwijs en het bevorderen van de samenwerking tussen school 
en de culturele omgeving (Hagenaars 2008: 20).
In het cultuurparticipatiebeleid van Nederland en Vlaanderen kunnen we drie grote 
lijnen ontdekken: maatregelen die zijn gericht op het vergroten van de culturele com-
petentie (cultuureducatie), het verbeteren van aansluiting tussen vraag en aanbod, en 
het bereiken van specifieke doelgroepen. De invulling van deze onderwerpen en de 
accenten die worden gelegd verschillen aan beide zijden van de grens. In Nederland is 
het cultuureducatiebeleid het meest prominente onderdeel van het participatiebeleid. 
Cultuureducatie gaat met name over maatregelen in en rond het primair en voortgezet 
onderwijs. Het cultuureducatiebeleid in Vlaanderen is tevens gericht op buitenschoolse 
en informele educatie, met name in het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwas-
senen. We hebben al vastgesteld dat in Vlaanderen meer aandacht uitgaat naar verschil-
lende doelgroepen, zoals kansarmen, gezinnen en gedetineerden in het cultuurbeleid.
Wat betreft het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod richtte Anciaux zich 
vooral op het verbeteren van de communicatie tussen culturele instellingen en het 
publiek, onder andere door de oprichting van Cultuurnet Vlaanderen. Het belangrijkste 
initiatief in Nederland om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen was het Actie-
plan Cultuurbereik. Deze samenwerking tussen rijk, provincies en gemeenten was onder 
andere gericht op het versterken van de programmering en het bevorderen van de cultu-
rele diversiteit.

2 Doelen van het regeringsbeleid
Het Pact van Vilvoorde dat de Vlaamse regering in 2001 met maatschappelijke partners 
sloot, bevat een heel concrete doelstelling op het gebied van cultuurparticipatie: de 
stijging van de kwaliteit van leven moet in 2010 ertoe hebben geleid dat de helft van de 
Vlamingen zich een regelmatige cultuurparticipant voelt (s v r 2007b).33 Gezien de vele 
factoren die op cultuurdeelname inwerken, is het op z’n minst gewaagd om een dergelijk 
einddoel te formuleren. In de beleidsnota cultuur 2004-2009 speelt deze indicator dan 
ook geen rol; er wordt niet eens naar verwezen.
Dit was misschien anders geweest als de cultuurdeelname daadwerkelijk was gestegen, 
maar het tegendeel is waar: de cultuurparticipatie vertoont in de periode 2000-2009 
een dalende lijn. In 2000 werden 38,7% cultuurparticipanten gemeten, in 2009 32,9%. 

33 Deze indicator geeft geen compleet beeld van de cultuurparticipatie in Vlaanderen: de 
deelname aan verenigingen is hierin niet opgenomen.
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In 2007 probeerde Anciaux zich nog te redden door aan te geven dat de cultuurdeel name 
inclusief bioscoopbezoek was gestegen, maar ook dit niveau ligt in 2009 lager dan in 
2000. In het pact dat de nieuwe Vlaamse regering in 2009 sloot, werden geen specifieke 
doelstellingen op het gebied van cultuurparticipatie opgenomen.
De Vlaamse regering brengt in de periode 2004-2009 meedoen aan de samenleving 
nadrukkelijk in verband met cultuurdeelname. Dit ligt gezien de definitie van cultuur 
(inclusief het sociaal-cultureel werk) ook meer voor de hand. Het cultuurbeleid in Neder-
land heeft een vrij geïsoleerde plek binnen het kabinetsbeleid; in de regeerakkoorden 
worden geen verbanden gelegd tussen cultuurparticipatie en andere vormen van deel-
name aan de samenleving. De doelstellingen van het participatiebeleid van het kabinet 
zijn anders dan die van het cultuurparticipatiebeleid; onder maatschappelijke participatie 
verstaat men mantelzorg en vrijwilligerswerk. Andersom wordt vanuit het cultuur beleid 
wel aangegeven dat cultuureducatie een bijdrage levert aan de verwezenlijking van een 
centrale doelstelling uit het coalitieakkoord van 2007: ‘Meer mensen die meedoen’ 
(oc w 2007a: 16).

3 Operationele doelen
Onder invloed van het New Public Management (npm)34 wordt van beleidsmakers in toe-
nemende mate verwacht dat zij het beleid sm a rt (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden) formuleren. Daarbij wordt weinig rekening gehouden met 
de mate waarin en de manier waarop de rijksoverheid intervenieert. Ook wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen beleidsterreinen waarvoor het eenvoudiger is om doelen in 
concrete streefwaarden te vertalen, zoals criminaliteit of verkeersveiligheid, en domei-
nen waar dit lastiger ligt, zoals cultuur en welzijn.
De beoogde doelstelling van de Cultuurkaart, de opvolger van de cultuurvouchers, was 
dat in 2009 70% van het tegoed dat op de kaart stond, ook daadwerkelijk was besteed. 
Een zo concrete streefwaarde is vrij uitzonderlijk; in het Actieplan Cultuurbereik bij-
voorbeeld werden dergelijke doelstellingen niet opgenomen. In Nederland wordt in 
de begroting en het jaarverslag vrij summier ingegaan op de doelen van het cultuur-
participatiebeleid.
De Vlaamse overheid gaat uitgebreider in op de doelstellingen, beoogde effecten en 
indicatoren van het beleid, met name in de begrotingen. De Vlaamse begroting is dan 
ook omvangrijker dan de Nederlandse. Zo worden in de begroting 2008 vrij uitvoerig 
de strategische en operationele doelstellingen van het filmbeleid toegelicht, de instru-
menten daarvoor opgesomd en de prestaties en zogenoemde prestatiedrijvers35 aange-
geven (v p 2007/2008d: 880-881). Doorgaans bevat de begroting een beschrijving van de 
doelstellingen en activiteiten van door de Vlaamse overheid meerjarig gesubsidieerde 
instellingen. Tot op instellingsniveau worden de stand van zaken en de plannen toege-
licht. Maar ook de Vlaamse regering vertaalt de beoogde effecten maar mondjesmaat 

34 Het hoofddoel van het npm is het openbaar bestuur effectiever maken. Het npm haalt zijn 
inspiratie vooral uit het bedrijfsleven en heeft onder andere geleid tot meer marktwerking in het 
openbaar bestuur en verzelfstandiging en privatisering van delen van de overheid. 

35 In Nederland noemen we prestatiedrijvers beleidsindicatoren. 
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in concrete streefwaarden. Dit komt meer voor in het sociaal-cultureel werk dan in het 
kunsten- of erfgoedbeleid. In Nederland worden slechts op specifieke terreinen, zoals de 
film, meer concrete streefwaarden geformuleerd.36

Lang niet alle doelen worden vertaald in operationele doelstellingen en voorzien van 
instrumenten en budgetten. De hogere doelen van het participatiebeleid, of dit nu ont-
plooiing, verheffing of sociale binding is, verschuiven bij de uitwerking van het beleid 
in beleidsbrieven vaak naar de achtergrond ten gunste van operationele beleidsdoelen. 
Dit is overigens logisch gezien het voorwaardenscheppende karakter van het landelijke 
cultuurbeleid. De samenhang tussen de doelen op de verschillende niveaus is bovendien 
te weinig geëxpliciteerd om deze verbanden te kunnen leggen.
In Nederland debatteerde de Tweede Kamer de afgelopen jaren uitgebreid over nut en 
noodzaak van een landelijk beleid op het gebied van volkscultuur. De discussie over de 
Cultuurkaart daarentegen, spitste zich in de uitvoeringsfase van het beleid toe op het 
bestedingspercentage van de kaart en veel minder op de doelstellingen. Hoe het behalen 
van de doelstelling 70% besteding bijdraagt aan het verhogen van de cultuurdeelname 
op langere termijn is onbekend, laat staan welke bijdrage het levert aan het cultureel 
bewustzijn (Van der Laan) of de volksverheffing (Plasterk).
De doelstellingen op het niveau van het cultuur- en regeringsbeleid zijn abstract gefor-
muleerd en over het algemeen zowel in Nederland als in Vlaanderen vrij mager onder-
bouwd. Dit maakt het lastig, zo niet ondoenlijk, om achteraf vast te stellen in hoeverre 
de doelen zijn bereikt. Wat de zaak verder compliceert, is dat de doelen en instrumenten 
soms veranderen; zo werd in Nederland het Actieplan Cultuurbereik door elke nieuwe 
bewindspersoon enigszins aangepast. Dit geldt ook voor de doelen op het gebied van 
cultuureducatie. In Vlaanderen is dat minder het geval, aangezien we in de onderzochte 
periode bijna alleen te maken hebben met het beleid van Anciaux.

10.5 Beleidsvisie op cultuurparticipatie: hoe gaan we dat bereiken?

Om de doelen op het gebied van cultuurdeelname te bereiken, zetten de Nederlandse en 
Vlaamse bewindslieden een heel scala aan instrumenten in. Idealiter zijn deze gericht 
op de aangrijpingspunten37 voor beleid, maar in de praktijk is dit niet vaak het geval. 
Zo wordt relatief veel inspanning gepleegd om de financiële drempels te verkleinen, 
bijvoorbeeld door kinderen en jongeren voor 1 euro toegang tot musea te verlenen, 
terwijl we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat de hoogte van de toegangsprijs bij 
lange na niet de grootste belemmering voor cultuurdeelname is. De verwachting van 
onderzoekers is dan ook dat dergelijke maatregelen relatief weinig effect sorteren: de 
prijselasticiteit van cultuur is laag, in het bijzonder die van museumbezoek (o.a. Lange-
veld 2008; Goudriaan et al. 2008).

36 De streefwaarde heeft in dit geval betrekking op het aantal Nederlandse producties en het 
marktaandeel van het publiek van de Nederlandse film (tk 2008/2009a).

37 De aangrijpingspunten kunnen worden gevonden in de causale verbanden, de relaties tus-
sen oorzaak en gevolg (Hoogerwerf en Herweijer 2003).
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Veel van de aangrijpingspunten liggen ofwel buiten de invloedssfeer van de overheid, 
zoals opvoeding en reclame, ofwel buiten de invloedssfeer van het cultuurbeleid, zoals 
onderwijs en media. De bewindspersonen van Cultuur werken met collega’s samen om 
doelen van het cultuurbeleid te bereiken, bijvoorbeeld met de ministers van Onderwijs, 
Sociale Zaken en de laatste jaren in toenemende mate met de ministers van Econo-
mische Zaken. In Nederland is het project Cultuur en School een goed voorbeeld van 
intensieve samenwerking tussen Cultuur en Onderwijs. Het beleid ter bevordering van 
cultuurdeelname komt echter vooral tot stand binnen het kader van cultuurbeleid. 
Alhoewel mediabeleid zowel in Nederland als in Vlaanderen op het departement van Cul-
tuur tot stand komt, wordt het nauwelijks ingezet om cultuurdeelname te bevorderen.38

Uitvoerders van het beleid
Verschillende actoren dragen bij aan het bereiken van de doelstellingen van het cultuur-
participatiebeleid. We kunnen vier typen onderscheiden: andere overheden; door de 
overheid zelf opgerichte uitvoeringsorganisaties; particulier initiatief en non-gouverne-
mentele organisaties (ngo’s); en marktorganisaties.
Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn de centrale overheid en de provincies en 
gemeenten nevenschikkende besturen. In Vlaanderen is echter in sommige gevallen nog 
meer sprake dan in Nederland van een hiërarchische relatie. In het kader van het lokale 
cultuurbeleid kunnen we de gemeenten typeren als uitvoerders van het Vlaamse cultuur-
beleid. De Vlaamse overheid treedt sturend op, bijvoorbeeld door financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor de programmering van de culturele centra. In Nederland 
opereren de drie overheden als partners, bijvoorbeeld in het Actieplan Cultuurbereik en 
het project Cultuur en School. Dit neemt niet weg dat het rijk wel degelijk een sturende 
(cultuureducatie) en agenderende rol speelt, zowel inhoudelijk (Canon van Nederland, 
volkscultuur) als procesmatig (advisering, meerjarenplanning).
In het cultuurbeleid spelen door de overheid (mede) opgerichte uitvoeringsorgani-
saties een grote rol. Dit zijn voor Nederland en Vlaanderen zeer verschillende typen 
organisaties, wat kernmerkend is voor de verschillen in aanpak. In Nederland gaat het 
om de cultuurfondsen die vanaf de jaren negentig in belang toenamen; zij verdelen 
een steeds groter deel van het totale cultuurbudget van de rijksoverheid, ook op het 
gebied van cultuurparticipatie. In Vlaanderen zijn de culturele centra, die vanaf de jaren 
zestig van de twintigste eeuw werden opgericht, een belangrijk instrument van het 
 cultuurparticipatiebeleid. Deze organisaties maken formeel deel uit van de overheid,39 
maar functioneren quasiautonoom.

38 In Nederland waren specifieke maatregelen om de kwaliteit van de omgang met media te bevor-
deren (media-educatie, mediabewustzijn) wel onderdeel van het Tienpuntenplan cultuurpartici-
patie van minister Plasterk. De media worden echter niet expliciet ingezet als instrument om het 
cultuurbereik te vergroten. Wel maakt de publieke omroep met het ministerie prestatie afspraken 
over de omvang van de programmering op het gebied van kunst en cultuur. 

39 Fondsen zijn zelfstandige bestuursorganisaties (zbo’s), culturele centra vallen onder de 
lokale overheid.
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Het particulier initiatief, denk aan de vele culturele organisaties, stichtingen en vereni-
gingen die met steun van de overheid opereren, is de meest voorkomende uitvoerder van 
het cultuurbeleid. De overheid kan ondersteuning geven aan organisaties die bijdragen 
aan het dichterbij brengen van de doelstellingen van het beleid, zoals sociaal-culturele 
verenigingen, of al bestaande organisaties die specifieke taken op zich nemen. In 
dat laatste geval kunnen we denken aan de resultaatafspraken die het rijk met musea 
maakt over het aantal kinderen dat in schoolverband jaarlijks zal worden ontvangen 
(oc w 2007d).
Marktpartijen als uitvoerders van beleid komen niet veel voor. In Nederland worden 
commerciële bureaus als dsp-groep, Berenschot en a ef ingeschakeld voor onderzoek 
en advies. In Vlaanderen wordt het overgrote deel van het onderzoek door universiteiten 
of daaraan gelieerde organisaties gedaan (Hoesel et al. 2005).

Beïnvloeden van gedrag
De instrumenten op het gebied van cultuurdeelname zijn typisch voorbeelden van 
beleid gericht op een gedragsverandering. De Nederlandse rijksoverheid en de Vlaamse 
Gemeenschap trachten vanuit hun voorwaardenscheppende rol in eerste instantie het 
gedrag van de uitvoerders van het beleid te beïnvloeden, onder meer dat van fondsen, 
culturele centra, sectorinstituten, steunpunten, musea, podiumgezelschappen, vereni-
gingen en andere overheden. Uiteindelijk is dit beleid echter gericht op het veranderen 
van gedrag van burgers.
Gedrag kunnen we zien als het resultaat van redelijk stabiele gedragsoriëntaties van 
mensen (Hoogerwerf en Herweijer 2003). Gedragsoriëntaties van mensen worden in 
hoge mate gevormd door opvoeding en onderwijs. Vroeger werden ze bovendien sterk 
gestuurd door de zuil waartoe iemand behoorde. Die bepaalde welke kranten je las, 
bij welke omroep je hoorde, de verenigingen die je bezocht en de mensen met wie je 
omging. Maar ook in de ontzuilde en geïndividualiseerde samenleving blijkt ons gedrag 
niet zo sterk aan verandering onderhevig als wel werd verondersteld. De burger denkt 
(en leert) dat hij individuele keuzevrijheid heeft, maar in werkelijkheid wordt de burger 
de hele dag blootgesteld aan ‘symbolen’ die hem in een bepaalde richting duwen. De 
zichtbare sociale controle in de zuilen heeft plaatsgemaakt voor meer subtiele manieren 
van beïnvloeding in de symbolische samenleving via de media en reclame (Elchardus en 
Glorieux 2003).
Materiële condities zijn nu minder bepalend voor ons gedrag dan een eeuw geleden. 
Elchardus stelt dat verschillen in gedrag eerder het gevolg zijn van de positie die men 
inneemt ten opzichte van beïnvloedende instellingen als het onderwijs, de media en 
culturele instellingen. Opvattingen en gedragingen blijken onderling sterk samen te 
hangen: participatie en smaakvoorkeuren vormen ‘gestructureerde ruimtes’. Participa-
tiepatronen blijken behoorlijk voorspelbaar: een hoog opleidingsniveau gaat gepaard 
met een hogere mate van actieve sociale en culturele participatie en een voorkeur voor 
specifieke media (Elchardus 2003: 7-30).
Om de gedragoriëntaties van het publiek te veranderen, worden zowel juridische, eco-
nomische als communicatieve beleidsinstrumenten ingezet. In veel gevallen wordt 
een combinatie van deze drie instrumenten toegepast. Vlaanderen kent van oudsher 
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een hoog decreetgehalte,40 maar gaat gaandeweg meer richting kaderdecreten, zoals 
het Kunstendecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet. Voor de ondersteuning van volks-
cultuur, circus en participatie werden aparte decreten gemaakt.41 De decreten worden 
uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten.
Nederland kent de Wet op het specifiek cultuurbeleid, waarin is vastgelegd dat de 
bewindspersoon van Cultuur belast is met het scheppen van voorwaarden voor ‘het in 
stand houden, ontwikkelen, sociaal en geografisch spreiden of anderszins verbreiden 
van cultuuruitingen’ (sb 1993). Om de beleidsinstrumenten juridisch vorm te geven, is in 
Nederland de (subsidie)regeling de meest gebruikte vorm, zoals de Regeling Cultuurkaart 
voortgezet onderwijs of de Regeling uitkeringen cultuurbereik 2005-2008, beter bekend 
als het Actieplan Cultuurbereik.
Bij de zuiderburen wordt expliciet naar communicatie-instrumenten gegrepen om de 
cultuurdeelname te stimuleren. De campagne die minister Anciaux in 2001 voerde om 
popmuziek in Vlaanderen op de kaart te zetten (‘Wij willen hits’) is daar een voorbeeld 
van. Het economische instrument van de subsidie wordt het meest toegepast in het cul-
tuurbeleid. De inspanningen van beleidsmakers zijn vooral gericht op beïnvloeding van 
actoren in het veld met subsidies. De nadruk ligt daarbij niet op de afname: veruit het 
grootste deel van het budget is bestemd voor aanbodsubsidies, zowel in Nederland als in 
Vlaanderen.42

10.6 Actoren en instrumenten voor het stimuleren van de cultuurparticipatie

De belangrijkste actoren en instrumenten in het beleid om de cultuurdeelname te 
bevorderen zijn: andere overheden, fondsen, de bewindspersoon van Cultuur, het aspect 
geld en het aspect tijd.

Andere overheden
In Nederland heeft de scheiding van welzijns- en cultuurbeleid ervoor gezorgd, dat taken 
die voorheen tot de bevoegdheid van de rijksoverheid werden gerekend op lokaal niveau 
kwamen te liggen. Het gaat om de amateurkunsten en de lokale culturele infrastructuur 
in de vorm van sociaal-culturele centra, buurthuizen en bibliotheken. Soiaal-cultureel 
werk valt nationaal onder welzijnsbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, 

40 Dit hangt samen met de Cultuurpactwetgeving die bepaalt dat (experimentele) regelingen 
die de overheid wil blijven continueren in een decreet moeten worden vastgelegd (bs 1974a).

41 Volkscultuur is sinds 2008 onderdeel van het Erfgoeddecreet (bs 2008e). 
42 Op de oc w-begroting van 2009 staat 482 miljoen euro voor cultuursubsidies, waarvan 

50,2 miljoen euro voor ‘verbreden inzet cultuur’. Er is 175 miljoen euro beschikbaar voor behoud en 
beheer van cultureel erfgoed (tk 2008/2008a) .



slotbeschou wing

389  

 Welzijn en Sport (v ws), maar is grotendeels gedecentraliseerd. Voor de bibliotheken en 
de amateurkunsten heeft de bewindspersoon van Cultuur een beperkte landelijke taak.43

Op het gebied van de podiumkunsten kwam in de jaren tachtig een werkverdeling tus-
sen de verschillende overheden tot stand. Het rijk werd primair verantwoordelijk voor de 
instandhouding van het aanbod, de provincies kregen een taak op het gebied van dis-
tributie en de gemeenten werden in beginsel verantwoordelijk gesteld voor afname en 
instandhouding van de accommodaties. Deze verdeling is nog steeds leidend, alhoewel 
de scheiding van taken in de praktijk niet zo strikt is als het gaat om de ondersteuning 
van het aanbod. Er zijn gezelschappen die subsidie van zowel het rijk als een gemeente 
ontvangen, bijvoorbeeld het Koninklijk Concertgebouworkest dat net zo veel subsidie 
van de gemeente Amsterdam als van het ministerie van oc w krijgt (Gemeente Amster-
dam 2008; oc w 2009d).
Sinds 2002 sluit het rijk in het kader van het bestuurlijk overleg convenanten af met de 
andere overheden. Het idee is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
culturele infrastructuur ontstaat en overheden opereren als partners.44 De rijksoverheid 
richt zich in toenemende mate op de grote en landelijk opererende culturele instellin-
gen, zoals orkesten, operagezelschappen, grote toneelgezelschappen en musea die een 
rijkscollectie beheren, en bemoeit zich minder met culturele voorzieningen en activitei-
ten op lokaal niveau.
Uit het onderzoek van Wayenberg45 (2005) blijkt dat de andere overheden in Nederland 
een hoge mate van autonomie hebben en dat er weinig inhoudelijke uitwisseling plaats-
vindt tussen rijk, gemeenten en provincies op het gebied van cultuurbeleid. Wel wordt 
er programmatisch samengewerkt, bijvoorbeeld in het kader van het Actieplan Cultuur-

bereik en het project Cultuur en School.
De gelijkwaardige relatie tussen de verschillende overheden heeft als nadeel dat er 
geen partij is die vanzelfsprekend overzicht heeft over het totaal aan voorzieningen en 
middelen dat wordt ingezet om cultuurdeelname te bevorderen. Door de verdeling van 
 verantwoordelijkheden heeft het rijk bovendien weinig instrumenten in handen om de 
afname van het cultuuraanbod te beïnvloeden.

43 Het rijk ondersteunt onder andere een sectorinstituut voor bibliotheken en amateurkunst 
(vob en Kunstfactor) en landelijke instellingen op het gebied van amateurkunst (Fonds voor 
Cultuurparticipatie) en draagt bij aan de landelijke herstructurering van de bibliotheken (project 
Bibliotheekvernieuwing). In 2009 stond 35,1 miljoen voor bibliotheken op de cultuurbegroting 
(tk 2008/2009a).

44 Verschillende partijen hebben de cultuurconvenant 2009-2012 niet ondertekend. De ge-
meenten en provincies vonden dat de cultuurconvenant te veel was uitgehold, omdat een groot 
aantal instellingen aan de fondsen was overgedragen, maar de fondsen geen onderhandelings-
partners in het proces bleken te zijn (vng 2010). Het is op het moment van afronding van het 
onderzoek nog niet duidelijk hoe de bestuurlijke samenwerking voor de periode 2013-2016 wordt 
ingevuld. 

45 Wayenberg deed dit onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. De vraag was in hoe-
verre het instrument van een convenant in Vlaanderen zou kunnen worden toegepast (Wayenberg 
2005). 
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Cultuurspreiding en democratisering waren in de tweede helft van de twintigste eeuw 
de centrale doelstellingen van het ontluikende Vlaamse cultuurbeleid. De centrale over-
heid heeft haar stempel gedrukt op de totstandkoming van een laagdrempelige lokale 
infrastructuur van culturele centra en openbare bibliotheken. Met ingang van 2001 zijn 
culturele centra en bibliotheken onderdeel geworden van het Decreet lokaal cultuur-
beleid. Dit kader biedt gemeenten ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een 
cultuurbeleidsplan in samenwerking met een cultuurbeleidcoördinator van de Vlaamse 
overheid.
In Vlaanderen bestaat zoals gezegd een meer hiërarchische verhouding tussen de ver-
schillende overheden. Tevens zijn delen van het cultuuraanbod en de culturele infra-
structuur die in Nederland grotendeels de verantwoordelijkheid van gemeenten en 
provincies zijn of tot het privaat initiatief worden gerekend, op landelijk niveau belegd, 
bijvoorbeeld het verenigingsleven, de volkshogescholen en het buitenschools kunst-
onderwijs. Vlaanderen beschikt daarmee over een breder instrumentarium om de 
cultuurdeelname te bevorderen en heeft ook een beter overzicht van de culturele activi-
teiten en de culturele infrastructuur op lokaal niveau, overigens niet alleen beleidsmatig 
maar ook qua onderzoek.
Wederom een uitzondering is het cultuureducatiebeleid. Op dit dossier heeft de Neder-
landse rijksoverheid in de periode 1999-2009 de touwtjes stevig in handen gehad. Na 
2009 ging het rijk zich minder op projectniveau met cultuureducatie bezighouden en 
beperkte het zich tot de grote lijnen, zoals de kwaliteit van cultuureducatie en een door-
gaande leerlijn. Een aantal taken werd overdragen aan partijen in het veld, zoals Cultuur-
netwerk Nederland en het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Tot slot is het belangrijk om te memoreren dat de gemeenten de grootste geldschieters 
voor cultuur zijn: in Nederland dragen zij voor 59% bij, het rijk voor 30% en provincies 
voor bijna 8%, de overige 3% zijn gemeenschappelijke regelingen. In Vlaanderen is het 
aandeel van de gemeenten 52%, draagt de Vlaamse Gemeenschap voor 39% bij en de 
provincies voor 9% (Vinkenburg 2010; s v r 2010a; s v r 2010b).

Fondsen
Het Nederlandse cultuurbeleid kenmerkt zich niet alleen door territoriale, maar ook 
door functionele decentralisatie. Anno 2009 bestaat het fondsenlandschap uit de Mond-
riaan Stichting, het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, het Filmfonds, 
het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Nederlands Letterenfonds en het Stimulerings-
fonds voor Architectuur.46

Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is de tendens dat kunstsubsidies steeds 
meer via fondsen worden verdeeld en steeds minder door het ministerie zelf. Aanvanke-
lijk ging het om individuele en projectsubsidies, later gingen de fondsen ook meerjarige 
programma- en instellingssubsidies toekennen. Voor de periode 2009-2012 werd een 
deel van de podiumkunstensubsidies (het ‘middensegment’) overgeheveld naar het 

46 Het aantal fondsen is in de periode 2006-2009 afgenomen van 9 naar 6. Staatssecretaris Zijlstra 
heeft een verdere reductie van het aantal fondsen aangekondigd (oc w 2011a).
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Fonds Podiumkunsten en de instellingssubsidies op het gebied van participatie en edu-
catie naar het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast droeg het ministerie subsidies 
over aan andere overheden of bouwde het subsidies af. Daarbij ging het in totaal om 
meer dan 200 instellingen. In de Cultuurnota 2005-2008 zaten nog 410 instellingen, in 
de periode 2009-2012 bleef in het subsidieplan ongeveer de helft over.47 In 2002 werd 
21% (62,548 van de 294 miljoen euro) van de kunstsubsidies via fondsen verdeeld, in 2009 
was dit toegenomen tot 36% (162 van de 450 miljoen euro) (t k 2009/2010; OCenW 2002).
 De cultuurfondsen zijn opgericht door de minister van oc w. De fondsen, privaatrechte-
lijke zelfstandige bestuursorganen (z bo’s), moeten voorafgaand aan een nieuwe subsi-
dieperiode een beleidsplan indienen bij het departement en over de uitvoering daarvan 
achteraf verantwoording afleggen. De Raad voor Cultuur beoordeelde doorgaans het 
beleidsplan en de prestaties van de fondsen; in de periode 2009-2012 deed een visitatie-
commissie de beoordeling. Dit neemt niet weg dat fondsen een hoge mate van auto-
nomie hebben in het ontwikkelen van beleid en het nemen van beslissingen. Het rijk 
beschouwt het als een wenselijke ontwikkeling dat de politiek zich alleen met de hoofd-
lijnen bezighoudt en de toekenning van subsidies overlaat aan experts49 (oc w 2007a). 
Dit blijkt ook uit het feit dat de Nederlandse bewindspersoon van Cultuur het aanbod dat 
de fondsen ondersteunen niet uitdraagt als zijn beleid.
Met de oprichting van het Fonds voor Cultuurparticipatie is ook het participatiebeleid 
meer op afstand van de bewindspersoon geplaatst. De opvolger van het Actieplan Cul-
tuurbereik, dat door oc w zelf werd uitgevoerd in samenwerking met andere overheden, 
is hierbij ondergebracht. Dit geldt ook voor de instellingen op het gebied van educatie 
en participatie die voorheen in de basisinfrastructuur zaten, zoals Kunstbende, Theater-
groep dox en het Prinses Christina Concours.
In Vlaanderen werd lange tijd minder positief aangekeken tegen de rol en wenselijkheid 
van fondsen die zelfstandig subsidies verstrekken. In 1999 werden desalniettemin twee 
fondsen opgericht: het Vlaams Audiovisueel Fonds50 en het Vlaams Fonds voor de Let-
teren. In het kader van de bestuurlijke vernieuwingsoperatie Beter Bestuurlijk Beleid 
werd een aantal basisprincipes voor de Vlaamse overheid geformuleerd, waaronder het 
primaat van de politiek. Dit betekent dat het overheidsbeleid door de politiek verant-
woordelijken moet worden bepaald en dat zij het beslissingsrecht hebben. Deze taak kan 
niet worden overgedragen aan andere actoren, omdat zij niet democratisch gekozen zijn 
(m vg 2001; www.vlaanderen.be/bbb). Minister Anciaux riep verdere ‘verfondsing’ een 
halt toe, onder verwijzing naar dit basisprincipe.

47 Deze tendens zet zich voort in de periode 2013-2016. In de basisinfrastructuur zal vanaf 2013 
nog plek zijn voor circa 80 culturele organisaties. De budgetten voor de organisaties worden 
 overgeheveld naar de fondsen (oc w 2011a).

48 Van dit bedrag is 55 miljoen euro voor de kunstenfondsen en 7,5 miljoen euro voor de letteren-
fondsen (5 miljoen Fonds voor de Letteren en 2,5 miljoen voor het Nederlands Literair Productie- 
en Vertalingenfonds) (OCenW 2002: 83, 150-151).

49 Waarbij de laatste jaren in toenemende mate discussie is ontstaan over het oordeel van deskundi-
gen oftewel peer review (Bockma 2009).

50 De voorganger hiervan was het Fonds Film in Vlaanderen, opgericht in 1993 (Anciaux 2008a).
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In Vlaanderen wordt 11% van de kunstsubsidies via fondsen verdeeld (21 van de 181 mil-
joen euro). Afgezien van de subsidies voor letteren en film, neemt de minister tot op het 
niveau van projectsubsidies voor individuele kunstenaars zelf de besluiten. Dit heeft tot 
gevolg dat de Vlaamse minister van Cultuur in verhouding tot zijn Nederlandse collega 
een groter deel van zijn budget kan inzetten om zijn politieke doelstellingen te bereiken. 
In Nederland zijn instellingen die subsidie krijgen van de fondsen niet gebonden aan 
politieke prioriteiten van de bewindspersonen, zoals educatie, participatie of culturele 
diversiteit. Dit wil overigens niet zeggen dat de fondsen niets met die prioriteiten doen. 
Zij moeten als rijksgesubsidieerde organisaties immers wel invulling geven aan derge-
lijke beleidsprioriteiten.

De bewindspersoon van Cultuur
Dit brengt ons op de bewindspersoon van Cultuur in Nederland en Vlaanderen. Met 
de overdracht van taken en verantwoordelijkheden aan andere overheden en fondsen, 
beperkt de bewindspersoon in Nederland zich meer tot de hoofdlijnen en de grote 
spelers van het cultuurbeleid.51 De invloed die de Vlaamse minister van Cultuur kan 
uitoefenen op het bevorderen van cultuurdeelname is groter; zowel in de richting van 
andere overheden als in de richting van het veld.
Door de decentralisatie van taken naar gemeenten en de grotere rol van fondsen heeft 
de bewindspersoon van Cultuur in Nederland een minder inhoudelijke en meer proces-
matige en voorwaardenscheppende rol gekregen: een belangrijk deel van zijn taak 
bestaat uit het agenderen van thema’s en deze vervolgens beleggen op het niveau waar 
ze in zijn ogen thuishoren: lokaal, bij de fondsen of bij de culturele organisaties en de 
makers zelf. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in de beleidsthema’s die het landelijke 
cultuurbeleid in de periode 1999-2009 bepaalden: cultural governance, deregulering, de 
herziening van de subsidie systematiek en het vergroten van ondernemerschap bij kun-
stenaars en culturele instellingen.
De media en de politiek concentreren zich sterk op de momenten waarop het geld wordt 
verdeeld en de formele besluiten worden genomen. De bewindspersoon van Cultuur 
beschikt echter over meer informele middelen om het ambt invulling en kleur te geven, 
zoals werkbezoeken, speeches, prijsuitreikingen en interviews. In Nederland gaf vooral 
minister Plasterk nadrukkelijk invulling aan deze meer ceremoniële rol; hij stak veel 
tijd en energie in het afleggen van werkbezoeken en verscheen veelvuldig in de media. 
Dit leverde hem het predicaat minister van Feesten en Partijen op, nota bene door zijn 
opvolger Zijlstra (Ghaeminia en Van Gorp 2008). Ook nam minister Plasterk het initiatief 
voor een Staatsprijs voor de Kunsten, de Johannes Vermeer Prijs. De winnaar van de prijs 

51 Je zou dit ook als een faseverschil kunnen zien. Het is te verwachten dat de Vlaamse overheid meer 
bevoegdheden gaat overdragen aan gemeenten.
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ontvangt 100.000 euro, wat aan een bijzonder project kan worden besteed  
(www. johannesvermeerprijs.nl).52

De ceremoniële rol lijkt in Vlaanderen een vanzelfsprekender onderdeel van het minis-
terschap. Behalve het toekennen van subsidies, beschikt de Vlaamse minister van Cul-
tuur over het instrument van de erkenning dat we in verband kunnen brengen met de 
emancipatiedoelstelling van het cultuurbeleid in Vlaanderen. De minister kan bijvoor-
beeld een museum erkennen als ‘museum van de Vlaamse Gemeenschap’,53 wat een 
belangrijk kwaliteitslabel is en behulpzaam kan zijn bij het verwerven van subsidies bij 
andere partijen. Op erkenning volgt vaak, maar niet noodzakelijkerwijs, subsidie door 
de Vlaamse overheid.
Het aspect van erkenning speelt ook een rol bij de kleine bedragen die minister Anciaux 
toekent, bijvoorbeeld die aan het circus of de Vlaamse strip, en bij de prijzen die worden 
toegekend. Zo worden uit naam van de minister Medailles uitgereikt aan vrijwilligers 
die zich jarenlang hebben ingezet voor een vereniging of culturele organisatie, en daar-
mee hebben bijgedragen aan de cultuurspreiding in Vlaanderen.54 Naast de Medailles en 
Natio nale Orden55 kent de Vlaamse overheid de Vlaamse cultuurprijzen toe. Voor elke 
sector, in totaal veertien,56 wordt door de minister een jury aangewezen die de laureaat 
bepaalt; de winnaar krijgt 12.500 euro. De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Alge-
mene Culturele Verdienste bedraagt 20.000 euro (www.cultuurprijzen.be).
Het is in Nederland niet gebruikelijk dat de bewindspersoon van Cultuur zich mengt in 
kwesties die de reikwijdte van het specifieke cultuurbeleid overstijgen, zoals immigratie 
of normen en waarden. Dit is het domein van de vakministers en de minister-president. 
De bijdragen in het publieke debat beperken zich tot de kunsten, het cultureel erfgoed 
en de media. In Vlaanderen liet minister Anciaux zich wel uit over onderwerpen die 
zijn toch al brede portefeuille van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel overstegen.57 De 
brede opvatting van cultuurbeleid biedt de Vlaamse minister meer speelruimte, maar 
een  relativering is wel op zijn plaats. Aangezien Anciaux gedurende vrijwel de gehele 

52 De selectie van de winnaar gebeurt door de jury, de bewindspersoon besluit en reikt de prijs uit. 
Naast deze ‘eigen’ prijs worden prijzen financieel ondersteund in het kader van het subsidieplan 
2009-2012 (Archiprix, Prix de Rome via de Rijksakademie van Beeldende Kunsten) of via de fond-
sen (Nederlandse Muziekprijs). 

53 In Nederland heeft de Museumvereniging een soortgelijke rol. Om erkend te worden, moeten 
musea aan bepaalde voorwaarden voldoen. De erkende musea worden opgenomen in het muse-
umregister (www.museumregisternederland.nl).

54 De Vlaamse overheid reikte in 2009 twaalf cultuurprijzen uit, variërend van prijzen voor jeugd-
theater, film en cultureel erfgoed tot smaakcultuur en vrijwilligers (www.cultuurprijzen.be). 

55 De Nationale Orden zijn vergelijkbaar met de Nederlandse Koninklijke onderscheidingen. De 
Nationale Orden zijn een federaal initiatief, het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen doet de uitvoering voor de Vlaamse Gemeenschap. 

56 Het gaat om algemene culturele verdiensten, lokaal cultuurbeleid, podiumkunsten, film, sociaal-
cultureel volwassenenwerk, beeldende kunst, architectuur, cultureel erfgoed, letteren-poëzie, 
letteren-strip, amateurkunsten, cultuurmanagement, cultuureducatie en muziek  
(www.cultuurprijzen.be). De categorieën kunnen per jaar verschillen.

57 In de periode 1999-2002 had Anciaux nog niet de bevoegdheid over het jeugdbeleid. 
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 onderzochte periode aan het roer stond, kan dit uiteraard ook samenhangen met zijn 
persoonlijke aanpak.58

In Nederland gingen aan het eind van de onderzochte periode, met name in sociaal-
democratische kringen, geluiden op dat de overheid het cultuurbeleid te veel uit handen 
geeft. Deze kritiek past in een bredere discussie over de volgens sommigen te ver door-
gevoerde decentralisatie en het vermarkten van het overheidsbeleid in het kader van het 
New Public Management. De Amsterdamse cultuurwethouder Gehrels pleitte in de Boek-
manlezing van 2009 voor meer politieke invloed op cultuur. Zij wil het debat over kunst 
terugbrengen in de politieke arena en ziet de fondsen niet als instellingen op armlengte 
afstand van de politiek, maar beschouwt deze als verlengde arm van de politiek. Ook wil 
zij de rol van de overheid als opdrachtgever versterken (Gehrels 2009).59

Binnen de afzonderlijke sectoren wordt eveneens van tijd tot tijd voor meer overheids-
regie gepleit. Zo vindt Langeveld60 dat er meer sturing moet komen op het gebied van 
de podiumkunsten. Nu opereert elke gemeente voor zich. Hierdoor zijn er volgens Lan-
geveld te veel niet-gespecialiseerde podia die zich op een te klein verzorgingsgebied 
richten. De aandacht van de gemeentelijke overheden gaat bovendien te veel uit naar 
de nieuw- en verbouw van podia en te weinig naar de exploitatie. Dit zorgt er regel-
matig voor dat gemeenten in de financiële problemen komen. Langeveld pleit voor een 
drie deling ten aanzien van de podia, waarbij de rijksoverheid de verantwoordelijkheid 
neemt voor bovenregionale podia met grootschalig gesubsidieerd aanbod (Langeveld 
2005, 2009). De overheden houden vooralsnog echter vast aan het uitgangspunt dat het 
rijk zich richt op het landelijke aanbod en niet, zoals in Vlaanderen, ook verantwoorde-
lijkheid draagt voor de podiuminfrastructuur.61

Geld voor cultuur
Een nieuwe regering presenteert bij haar aantreden het beleid voor de komende jaren. 
Bij de kabinetsvorming ligt de nadruk niet zozeer op de toekomstige inrichting van 
het land, als wel op de omvang van de bezuinigingen en investeringen. Extra budget 
wordt in Nederland verdeeld via zogeheten enveloppenmiddelen, waarbij het gaat om 

58 Er ontstond in Vlaanderen meerdere keren commotie over uitspraken van Anciaux. Zo 
deden de volgende woorden op zijn weblog veel stof opwaaien: ‘Vandaag zou elke rechtgeaarde 
Vlaming, elk rechtgeaard mens, een arafatsjaal moeten dragen. Uit solidariteit met elke onder-
drukte, uit verbondenheid met iedereen die in gevaar is, voor diegenen die elke dag hun leven 
riskeren’ (www.bertanciaux.be, bericht van 22 januari 2009). 

59 Toenmalig v vd-fractievoorzitter Rutte zegt in reactie op het verhaal van Gehrels dat hij 
gruwelt van de politieke bemoeienis die zij voorstaat; hij wil de kunst teruggeven aan de maat-
schappij (Rutte 2009). Die visie zien we terug in het cultuurbeleid van het kabinet-Rutte. Het ver-
sterken van het opdrachtgeverschap van de overheid is overigens wel een van de doelstellingen 
van het kabinet (oc w 2011a). 

60 Cees Langeveld is bijzonder hoogleraar Economie van de podiumkunsten aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en directeur van het Chassé Theater in Breda. 

61 Bij het Fonds Podiumkunsten wil men aanbod en afname meer in samenhang gaan bekij-
ken, bijvoorbeeld met een afnameregeling voor podia (www.fondspodiumkunsten.nl).
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 projecten met een omvang van minimaal enkele tientallen miljoenen. Hieronder vallen 
ook de fes-middelen, afkomstig uit de aardgasbaten, voor investeringen in grote (ken-
nis)infrastructurele projecten met een return on investment. De verdeling gebeurt in een 
ambtelijk proces dat zich grotendeels aan het zicht van de Tweede Kamer en de media 
onttrekt, waarbij elk ministerie jaarlijks opnieuw probeert de extra middelen binnen te 
halen.62

Het verstrekken van subsidies speelt een bepalende rol in het cultuurbeleid, het is meer 
dan een van de beleidsinstrumenten. Dit blijkt wel uit de Wet op het specifiek cultuurbe-
leid waarin in artikel 4 wordt aangegeven over welk instrument de minister beschikt om 
voorwaarden te scheppen voor het verbreiden van cultuuruitingen: ‘Onze Minister kan 
ten behoeve van cultuuruitingen subsidies verstrekken’ (sb 1993). In de Vlaamse decre-
ten komt het woord subsidie zelfs terug in de titel van de Kunstendecreet, het ‘decreet 
houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor 
kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatie-
ven, publicaties en steunpunten’ (bs 2008b). Opvallend is wel dat de beleidsnota’s van de 
Vlaamse bewindslieden geen financiële paragraaf bevatten.
Binnen het cultuurbeleid van de Nederlandse rijksoverheid ligt de focus steeds nadruk-
kelijker op grootschalig aanbod. Bij de Vlaamse overheid is juist de diversiteit aan subsi-
dies toegenomen. Dit geldt in de eerste plaats voor de bestemming van cultuursubsidies, 
die varieert van individuele makers, gezelschappen en verenigingen tot steun voor de 
infrastructuur tot andere overheden. In het kader van het Kunstendecreet worden sub-
sidies verstrekt aan organisaties (dans-, muziek- en theatergezelschappen), individuele 
kunstenaars, infrastructurele voorzieningen (kunstencentra, werkplaatsen en muziek-
clubs) en intermediaire en ondersteunende instellingen (steunpunten, kunsteducatieve 
en sociaal-artistieke organisaties).
Ook de subsidieomvang is meer divers dan in Nederland; deze valt binnen een band-
breedte van een paar duizend tot een paar miljoen euro. In Nederland ligt de gemiddelde 
subsidie per toekenning veel hoger, omdat de rijksoverheid vrijwel geen direct indivi-
duele en projectsubsidies verstrekt; dit is de taak van de fondsen.63 Hetzelfde geldt voor 
het cultuurparticipatiebeleid: de inhoudelijke betrokkenheid van de Vlaamse minister 
van Cultuur gaat soms gepaard met vanuit Nederlands perspectief zeer bescheiden finan-
ciële middelen. Een voorbeeld is het Circusdecreet (2008), waarvoor 1,8 miljoen euro is 
vrijgemaakt. Een circus kan een basissubsidie van iets meer dan 12.000 euro krijgen. In 
Nederland wordt over beleidsinspanningen van een dergelijke omvang niet gerappor-
teerd in bijvoorbeeld een beleidsnota of begroting. Alleen in het kader van Cultuur en 
School werden relatief kleine projecten en instellingen ondersteund, zoals de Iordens 

62 Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kwam steeds meer kritiek op de verdeling en beste-
ding van de fes-middelen. Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Een miljardendans in de achter kamertjes’ 
(Douwes en Ten Hoove 2006). Het kabinet-Rutte heeft aangegeven de aardgasbaten te willen 
toevoegen aan de algemene middelen (a z 2010). 

63 Buiten de meerjarige subsidies om worden door het ministerie van oc w programma’s 
uitgevoerd. Hierin is wel ruimte voor ondersteuning van relatief kleine projecten. Voorbeelden zijn 
de programma’s Cultuur en Economie, en Cultuur en School.
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 Viooldagen (15.743 euro in de periode 2009-2012), maar ook hier is de tendens om dit 
over te dragen aan het Fonds voor Cultuurparticipatie of aan andere partijen.
De Vlaamse overheid verdeelt een budget vergelijkbaar met dat van de Nederlandse over-
heid over veel meer projecten, programma’s en instellingen. Het Vlaamse cultuurbeleid 
komt daardoor gedetailleerder maar ook complexer over. Voor het veelbesproken Parti-
cipatiedecreet is in totaal 17,6 miljoen euro beschikbaar, waarvan ruim 8 miljoen euro 
‘nieuw’ geld is. De middelen worden verdeeld over zeven programma’s, die weer zijn 
onderverdeeld in totaal twaalf categorieën variërend van projecten leesbevordering tot 
cultuur- en sportstad Vlaanderen (bs 2008a, Anciaux 2007b).

De incubatietijd van het cultuurbeleid
In de wetenschappelijke literatuur over beleid wordt opvallend weinig gezegd over het 
periodiek verdelen van geld als centraal mechanisme in het beleid. Dit ligt anders voor 
het aspect tijd. Hoogerwerf heeft terecht hieraan een plek gegeven in zijn welbekende 
omschrijving van beleid als ‘het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met 
bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen’ (Hoogerwerf 2003: 20).
Dit betekent niet dat beleidsmakers voldoende rekening houden met tijd. Expliciete 
keuzes op dit gebied worden in veel beleidstrajecten achterwege gelaten (Hoogerwerf: 
207). Dit geldt ook voor het cultuurparticipatiebeleid. Vaak wordt niet vermeld in welk 
tijdsbestek de geformuleerde doelen moeten worden gerealiseerd. Het veranderen van 
gedrag kost veel tijd, maar bij het inzetten van beleidsinstrumenten wordt doorgaans 
niet verder dan de beleidsperiode van een bewindspersoon gekeken. Door het politieke 
systeem van regeringen die maximaal vier of vijf jaar aanblijven, maar in de praktijk 
meestal korter,64 krijgt veel beleid nauwelijks de tijd om te rijpen, laat staan zich in de 
praktijk te bewijzen.
Politici willen binnen hun eigen regeerperiode zo veel mogelijk resultaat boeken, met 
als gevolg dat beleid te snel na invoering moet worden geëvalueerd. Dit leidde bij de 
evaluatie van het Actieplan Cultuurbereik tot de conclusie dat het nog te vroeg is om 
landelijke effectiviteit vast te stellen (Huysmans et al. 2005). De evaluatie vond plaats 
amper een jaar nadat de projecten daadwerkelijk waren opgestart. De constatering dat 
het Actieplan ‘als zodanig op landelijk niveau (nog) geen effect heeft gesorteerd’ is dan 
ook niet opzienbarend (Huysmans et al. 2005: 46).
Voor het veranderen van gedrag is een lange adem nodig. Dat laat zich moeilijk rijmen 
met de korte looptijd van het cultuurbeleid, de wisselende kabinetten en de verschui-
vende doelen. Voordat we enig zicht hebben op de werking van instrumenten in de 
praktijk, worden ze onder een nieuwe bewindspersoon vaak alweer aangepast of zelfs 

64 Van de 27 Nederlandse kabinetten na de Tweede Wereldoorlog haalden er 6 de eindstreep.
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afgeschaft.65 Dit gebeurde in Nederland onder andere met het Actieplan Cultuurbereik, 
de cultuurvouchers en de Cultuurkaart. In Vlaanderen was er in de onderzochte periode 
meer continuïteit, doordat de nota’s die in deze periode uitkwamen (1999-2004, 2004-
2009), beide van Anciaux afkomstig waren.

10.7 Conclusie beleidsvisie cultuurparticipatie

In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben de Nederlandse en Vlaamse overheid 
verschillende strategieën toegepast om het publiek voor cultuur te activeren: het bevor-
deren van de emancipatie en cultuurspreiding door middel van het sociaal-cultureel 
werk, de uitbouw van een laagdrempelige en goed gespreide culturele infrastructuur, de 
vernieuwing en verbreding van het cultuuraanbod en het slechten van de drempels voor 
cultuurdeelname. De paternalistische benadering om ‘het volk’ in aanraking te brengen 
met de hoge cultuur, maakte vanaf de jaren zeventig in toenemende mate plaats voor 
een democratischer aanpak, waarbij de (potentiële) participant zelf en zijn voorkeuren 
meer centraal kwamen te staan.

Beleidsvisie in Nederland
De Nederlandse rijksoverheid is één van de partners in het cultuurbeleid; het rijk kan 
en wil niet de verantwoordelijkheid voor de werking van de totale cultuurketen nemen. 
Fondsen en andere overheden spelen daarom een gelijkwaardige rol. Het debat over 
cultuur wordt door de Nederlandse rijksoverheid meer op hoofdlijnen gevoerd. De 
bewindspersoon van Cultuur voelt zich niet aangesproken als het gaat om inhoudelijke 
beslissingen van fondsen, bijvoorbeeld om een bepaalde cultuurvorm al dan niet te 
ondersteunen. Hetzelfde geldt ten aanzien van plannen van andere overheden om te 
bezuinigen of te investeren in cultuur.
Dit heeft geresulteerd in wat je zou je kunnen noemen een poldercultuurlandschap. 
In de polder bestaat met name voor podiumkunsten en cultuureducatie66 een heldere 
taakafbakening tussen de verschillende overheden wat betreft de ondersteuning van 
aanbod, distributie en afname. Een consequentie hiervan is dat een impuls van de 
Nederlandse rijksoverheid die tot op lokaal niveau moet doorwerken, altijd in overleg 
met de bestuurlijke partners vorm moet krijgen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het 

65 In Nederland is geprobeerd uit de Wet op het specifiek cultuurbeleid de verplichting te 
schrappen om eens in de vier jaar een cultuurnota uit te brengen en zo de aanvraagprocedure voor 
subsidies los te koppen van de beleidsnota. De Tweede Kamer heeft dit echter tegengehouden 
met het argument dat ‘een periodiek integraal, inhoudelijk beleidsdocument, waarin evaluatie, 
analyse en visieontwikkeling hun plaats krijgen’ onontbeerlijk is om een zinvol cultuurpolitiek 
debat te voeren (tk 2006/2007c).

66 Het rijk richt zich op de verankering van cultuur in het onderwijs en het verbeteren van de 
kwaliteit van de cultuureducatie, onder andere door deskundigheidsbevordering van docenten. 
Gemeenten richten zich met name op het stimuleren van een vraaggericht aanbod op het gebied 
van cultuureducatie en de provincies op het ondersteunen van steunfunctie-instellingen, die 
fungeren als bemiddelaars tussen scholen en culturele instellingen.
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Actieplan  Cultuurbereik en het project Cultuur en School. Een probleem van deze werk-
wijze is dat geen enkele actor overzicht heeft over de hele keten of in de positie is om aan 
de juiste knoppen te draaien als er knelpunten zijn. Dit verklaart wellicht waarom het al 
twintig jaar bestaande probleem van de gebrekkige aansluiting van vraag en aanbod in 
de podium kunsten niet werd opgelost (d’Ancona 2006).
De rijksoverheid geeft de laatste jaren steeds duidelijker aan dat het maar een beschei-
den rol speelt in het beïnvloeden van cultuurdeelname (t k 2008/2009b). Toch dichten 
de Tweede Kamer en actoren in het veld het rijk vaak een integrale verantwoordelijkheid 
op het gebied van cultuurparticipatie toe. Soms eigent de rijksoverheid zich die rol ook 
toe, alhoewel het ministerie van oc w niet direct over de instrumenten beschikt om deze 
verantwoordelijkheid waar te maken. Laagdrempelige infrastructuur en lokale culturele 
voorzieningen die dicht bij het publiek zitten, zijn immers geen rijksverantwoordelijk-
heid, net zo min als het sociaal-cultureel werk. Daarnaast zijn de fondsen, bijvoorbeeld 
het Fonds voor Cultuurparticipatie, in hoge mate autonoom.
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (w r r) stelde begin jaren negentig 
in een studie over cultuurpolitiek, dat met een terugtredende overheid vragen over legi-
timatie en oriëntatie naar de achtergrond worden gedrongen. Niet de vraag wat de over-
heid mag en moet, maar wat zij kan, geeft dan de doorslag (Hoefnagel en Hendrikx 1992). 
Door de overdracht van taken aan fondsen, andere overheden en culturele instellingen 
geldt dit aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog sterker. Het debat dreigt hier-
door soms te verengen tot een technische discussie over instrumenten en verantwoorde-
lijkheden, waarbij financiële aspecten dominant zijn (de finale relaties). De inhoudelijke 
discussie over oorzaken van het probleem en de oplossingsrichtingen (de causale rela-
ties) delft het onderspit en de achterliggende doelen verschuiven naar de achtergrond.

Beleidsvisie in Vlaanderen
De Vlaamse overheid heeft in vergelijking met Nederland meer in detail invloed op en 
overzicht over het totaal van de culturele infrastructuur; het beleid is nog centralisti-
scher. Vlaanderen beschikt over een breder instrumentarium om cultuurparticipatie te 
bevorderen. Dit strekt zich uit van culturele centra, volkshogescholen en sociaal-cultu-
rele verenigingen tot sociaal-artistiek werk, muziekclubs en cultuurprijzen. Er wordt niet 
alleen op al deze aspecten beleid gevoerd, ze worden ook uitvoeriger dan in Nederland in 
kaart gebracht, in het bijzonder het beleid op het gebied van sociaal-cultureel werk.
De dominantie van het economische instrumentarium lijkt in Vlaanderen minder groot 
dan in Nederland. De politieke en ceremoniële lading van het cultuurbeleid telt zwaar-
der; het in Nederland onbekende fenomeen van erkenningen en de vele cultuurprijzen 
die de Vlaamse overheid uitreikt, zijn uitingen hiervan. De recente ontstaansgeschiede-
nis van Vlaanderen, waarin taal en cultuur een centrale rol spelen en de emancipatie van 
de Vlamingen een kerndoelstelling was, zijn nauw verbonden met de vormgeving van 
het beleid.
De Vlaamse aanpak heeft een paar nadelen. In de bijna tien jaar dat minister Anciaux aan 
het roer stond, zijn verscheidene nieuwe cultuurvormen in aanmerking gekomen voor 
subsidie dankzij bijvoorbeeld het Participatiedecreet en het sociaal-artistiek werk. Het 
doel was onder meer om specifieke doelgroepen te bereiken. Het overheidsrepertoire 
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is echter zo ver uitgedijd dat het gevaar van versnippering op de loer ligt. Ook is het 
Vlaamse cultuurbeleid door de vele decreten en de financiële bandbreedte voor onder-
steuning die loopt van duizend tot vijf miljoen euro voor een buitenstaander moeilijk te 
doorgronden.
Door de toename van middelen voor kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk heeft 
de Vlaamse bewindspersoon van Cultuur in de periode 1999-2009 niet hoeven te bezui-
nigen. Integendeel, het budget is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld, van 219 miljoen 
euro in 1999 tot 451 miljoen euro in 2009.67 Het gewijzigde economische klimaat dwingt 
nu weer tot keuzes maken, maar door het gelijkschakelen van alle kunstuitingen in het 
Kunstendecreet en het toelaten van vele organisaties in andere decreten wordt dit een 
lastige opgave.

10.8 Wat hebben we bereikt?

Verschillende onderzoekers hebben al gewezen op de beperkte resultaten of zelfs het 
mislukken van het cultuurparticipatiebeleid, zoals Van den Broek et al. (2009), Schram-
me en Gillard (2007), Laermans (1993) en Bevers (1990). Het scp is in de loop der jaren 
eveneens steeds kritischer geworden over de mogelijkheid om met landelijk beleid cul-
tuurdeelname te bevorderen:

Beleidsprogramma’s als Cultuur en School en Actieplan Cultuurbereik […] zijn vergelijkbaar 
met pogingen van Chinese regenmakers om wolken boven fruitgebieden en niet boven de 
Olympische Spelen te laten regenen. Culturele belangstelling lijkt met het weer gemeen te heb-
ben dat men het niet kan maken, hooguit beïnvloeden. (Van den Broek et al. 2009: 13-14)

In aansluiting hierop meldde minister Plasterk de Tweede Kamer dat het niet mogelijk 
is om cijfermatig aan te geven welke groei van de cultuurdeelname op conto van het 
cultuurbeleid kan worden geschreven (oc w 2008h). Minister Anciaux verzette zich tegen 
het afrekenen van het beleid op ‘enkele jaren en in futiele percenten’ (Anciaux 2007a). 
Ook oud-staatssecretaris Nuis zag de beperkingen van beleidsevaluaties:

Is de verbeeldingskracht van leerlingen erop vooruit gegaan? Eerlijk gezegd zou ik niet weten 
hoe ik dit meten moest. Ik durf dat wel toe te geven, maar er moet nu eenmaal geëvalueerd en 
gevisiteerd worden, en dan kom je daar niet mee weg. Arme onderzoekers. Ik krijg de indruk 
dat die het ook niet weten, en dus maar op zoek gaan naar resultaten die tot het eigenlijke doel 
weliswaar in ver verwijderd verband staan, maar die je ten minste meten kunt. (Nuis 2003)

Resultaten van het cultuurbeleid
De resultaten van het beleid in Nederland en Vlaanderen om cultuurparticipatie te 
bevorderen, kunnen we nauwelijks vaststellen; wel beschikken we over steeds meer 
onderzoek naar de resultaten van de afzonderlijke beleidsinstrumenten en -program-
ma’s. In dit onderzoek heb ik vijf onderwerpen onder de loep genomen, die elk vanuit 

67 Dit is de cultuurbegroting inclusief sociaal-cultureel werk, kunsten en roerend erfgoed, en exclu-
sief media- en jeugdbeleid. 
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hun eigen perspectief kunnen bijdragen aan het bevorderen van cultuurdeelname: het 
sociaal-cultureel werk; de culturele infrastructuur; het culturele aanbod; het slechten 
van drempels voor cultuurdeelname op het gebied van cultureel erfgoed; en het bevor-
deren van de culturele competentie in de binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de beschikbare resultaten hiervan en waar 
mogelijk een vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen.

1 Het sociaal-cultureel werk
In Vlaanderen heeft het beleid op het gebied van sociaal-cultureel werk een uitgebreide, 
door de overheid ondersteunde infrastructuur ter ondersteuning van het maatschappe-
lijk middenveld opgeleverd. De doelstelling om de Vlamingen te emanciperen is bereikt; 
de Vlaamse Gemeenschap is Wallonië op veel terreinen voorbij gestreefd, onder meer op 
het terrein van economische groei, in werkgelegenheid en opleidingsniveau. In hoeverre 
we dit aan het Vlaamse cultuurbeleid kunnen toeschrijven is niet te zeggen.
Het instrument van lokaal cultuurbeleid wordt beschouwd als een succes, aangezien 
de culturele dynamiek hierdoor sterk is toegenomen, in vrij korte tijd (Van der Speeten 
2010). In de periode 2001-2009 heeft 70% van de 327 gemeenten een cultuurbeleids-
plan ontwikkeld. Ter vergelijking: in 2007 had 40% van de Nederlandse gemeenten een 
beleidsplan op het gebied van cultuur (Deijk-Hofmeester et al. 2007). Dit positieve beeld 
van Vlaanderen wordt niet bevestigd door participatiecijfers van het vrijwilligerswerk of 
de deelname aan het maatschappelijk middenveld.
In Nederland is het sociaal-cultureel werk gedecentraliseerd en ontbreekt het aan een 
systematisch landelijk overzicht van acties en resultaten. Ook de gemeenten hebben 
nauwelijks een beeld van de resultaten van het welzijnsbeleid. Hoofdtoon in het debat 
over het beleid op sociaal-cultureel terrein, zoals het immigratie- en welzijnsbeleid, is 
dat de resultaten achterblijven. Vanwege het ontbreken van conclusies over de effecti-
viteit van het beleid is zelfs niet duidelijk of deze vaststelling terecht is (Hoenderkamp 
2008).

2 De culturele infrastructuur
In Vlaanderen is vanaf de jaren zestig een laagdrempelige infrastructuur van cultuur- 
en gemeenschapscentra gerealiseerd. Elk centrum moest beschikken over een zaal 
met minimaal 250 zitplaatsen voor podiumactiviteiten, een tweede zaal voor andere 
activiteiten, een tentoonstellingsruimte en drie lokalen voor cultureel gebruik.68 De 
culturele centra zijn een belangrijk instrument van het Vlaamse cultuurspreidingsbeleid. 
Ze werden geacht een breed publiek te bereiken door hun mix van educatieve, cultu-
rele en ontspanningsactiviteiten. Uit onderzoek blijkt dat het aanbod van de culturele 
centra inderdaad beter aansluit op de vraag dan het gemiddelde culturele aanbod in 
Vlaanderen (Colpaert et al. 2007). De culturele centra richten zich met hun aanbod uit 

68 De grootste centra moeten beschikken over een schouwburg met ten minste 400 zit-
plaatsen, een toneeltoren, een multifunctionele ruimte van ten minste 250 m², één of meerdere 
tentoonstellingsruimten met een totale oppervlakte van ten minste 300 m² en zes lokalen voor 
cultureel gebruik (bs 2008c).
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de middencultuur69 op drie kansrijke groepen: de schoolgaande kinderen, de jongeren 
en de 40-plussers. De culturele centra zijn voor mensen met een lager opleidingsniveau 
toegankelijker dan de kunsteninfrastructuur, al zijn ook hier de hogeropgeleiden over-
vertegenwoordigd.
In Nederland maakt de culturele infrastructuur in de zin van podia geen onderdeel uit 
van het landelijke cultuurbeleid; dit is een taak van de gemeenten. Al lange tijd wordt 
geconstateerd dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten, maar de rijksoverheid 
kan dit probleem alleen in samenwerking met andere overheden oplossen. Een poging 
daartoe is het Actieplan Cultuurbereik, dat in een tussenevaluatie wordt getypeerd als 
een bypass waarin aspecten naar voren komen die in de rest van het cultuurbeleid onder-
belicht blijven vanwege de sterke nadruk op aanbod en kwaliteit. De evaluatiecommissie 
doelt dan op zaken als volksverheffing, emancipatie en maatschappelijke spreiding. Met 
het Actieplan Cultuurbereik wordt het cultuurbeleid ‘in de breedte gecompenseerd’, en 
wel met een fractie van het totale cultuurbudget.
De resultaten van het Actieplan zijn moeilijk meetbaar omdat er te veel doelen zijn gefor-
muleerd, die bovendien niet zijn voorzien van prestatie-indicatoren. In 2009 constateert 
het scp dat de grootste verandering in de cultuurdeelname (sterkste groei en lichtste 
daling) werd bereikt in gebieden zonder gemeentelijk programma cultuurbereik (Van 
den Broek et al. 2009: 125). Hieruit kunnen we echter niet afleiden dat het Actieplan is 
mislukt; daarvoor werken te veel factoren in op cultuurdeelname. De opbrengsten van 
het Actieplan moeten we eerder zoeken in nieuwe bewegingen in het veld, buiten de 
gevestigde instellingen, en de ontwikkeling van cultuurbeleid op gemeentelijke niveau.

3 Het culturele aanbod
De gesubsidieerde podiumkunsten en beeldende kunsten hebben niet bijgedragen 
aan een vergroting van de vraag. De dominantie van de beoordelingscriteria artistieke 
kwaliteit en vernieuwing leidde met name in de jaren tachtig in de Nederlandse podium-
kunsten tot een aanbod dat weliswaar een hoge artistieke kwaliteit bezat, maar weinig 
draagvlak in de samenleving had. Dit werd aanvankelijk niet als een probleem gezien, 
maar in de jaren negentig, toen het publieksbereik een steeds belangrijker beoorde-
lingscriterium werd in zowel Nederland als Vlaanderen, kwam daar verandering in. 
Desalniettemin bleef in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw artistieke 
kwaliteit voor het kunstenaanbod het belangrijkste criterium.
Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het gesubsidieerde aanbod verbreed. In Vlaande-
ren werden veel inspanningen gepleegd om het aandeel populaire muziek te vergroten. 
Bij de meerjarige subsidies nam het aandeel populaire muziek toe van 2,8% in 1997 tot 
19% in de periode 2003-2006.70 Bij de projectsubsidies was de stijging nog opmerke-
lijker: in 1999 ging 14% van de subsidies naar populaire muziek en 46% naar klassieke 
muziek. In 2004 ging maar liefst 40% van het budget naar populaire muziek en nog maar 

69 Bijvoorbeeld jeugdtheater, volksmuziek, cabaret, mime en poppentheater.
70 Daarbij moeten we wel opmerken dat het Nationaal Orkest van België federale ondersteu-

ning krijgt, evenals de Koninklijke Muntschouwburg.
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20% naar klassieke muziek. We weten niet welke ontwikkelingen in de deelname aan 
beleid te danken zijn.
De verbreding van het aanbod richting meer populaire cultuurvormen als popmuziek, 
film en in Vlaanderen de strip en het circus, heeft echter niet tot een breder publiek 
geleid. Ook binnen deze vormen van cultuur zijn de hogeropgeleiden oververtegenwoor-
digd, mede omdat de ondersteuning van de overheid zich, zeker in Nederland, concen-
treert op de artistiek hoogstaande uitingen binnen de disciplines.

4 Cultuurdeelname aan cultureel erfgoed
Minister Anciaux was behoorlijk stellig bij de invoering van de 1-euro-maatregel:

Als deze maatregel niet het beoogde effect zou hebben – al ben ik er absoluut zeker van dat dit 
toch het geval zal zijn – dan is het logisch dat het parlement en de regering op basis van de 
evaluatie van 2011 de beheersovereenkomst met de landelijke musea op dat punt zal wijzigen. 
(vp 2007/2008a: 8)

Helaas was bij het afronden van dit onderzoek het evaluatierapport nog niet beschik-
baar. In Nederland is de gratis toegang tot musea voor kinderen tot 18 jaar uiteindelijk 
niet ingevoerd, omdat er twijfel is over de effectiviteit van de maatregel; de toegangsprijs 
lijkt niet de doorslaggevende factor voor bezoek van kinderen. Dit wisten we overigens al 
door diverse onderzoeken van a pe, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van oc w.
Voor volkscultuur beschikken we niet over (evaluatie)onderzoek naar de effecten van 
intensivering van landelijk beleid. In Vlaanderen heeft de integratie van volkscultuur 
in het erfgoedbeleid er wel voor gezorgd dat dit terrein meer zichtbaar is geworden en 
serieuzer wordt genomen als vorm van cultureel erfgoed. In Nederland zijn de ontwik-
kelingen op het gebied van volkscultuur van te recente datum om over de resultaten te 
kunnen spreken; dit geldt ook voor de hernieuwde interesse in de rol van vrijwilligers 
binnen het erfgoedveld. In Vlaanderen is wel uitgebreid onderzoek gedaan naar volks-
cultuur en vrijwilligers in de erfgoedsector; de conclusie is dat het gaat om een levendige 
sector, waarvoor de belangstelling bij het publiek groeit. Of dit (mede) te danken is aan 
het beleid van de Vlaamse Gemeenschap weten we niet. Een vergelijking van de resulta-
ten in Nederland en Vlaanderen is met de beschikbare gegevens niet mogelijk.

5 Culturele competentie in binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
De amateurkunst en het buitenschoolse kunstonderwijs zijn de enige twee terreinen 
waar we over een systematische vergelijking van de participatie tussen Nederland en 
Vlaanderen beschikken. Bij drie van de vijf soorten vakken ligt de participatie in Neder-
land hoger (zingen en musiceren, beeldende vakken en zogenoemde cameravakken). In 
Vlaanderen wordt meer aan toneel en dans (inclusief ballet) gedaan. De kans dat iemand 
in Nederland een opleiding muziek, zang, toneel of dans volgt is 4,4 keer groter dan in 
Vlaanderen. De onderzoekers zien een mogelijke verklaring in de hogere eisen die het 
Vlaamse deeltijds kunstonderwijs (dko) aan leerlingen stelt; het dko is in zekere zin 
een volwaardige opleiding waar kinderen op 6- tot 8-jarige leeftijd mee kunnen begin-
nen en die in totaal tien tot achttien jaar in beslag neemt. Dan is het wellicht niet zo 
verwonderlijk dat de populatie in Vlaanderen jonger is en dat volwassenen minder snel 
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instappen.71 De Nederlandse centra voor de kunsten zijn wat dat betreft een stuk toegan-
kelijker.
Gezien de bescheiden rol van het landelijke cultuurbeleid bij zowel de amateurkunsten 
als het buitenschoolse kunstonderwijs,72 kunnen we in Nederland de resultaten op die 
gebieden niet herleiden tot inspanningen in het kader van het cultuurparticipatiebe-
leid. Dit ligt anders voor het cultuureducatiebeleid; daar heeft de bewindspersoon van 
Cultuur, in samenwerking met zijn collega van Onderwijs, in de periode 1999-2009 een 
omvangrijk en samenhangend programma uitgevoerd. De projecten binnen het pro-
gramma Cultuur en School zijn vrij uitvoerig gemonitord en geëvalueerd, waardoor we 
veel informatie over de resultaten van dit beleid hebben. We kunnen stellen dat de rand-
voorwaarden voor een goed cultuureducatief programma in het primair en voortgezet 
onderwijs zijn verbeterd, evenals de samenwerking tussen scholen en culturele instel-
lingen. Zorgpunten zijn onder meer het afnemen van het aantal vakleerkrachten in het 
primair onderwijs en de kwaliteit van de cultuureducatie: er is weinig zicht op de inhoud 
van het onderwijs en er wordt geen toezicht gehouden door de onderwijsinspectie. De 
kerndoelen zijn te globaal om de effecten ervan te kunnen meten. De gegevens die er 
zijn over de kwaliteit van het onderwijs in muziek en dans laten overigens bepaald geen 
positief beeld zien (Beekhoven et al. 2010: 204).
Over de effecten van het cultuureducatiebeleid in de periode 1999-2009 op (middel)
lange termijn is nog weinig bekend. De deelname in het kader van ck v zien we nog niet 
duidelijk terug in de participatiecijfers van het scp. De effecten van ck v1 op de middel-
lange termijn zijn niet bemoedigend. Uit onderzoek van Ganzeboom et al. 2003 blijkt dat 
leerlingen die het vak één, twee of drie jaar geleden voor het laatst hebben gehad, geen 
blijk geven van een verhoogde culturele interesse (Ganzeboom et al. 2003: 44 e.v.). Ook 
het proefschrift van Damen naar effecten van kunsteducatie op de cultuurdeelname van 
leerlingen tijdens en na het voortgezet onderwijs (2010) geeft geen bemoedigende con-
clusies: de leerlingen die het vak ck v hebben gevolgd, blijken geen andere houding ten 
opzichte van kunst en cultuur te hebben en brengen later ook niet vaker een bezoek aan 
culturele instellingen (Damen 2010).

Beleid doorlichten
Een beleidsevaluatie is een manier om de resultaten van beleid vast te stellen. Evaluaties 
zijn er in vele soorten en maten, zowel op het niveau van instrumenten als op het niveau 
van hoofddoelen. Bij dat laatste niveau spreken we van beleidsdoorlichting (Bressers 
2003). In Nederland is het sinds 1992 verplicht om beleid periodiek te evalueren. Sinds 

71 De groep 6-14-jarigen bleef in de vergelijking buiten beschouwing.
72 Het buitenschoolse kunstonderwijs is in Nederland een bevoegdheid van de gemeenten en 

in Vlaanderen van het departement voor Onderwijs en Vorming. 
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2006 wordt de beleidsdoorlichting, een ex-postevaluatie-instrument, toegepast binnen 
de rijksoverheid.73

In maart 2011 heeft staatssecretaris Zijlstra een doorlichting van het cultuurbeleid 2005-
2008 en ten dele 2009-2012 aan de Tweede Kamer gezonden.74 De uitvoerder van de 
doorlichting, de auditdienst van het ministerie van oc w, stelt dat voor de periode 2005-
2008 niet direct meetbaar is of de beoogde doelstellingen zijn behaald, omdat ze niet 
allemaal zijn geoperationaliseerd in concrete prestatie-indicatoren en streefwaarden.75 
De cultuurparticipatie is in de periode 2003-2007 bij de meeste disciplines toegenomen. 
Onder 20-50-jarigen is sprake van een stabilisatie in de belangstelling voor traditionele 
cultuur, maar de deelname aan amateurkunsten toont een neergaande trend. De netto-
effecten van het cultuurbeleid, oftewel het aandeel van het cultuurbeleid in het bereiken 
van de doelstellingen, is niet vast te stellen volgens de onderzoekers. Er zijn geen effect-
metingen die de bijdrage van het gehele instrumentarium van het cultuurbeleid inzich-
telijk maken (oc w 2011e).
Meestal richt het evaluatieonderzoek zich op het vaststellen van de mate waarin de doe-
len van een beleidsinstrument zijn bereikt, bijvoorbeeld in hoeverre het museum bezoek 
van kinderen en jongeren is toegenomen. Dergelijk onderzoek doet meestal geen 
uitspraken over de bijdrage van het instrument (in dit geval het museum voor 1 euro 
toegankelijk maken voor kinderen en jongeren) aan het bereiken van de doelstellingen. 
Ook worden er meestal geen uitspraken gedaan over de bijdrage van de maatregel aan de 
doelstelling op lange termijn, zoals het vergroten van de cultuurdeelname of het stimu-
leren van de persoonlijke ontwikkeling.
l pbl Economisch advies heeft op verzoek van het ministerie van oc w een contra-exper-
tise uitgevoerd op de beleidsdoorlichting. l pbl stelt dat in zowel de beleidsdoorlichting 
als de beleidsnota’s van oc w een uitgewerkte beleidstheorie ontbreekt. Het ministerie 
gaat niet in op de vraag op welke manier het beleid wordt verondersteld een bijdrage te 
leveren aan het bevorderen van het aanbod en de participatie en aan de beoogde maat-
schappelijke effecten (Lubbe 2011). Anders gezegd, de normatieve relaties in het beleid 
zijn niet geëxpliciteerd.
Dat is ook lastig: veranderingen in de cultuurparticipatie, laat staan in het culturele 
bewustzijn in de samenleving, kunnen niet zomaar worden toegeschreven aan  landelijk 

73 De verplichtingen op het gebied van evaluatie zijn vastgelegd in de Regeling rijksbegrotings-
voorschriften 2011. Met deze regeling hebben artikel 20 en 21 van de Comptabiliteitswet vorm 
gekregen; ze gaan in op de verantwoordelijkheid van bewindslieden voor de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van hun beleid en bedrijfsvoering en voor het regelmatige onderzoek daarnaar. 

74 De doorlichting gaat over operationele doelstelling 14.1 uit de cultuurbegroting. Deze 
luidde in de periode 2005-2008: ‘Zorg voor een stelsel waarbinnen de instandhouding en ontwik-
keling van hoogwaardig en divers cultureel aanbod in Nederland is gewaarborgd.’ In de begroting 
van de jaren 2009-2011 was de doelstelling: ‘Bevorderen dat burgers deelnemen aan een kwali-
tatief hoogwaardig, divers en onafhankelijk aanbod van kunsten door de aanwezigheid van dit 
aanbod te waarborgen.’ 

75 De auditdienst geeft aan dat over output, doelrealisatie en netto-effect van beleid in de 
periode 2009-2012 nog geen uitspraken kunnen worden gedaan.
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beleid. Niet alleen omdat de rijksoverheid slechts een deel van het cultuuraanbod 
ondersteunt, maar ook omdat er vele beleidsexterne factoren zijn die cultuurdeelname 
bepalen, zoals de beschikbare vrije tijd, het opleidingsniveau, de prijsstelling, de ont-
wikkeling van alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding en de vergrijzing. Aangezien 
sommige factoren positief uitwerken op cultuurparticipatie en andere juist barrières 
opwerpen, is het niet evident of we een stijging van de participatie mogen verwachten of 
dat we een gelijk niveau van participatie al als een succes mogen beschouwen. De voor-
waardenscheppende rol van de overheid en het vrijwillige karakter van cultuurdeelname 
maken het moeilijk de invloed van beleidsinstrumenten te isoleren of aan te tonen hoe 
positieve effecten van deelname aan (gesubsidieerde) cultuur zich verhouden tot die 
van andere vormen van vrijetijdsbesteding. De beoogde effecten van het beleid (sociale 
cohesie, persoonlijke ontwikkeling) zijn evenmin om te zetten in concrete beleids-
indicatoren en meetbare doelen (IJdens en Hagenaars 2008).
De zogenoemde gouden standaard van dubbelblind onderzoek, waarbij men gebruik-
maakt van een controlegroep die niet te maken heeft met de beleidsinterventie en een 
identieke voor- en nameting uitvoert, is bij onderzoek naar de effecten van cultuur-
participatiebeleid uiteraard nauwelijks toepasbaar. Een andere complicatie is dat in (eva-
luatie)onderzoek vaak geen onderscheid wordt gemaakt tussen de effecten van cultuur 
en die van cultuurbeleid (Van den Hoogen et al. 2010).
Naar aanleiding van de eis dat cultuurbeleid wordt voorzien van meetbare indicato-
ren, waarschuwen critici voor ‘perverse effecten van een afrekencultuur’ (Konings en 
Veldheer 2010: 299). Er is bijvoorbeeld een risico dat de verantwoording van beleid een 
papieren exercitie wordt: ‘relevante ervaring [wordt] vervormd tot informatie die in 
een bureaucratisch systeem kan worden verwerkt, en daardoor juist zijn relevantie voor 
het leervermogen verliest’ (w r r 2006b: 11). De vraag is of het voor terreinen waarop de 
overheid voorwaardenscheppend en aanvullend optreedt niet zinvoller is om ‘te vol-
staan met een waardering van het overheidsbeleid op intenties en goede bedoelingen’ 
en in gevallen waar de overheid meer direct intervenieert hogere eisen te stellen aan de 
bereikte resultaten (Konings en Veldheer 2010: 299).
Het evalueren van beleid zou veel meer in het teken moeten staan van leren en minder in 
dat van verantwoorden, zo is het advies van het rapport De lerende overheid ( w r r 2006b). 
Tegelijkertijd kunnen het cultuurbeleid en de cultuursector er ook niet onderuit dat ze 
zich moeten verantwoorden. Vooral in Nederland is door het afnemende politieke en 
maatschappelijke draagvlak voor kunstsubsidies de urgentie om de maatschappelijke en 
economische bijdrage van het cultuurbeleid zichtbaar te maken groot.

10.9 De merites van de beleidsvisie

Het doel van dit onderzoek was niet om het cultuurparticipatiebeleid in Nederland en 
Vlaanderen te evalueren of een systematische reconstructie van de beleidstheorie te 
maken. Wel is het een poging om het beleid in Nederland en Vlaanderen in kaart te bren-
gen, met elkaar te vergelijken en op basis hiervan te bekijken welke elementen van het 
participatiebeleid goed werken en welke elementen minder goed uitpakken.
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Op basis van de wetenschappelijke analyse van de oorzaken van het probleem, en de 
doelen en middelen die worden ingezet om de cultuurparticipatie te bevorderen, kom ik 
tot de conclusie dat de kwaliteit van de beleidsvisie op het gebied van cultuurparticipatie 
in de periode 1999-2009 in Vlaanderen hoger is. Door het tweesporenbeleid van ener-
zijds investeren in het sociaal-cultureel werk en anderzijds in de kunsten en het cultureel 
erfgoed, zijn de randvoorwaarden voor een succesvol participatiebeleid in Vlaanderen 
beter vervuld. In tegenstelling tot zijn Nederlandse collega kan de Vlaamse minister van 
Cultuur invloed uitoefenen op de lokale culturele infrastructuur en het lokale aanbod. 
Bovendien heeft het sociale aspect van cultuurparticipatie met het beleid op het gebied 
van sociaal- cultureel werk nadrukkelijk invulling kunnen krijgen. De geformuleerde 
doelen en instrumenten zijn hierdoor meer in balans. Vlaanderen had natuurlijk wel het 
voordeel dat er continuïteit in het beleid was, omdat Anciaux gedurende twee regerings-
periodes zijn stempel op het cultuurbeleid kon drukken en waar nodig kon bijsturen.
De ambities in Nederland op het gebied van cultuurparticipatie kennen een wettelijke 
grondslag.76 Deze ambities worden echter gekoppeld aan relatief beperkte verantwoor-
delijkheden. De rijksoverheid heeft geen zeggenschap over de lokale culturele infra-
structuur en het lokale aanbod; dit is een taak van de gemeenten. De belangrijkste taak 
van de rijksoverheid is het ondersteunen van landelijk cultuuraanbod, een aanbod dat 
steeds beperkter van omvang is geworden. Het participatiebeleid moet bovendien ‘con-
curreren’ met het aanbodbeleid. Daarbij wordt zelden geëxpliciteerd waarop het rijk zich 
kan en wil richten.
Het Vlaamse cultuurbeleid kent een hoger empirisch en informatiegehalte (zie tabel 
1.7). Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de manier waarop vooraf (in beleidsnota’s 
en begrotingen) en achteraf (in jaarverslagen) wordt gerapporteerd over cultuur-
participatie. Het cultuurbeleid lijkt sterker te worden gevoed door een wetenschappelijk 
(sociologisch) discours. In de periode Anciaux (1999-2009) werden door universiteiten 
verscheidene studies in opdracht van de minister uitgevoerd ter voorbereiding van 
beleidsvorming.77 Dit betekent overigens niet dat deze kennis in Nederland niet voor-
handen zou zijn. Nederland kent een langere traditie in onderzoek naar cultuurbeleid 
en het volgen van trends in cultuurdeelname. Waar het om gaat, is dat er minder gebruik 
wordt gemaakt van wetenschappelijke kennis voor het ontwikkelen van cultuurbeleid.
Het Nederlands cultuurbeleid leunt sterker op kwantitatief onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek, terwijl het Vlaamse 
onderzoek ook kwalitatief een oordeel vormt. Als het gaat om opdrachtonderzoek wor-
den in Nederland vaak private onderzoeks- en adviesbureaus ingezet; het is vandaag de 

76 In de Wet op het specifiek cultuurbeleid is vastgelegd dat de minister is belast met het 
scheppen van voorwaarden voor het geografisch, sociaal of anderszins verbreiden van cultuur (sb 
1993). 

77 Voorbeelden hiervan zijn Laermans (2002a), Gielen en Laermans (2005) en Gielen (2007).
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dag vrij ongebruikelijk dat universiteiten direct in opdracht van het directoraat-generaal 
Cultuur en Media onderzoek uitvoeren.78

De conclusie dat de beleidsvisie van Vlaanderen van hogere kwaliteit is, betekent ove-
rigens niet dat de manier waarop het Vlaamse beleid is georganiseerd en ingericht 
de meest doelmatige en doeltreffende is. De beleidsvisie is een onderdeel van de 
 beleidstheorie. Zoals besproken hebben zowel Nederland als Vlaanderen geen goed 
overzicht van de resultaten van het cultuurparticipatiebeleid; we hebben alleen een ver-
gelijking op onderdelen kunnen maken. Bovendien hebben we slecht zicht op effecten 
van de beleidsinterventies aan beide zijden van de grens. Zelfs de schijnbaar eenvoudige 
vraag in welk land de cultuurparticipatie hoger is, kunnen we niet eenduidig beantwoor-
den.

De rollen omgedraaid: cultuureducatiebeleid
Als het gaat om de beleidvisie op het gebied van cultuureducatie in en rond de school 
zijn de rollen omgedraaid; de kwaliteit hiervan is in Nederland hoger. Een dergelijke 
omslachtige formulering is nodig omdat Nederland vanuit Vlaams perspectief een speci-
fieke invulling van het cultuureducatiebeleid hanteert, namelijk gericht op kinderen tot 
en met 18 jaar in het kader van school. Het Vlaamse cultuureducatiebeleid is in de eerste 
plaats gericht op activiteiten van volwassenen en kinderen in een informele en buiten-
schoolse context (verenigingsleven, jeugdwerk).
Het cultuureducatiebeleid in Nederland kan zich sinds 1996 verheugen in een breed poli-
tiek en maatschappelijk draagvlak. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat het een 
van de weinige instrumenten is die het cultuurbeleid in handen heeft om cultuurdeel-
name positief te beïnvloeden.79 Dat gegeven is concreet ingevuld met het project Cultuur 
en School, waarbij doelen en instrumenten een samenhangend geheel vormen en op het 
ministerie sprake is van een nauwe samenwerking tussen Onderwijs en Cultuur. Er zijn 
realistische doelen geformuleerd, die weliswaar zijn aangepast door de opeenvolgende 
bewindspersonen, maar die consequent en gedurende langere tijd zijn volgehouden. 
In vergelijking met andere projecten die moeten bijdragen aan de cultuurdeelname, 
wordt er vrij uitvoerig gemonitord en geëvalueerd. Daarnaast geniet het project in toe-
nemende mate wetenschappelijke belangstelling (IJdens en Hagenaars 2008). Uit onder-
zoek naar tien jaar Cultuur en School (1997-2007) blijkt dat veel van de geformuleerde 
operationele doelen zijn gerealiseerd, bijvoorbeeld die op het gebied van samenwerking 
tussen scholen en culturele instellingen en de verankering van cultuureducatie in het 
primair en voortgezet onderwijs (Van der Grinten 2008). De nog grotendeels onbeant-
woorde vraag blijft wat de effecten van de inspanningen op het gebied van cultuureduca-
tie in de periode 1999-2009 zijn na het verlaten van het voortgezet onderwijs. Zolang die 

78 Het ministerie van oc w werkt met raamovereenkomsten, waarin voor specifieke onderzoeks- of 
adviesopdrachten gebruik moet worden gemaakt van partijen met wie een meerjarige overeen-
komst is gesloten. 

79 Met de overdracht van taken aan het Fonds voor Cultuurparticipatie (middelen Actieplan 
en meerjarig gesubsidieerde instellingen) is het rijk meer op afstand komen te staan. 
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niet overtuigend zijn, blijft het cultuureducatiebeleid kwetsbaar, zeker in een tijd waarin 
de aandacht sterk uitgaat naar de basisvaardigheden taal en rekenen.

10.10 Ontembare problemen

De beoordeling van de resultaten van het cultuurparticipatiebeleid en de kwaliteit van 
de beleidstheorieën in Nederland en Vlaanderen leveren geen opbeurend verhaal op. 
Het cultuurbeleid staat hierin niet alleen. De overheid kampt in toenemende mate met 
maatschappelijke problemen waarvan de oplossingen niet dichterbij komen:

The logic of democratic electoral politics appears to dictate that policymakers themselves 
are in many ways actively involved in raising expectations and espousing myths of rational, 
just and omnipotent governance that help create the conditions of their own political failure. 
(Bovens en ’t Hart 1996: 39)

In de literatuur worden verschillenden benamingen gebruikt voor deze categorie proble-
men, zoals ontembaar probleem, wicked problem, voortdurend beleidsprobleem of zelfs 
beleidsfiasco’s.80

Arentsen en Trommel (2005) gaan in op de kenmerken van voortdurende beleids-
problemen, die volgens hen nauw samenhangen met de complexiteit van de moderne 
samenleving. De hardnekkigheid van beleidsproblemen kan zich voordoen op vier 
niveaus: de problemen zelf, het beleid, de feiten en de percepties (tabel 10.1).

Tabel 10.1

Dimensies van hardnekkige problemen

feit perceptie

probleem feitelijke ontwikkeling van een 
 probleem (1)

percepties en waarderingen die van invloed zijn op 
de ontwikkeling van het probleem (2)

beleid wijze waarop het probleem wordt 
omgezet in een beleidsstrategie (3)

normatieve zaken die de beleidsontwikkeling 
beïnvloeden (4)

Bron: Arentsen en Trommel (2005)

Maatschappelijke problemen kunnen weerbarstig en complex zijn, en groter worden 
doordat ze bijvoorbeeld intensiveren of transformeren (1). De verwachting bij burgers 
dat de overheid de problemen kan oplossen, zijn sterk gestegen (2). Bij hardnekkige 
problemen is er vaak onzekerheid over de oorzaken van het probleem of de te kiezen 
oplossing (3). Ten slotte kan er sprake zijn van een autonome beleidsdynamiek; er vindt 
altijd een zekere mate van verstarring van beleid plaats, omdat het in een bepaalde cul-
tuur en traditie staat (4). Het landelijk beleid wordt gekenmerkt door instituties, ‘een 

80 Van dat laatste zal in het geval van cultuurparticipatie nooit sprake zijn, daarvoor zijn de gevolgen 
van het niet deelnemen aan cultuur simpelweg niet extreem genoeg. De beleidsfiasco’s die Bovens 
en ’t Hart behandelen zijn onder andere het Heiseldrama en de r sv-affaire (Bovens en ’t Hart 
1996). 
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min of meer verduurzaamd geheel van (formele en informele) regels, procedures en 
gedragscodes, dat van belang is voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid in een be-
paalde sector’ (Arentsen en Trommel 2005: 24). Ook het menselijk aspect speelt daarbij 
een rol. De ambtenaren en kabinetsmedewerkers die een bewindspersoon ondersteunen 
beschikken niet over een oneindig repertoire aan oplossingsmogelijkheden; het gevaar 
van ingesleten denkpatronen ligt op de loer. Bovendien zijn de mogelijkheden voor 
interventies beperkt door organisatorische, juridische en financiële randvoorwaarden. 
De vraag is nu in welke mate de vier niveaus gelden voor het cultuurbeleid en of we met 
recht kunnen spreken van een wicked problem.

Ontembare problemen in de sociale pijler
Hoenderkamp (2008) heeft in zijn proefschrift de effectiviteit van het Nederlandse beleid 
in de sociale pijler onderzocht, onder meer het armoede-, integratie- en jeugdbeleid.81 
Deze beleidsterreinen staan al langere tijd bloot aan kritiek vanwege de beperkte resul-
taten die worden geboekt. Op basis van drie cases komt Hoenderkamp tot een aantal 
kenmerken die de problemen in de sociale pijler ongrijpbaar maken. In de eerste plaats 
zijn de maatschappelijke problemen op sociaal terrein herkenbaar maar onduidelijk. 
Iedereen weet waarover het gaat, maar in de beleidspraktijk blijkt vaak niet te (kunnen) 
worden gedefinieerd wat het probleem nu precies is, op welke doelgroepen het beleid 
zich moet richten en met welk oogmerk.
In de tweede plaats zijn de problemen in verschillende opzichten ambigu, zo stelt 
Hoenderkamp. Het ontbreekt vaak aan gedeelde kennis over het probleem, de omvang 
ervan en de factoren die op het probleem inwerken. Er is gebrek aan kennis over hoe 
de problemen het beste aangepakt kunnen worden en weinig evidence based kennis over 
effectieve interventies. Een ander obstakel is dat kennis instrumenteel wordt ingezet, 
oftewel onderdeel is geworden van een machtsproces (speaking truth to power). Dit leidt 
er bijvoorbeeld toe dat inhoudelijke argumenten wel worden uitgewisseld, maar niet 
worden getoetst op hun waarheidsgehalte. Verschillende partijen (bv. een minister en 
een Kamercommissie) kunnen tot een gedeelde waarheid komen die niet gebaseerd is 
op empirisch onderzoek.82 Dit leidt weliswaar tot besluitvorming, maar vaak niet tot de 
meest optimale oplossing (Hoenderkamp 2008).

81 Hoederkamp hanteert een brede definitie van het begrip sociale pijler. Het omvat ‘alle overheids-
inspanningen die zich enerzijds richten op het voorkomen en bestrijden van individuele en groeps-
gewijze achterstanden in maatschappelijke participatie op de dimensies sociaal economische 
positie, deelname aan institutionele netwerken, beschikking over persoonlijke en relationele 
netwerken, en zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Anderzijds heeft het betrekking op het collec-
tieve thema sociale cohesie (samenleven, solidariteit, zelfredzaamheid’ (Hoenderkamp 2008: 16). 

82 Dit wordt in de literatuur respectievelijk ‘dialogues of the deaf’ en ‘negotiated nonsense’ 
genoemd. Er worden nog twee vormen van perverse omgang met kennis in het beleidsproces 
onderscheiden. Zo komt het voor dat relevante kennis door betrokken actoren wordt genegeerd 
(‘superfluous knowledge’) en dat tegenover elk onderzoek dat wordt uitgevoerd een tegenonder-
zoek wordt geproduceerd waarin het tegengestelde wordt beweerd (‘report rains’) (Hoenderkamp 
2008: 238). 
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Een ander knelpunt is dat problemen in de sociale pijler niet eenvoudig zijn af te bake-
nen. Om ze hanteerbaar te maken, worden vaak relevante factoren buiten beschouwing 
gelaten: zo is de scheve verdeling van de welvaart niet betrokken in de discussie over het 
integratiebeleid (Hoenderkamp 2008: 228). Veel problemen in de sociale pijler zijn in 
feite multi-interpretabel. Of een maatschappelijk verschijnsel als beleidsprobleem wordt 
gezien en op welke manier dat het beste kan worden aangepakt, is in hoge mate afhan-
kelijk van de benadering die je kiest; dit kan een sociologisch, economisch of juridisch 
perspectief zijn.
Evenals Arentsen en Trommel kent Hoenderkamp veel gewicht toe aan normatieve 
aspecten die de beleidsontwikkeling beïnvloeden, zoals het wereldbeeld dat mensen 
impliciet dan wel expliciet hanteren. Dit vormt de bril waardoor mensen sociale proble-
men bekijken (Hoenderkamp 2008: 230). De referentiekaders van verschillende actoren 
in het beleidsproces kunnen onderling sterk verschillen en kennen een hoge mate van 
stabiliteit.
Er zijn kortom vele aspecten die sociale problemen ongrijpbaar en niet eenvoudig aan te 
pakken maken. Het is daarom te simpel om het niet oplossen van beleidsproblemen te 
wijten aan slecht beleid (Hoenderkamp 2008: 231). Hoenderkamp stelt dat wicked problems 
in de sociale pijler meer voorkomen dan in andere overheidsdomeinen. Dit heeft ver-
schillende oorzaken. Zo hebben de beleidsinterventies in de sociale pijler een hoog mate 
van vrijblijvendheid. Mensen kunnen zich eenvoudig onttrekken aan de instrumenten 
die worden ingezet, zoals voorlichting en overheidsvoorzieningen. Een andere oorzaak 
is dat een complex aan factoren inwerkt op de problemen, de effecten van de overheids-
interventies zijn moeilijk te isoleren. Verder is er binnen de sociale pijler nauwelijks een 
traditie van evidence based werken en is de empirische kennis in de sociale pijler zeer con-
creet en daardoor lastig te veralgemeniseren. Tot slot is er geen garantie dat wat de ene 
keer werkt, in een ander geval ook succesvol zal zijn; daarvoor zijn sociale problemen te 
sterk persoons- en contextgebonden (Hoenderkamp 2008: 305-306).

Cultuurparticipatie, een ontembaar probleem?
Alhoewel cultuur onderdeel is van de door Hoenderkamp gehanteerde definitie van de 
sociale pijler, wordt er in het vervolg van zijn onderzoek geen specifieke aandacht aan 
besteed. De cases hebben betrekking op de terreinen welzijn, integratie en jeugd. De 
meeste kenmerken van de problemen in de sociale pijler zijn echter ook van toepassing 
op het cultuurbeleid.
 De hardnekkigheid van het beleidsprobleem cultuurparticipatie kent verschillende 
dimensies. We hebben gezien dat er sprake is van een complex en meervoudig probleem. 
Er zijn vele partijen bij betrokken, zoals overheden, fondsen, culturele instellingen, 
verenigingen en scholen. In het cultuurbeleid is net als in het sociale beleid gebrek aan 
kennis over effectieve beleidsinterventies. Wicked problems kennen vaak fuzzy solutions, 
betrekkelijk willekeurige pogingen om iets te doen, in de hoop dat het werkt (Hoender-
kamp 2008). Van beleidsmaatregelen op het gebied van cultuurparticipatie kan hetzelfde 
worden gezegd.
Ook het instrumenteel inzetten van kennis is een bekend fenomeen. Dit gebeurde bij-
voorbeeld met het onderzoek naar prijselasticiteit en de effecten van gratis toegang in 
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het Verenigd Koninkrijk in de discussie over respectievelijk 1 euro en gratis toegang tot 
musea in Vlaanderen en Nederland.
Het probleem heeft in de loop der tijd aan complexiteit gewonnen en is getransfor-
meerd, onder andere door het vervagen van het onderscheid tussen hoge en lage cul-
tuur; het is in toenemende mate onduidelijk op welke cultuur het overheidsbeleid zich 
zou moeten richten en waarom. Cultuur is een nogal veelomvattende term die nader 
geoperationaliseerd en afgebakend moet worden om beleidsmatig hanteerbaar te zijn. 
Dat Nederland koos voor een beperktere en Vlaanderen voor een bredere invulling van 
cultuur is inmiddels bekend. Kiezen is hier overigens niet het meest adequate woord, het 
is eerder een invulling die voortvloeit uit een specifiek referentiekader.
De onderzoeken van Arentsen en Trommel en van Hoenderkamp maken duidelijk 
hoezeer eerder uitgezette lijnen en gemaakte keuzes blijven doorwerken in het beleid. 
Door de institutionalisering van beleid, niet alleen in organisatorische zin, maar ook in 
wetten, regels en gedragscodes is het bijzonder lastig om het spoor te verleggen en met 
alternatieve oplossingen voor een probleem te komen.
Dit zogeheten lock-ineffect (Arentsen en Trommel 2005: 22) speelt ook in cultuurbeleid 
een rol en sluit aan bij de hoge mate van continuïteit die onderzoekers als Pots en Oos-
terbaan constateren in het Nederlandse cultuurbeleid. Zo wordt in Nederland nog altijd 
Thorbecke aangehaald bij discussies in de beleidsarena over artistieke kwaliteit. De 
afkeer van het vermengen van artistieke en welzijnsdoelstellingen kan worden terug-
gevoerd op de distantiëring van het welzijnswerk dat eind jaren zeventig in een kwaad 
daglicht kwam te staan. In Vlaanderen is emancipatie nog altijd een belangrijke doel-
stelling van het beleid, ook al behoort deze regio inmiddels tot de meest welvarende 
en hoogopgeleide gebieden ter wereld. Dat verandering mogelijk is, maar veel moeite 
kost en op het juiste moment moet worden ingezet, blijkt wel uit de ontzuiling van het 
 sociaal-cultureel werk. Vele bewindslieden gingen Anciaux voor, maar pas in het jaar 
2000 werd de macht van de zuilen definitief doorbroken.
Het menselijk handelen versterkt vaak de koers die het beleid is ingeslagen, oftewel 
de padafhankelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de plek waar cultuur organisatorisch is 
ondergebracht. Als in 1996 niet besloten was tot de hereniging van Cultuur en Onderwijs 
in één departement, had cultuureducatie vermoedelijk niet zo’n grote stempel op het 
Nederlandse cultuur(participatie)beleid gedrukt. Ook een lobby van gezaghebbende per-
sonen kan ervoor zorgen dat een eerder ingezette lijn wordt doorgetrokken en radicale 
veranderingen uitblijven. Zo wisten de orkesten in Nederland dankzij een sterke regio-
nale achterban meerdere malen hun budgetten veilig te stellen en wist in Vlaanderen de 
Raad van Advies voor de Toneelkunst nieuwe initiatieven buiten de deur te houden, met 
wat minister Dewael zelfs een boycot noemde (Dewael 1991).

Groot politiek draagvlak, beperkte maatschappelijke bekommernis
Er lijkt voldoende aanleiding te zijn om het beleidsprobleem cultuurparticipatie onder 
de wicked problems te scharen. Op een aantal punten verschilt de cultuurparticipatie in de 
periode 1999-2009 echter van andere beleidsproblemen in de sociale pijler. Een groot 
verschil is dat beleidsmakers en -uitvoerders in de sociale pijler veel te maken heb-
ben met kwetsbare groepen in de marge van de samenleving. Dit maakt het probleem 
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zichtbaar en geeft legitimiteit en urgentie aan het ingrijpen van de overheid. Voor de 
culturele sector is dat nauwelijks het geval, zeker niet in Nederland; in Vlaanderen zijn 
nauwere banden tussen sociaal-cultureel werk en cultuurbeleid en wordt ingezet op 
specifieke doelgroepen.83

Het verminderen van de ongelijke verdeling van cultuurdeelname onder de bevolking 
is een onderwerp dat in de onderzochte periode een breed politiek draagvlak kende,84 
maar waar slechts een kleine groep in de samenleving zich daadwerkelijk om bekom-
merde.85 Bijna alle Nederlanders (93%) vinden het belangrijk dat kinderen iets mee-
krijgen van kunst en cultuur en 85% van de Nederlanders vindt dat kunst en cultuur 
onderdeel moeten zijn van het onderwijsprogramma (Motivaction 2010). Bij bezuini-
gingen op het cultuurbudget laat het publiek echter weinig van zich horen, vooral de 
culturele sector protesteert. Sterker nog, onder de Nederlandse bevolking blijkt een vrij 
groot draagvlak voor bezuinigingen op kunst en cultuur te zijn. Bijna de helft van de 
bevolking (48%) vindt in 2010 dat er minder of veel minder geld naar kunst en cultuur 
moet gaan. Alleen ontwikkelingssamenwerking (51%) en defensie (66%) scoren nog 
slechter (Den Ridder et al. 2010: 18). Cultuur staat in de periode 1995-2002 onderaan de 
lijst van onderwerpen waar de overheid volgens burgers te weinig aan doet (Roes 2003: 
299-302). Veelzeggend in dit opzicht is dat pas in 2010 een belangenvereniging voor cul-
tuur is opgericht (www.publiek.nl).
De beperkte maatschappelijke bekommernis hangt natuurlijk ook samen met de aard 
van het probleem: men ervaart geen overlast van mensen die niet deelnemen aan het 
culturele leven en ervoor kiezen hun vrije tijd op een andere manier te besteden. Dit in 
tegenstelling tot mensen die zich op andere terreinen onttrekken aan de samenleving, 
zoals verslaafden, zorgmijders en hangjongeren. We zouden kunnen stellen dat het 
probleem van cultuurparticipatie meer een beleidsprobleem dan een maatschappelijk 
probleem is. Het is duidelijk in welke richting het participatiebeleid zich moet bewegen 
(meer deelname), maar ook dat het ideale doel (iedereen doet mee) nooit bereikt kan 
worden. De discussie spitst zich toe op de invulling van het beleid en de kosten en baten. 

83 Overigens geldt dat de lagere en middeninkomens iets minder profiteren van overheidsvoorzie-
ningen dan verwacht mocht worden op grond van de doelgroepen van de voorzieningen, en de 
hogere inkomens iets meer (Kuhry en Pommer 2006).

84 Alhoewel in Nederland anno 2011 het draagvlak voor cultuursubsidies danig is afgenomen, maakt 
ook het kabinet-Rutte zich in het regeerakkoord hard voor met name de actieve cultuurparticipatie 
(amateurkunst en volkscultuur) en verankering van cultuureducatie in het onderwijs (oc w 2011a). 
Desalniettemin wordt op cultuureducatie- en participatie bezuinigd. 

85 Dit zijn bovendien vooral mensen van binnen de cultuursector en hogeropgeleiden, wat 
het beleid kwetsbaar maakt.
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Het cultuurparticipatiebeleid had in de periode 1999-2009 een sterke ‘beleidsmythe’86 
(Hoenderkamp 2008: 292).87

10.11 De beleidsideologie in Nederland en Vlaanderen

Uit dit onderzoek is gebleken dat de bril waardoor beleidsmakers en politici kijken van 
grote invloed is op de perceptie van het beleidsprobleem, de formulering van de doelen 
en de keuze van de instrumenten om cultuurdeelname te bevorderen. De opvattingen 
die leiden tot de voorkeur voor een bepaalde aanpak, worden met uiteenlopende termen 
aangeduid, zoals het referentiekader (Hoederkamp 2008), de normatieve veronderstel-
lingen of de beleidsideologie (Heffen 2003)
Normatieve veronderstellingen vormen de kern van de beleidstheorie (Heffen 2003: 
228). Ze hebben betrekking op de opvattingen over de gewenste samenleving en op de 
rol die burgers en overheden kunnen spelen bij het aanpakken van maatschappelijke 
problemen. Een aantal van de geconstateerde verschillen tussen het beleid in Nederland 
en Vlaanderen op het gebied van cultuurparticipatie wijzen op achterliggende ideeën en 
structuren die het gezicht van het beleid bepalen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de plaats 
van cultuur in het regeringsbeleid, de relatie tussen de verschillende overheden en de rol 
van de minister.
Literatuur die de verschillen tussen landen in het algemeen en Nederland en Vlaanderen 
in het bijzonder in kaart brengt, kan ons helpen de beleidsideologie bloot te leggen. 
Dit leidt al snel naar het onderzoek van Hofstede, waarin landen werden vergeleken aan 
de hand van vier dimensies: machtsafstand, individualisme, masculiniteit en onzeker-
heidsvermijding (Hofstede 1995).88 Hofstede onderzocht deze dimensies onder meer in 
Nederland en België. Wouters heeft Hofstedes onderzoek toegespitst op Nederlandstalig 
België, Franstalig België en Frankrijk (Wouters 2005; tabel 10.2).

86 Dit gaat specifiek over het beleid op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie. Voor 
delen van het cultuurbeleid, zoals het kunstenbeleid, is er geen sprake (meer) van een sterke be-
leidsmythe. Niet alleen de richting van het beleid, maar ook het beleid zelf staat in Nederland anno 
2011 ter discussie. Dit is in Vlaanderen vooralsnog niet aan de orde.

87 We merken daarbij op dat het sociaal-cultureel werk in Nederland behoort tot de onderwerpen 
met een zwakke beleidsmythe; het voldoet in alle opzichten aan de definitie van wicked problem. 

88 Machtsafstand is de mate waarin de minder machtige leden van instituties of organisaties 
in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is (Hofstede 1995: 39). Een 
samenleving is individualistisch ‘als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: iedereen 
wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en zijn of haar naaste familie’ (Hofstede 1995: 
71). Een samenleving is masculien als ‘sociale sekserollen duidelijk gescheiden zijn: mannen 
worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen behoren be-
scheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan’ (Hofstede 1995: 108). 
Onzekerheidsvermijding is ‘de mate waarin leden van een cultuur zich bedreigd voelen door onze-
kere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in nerveuze spanning en in 
een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele regels’ (Hofstede 1995: 144). Later is 
een vijfde dimensie toegevoegd, de langetermijn-oriëntatie (geerthofstede.nl).
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Op basis van dit onderzoek zou je verwachten dat de machtsafstand in Vlaanderen groter 
is en de mate van individualisme kleiner. Dit blijkt te kloppen, al is het verschil in indi-
vidualisme klein. De mate van individualisering blijkt sterk samen te hangen met wel-
vaart; bijna alle rijke landen scoren hoog (Hofstede 1995: 73). Betekenisvoller is echter 
de constatering dat een Vlaming op drie van de vier dimensies meer verwantschap met 
Frankrijk vertoont dan met Nederland.89 Voor Franstalig België geldt dit in nog sterkere 
mate.

Tabel 10.2

Score op de vier culturele dimensies van Hofstede in Nederland, België en Frankrijk, 2005 

machtsafstand individualisme masculiniteit onzekerheidsvermijding

Nederland 38 80 14 53
Nederlandstalig België 61 78 43 97
Franstalig België 67 72 60 93
België 65 75 54 94
Frankrijk 68 71 43 86

Bron: Wouters (2005: 34-44)

De grens tussen Nederland en Vlaanderen, markeert de scheidslijn tussen Noord en Zuid 
in Europa. Waar Noord-Europa bekend staat om progressieve ideeën op het gebied van 
maakbaarheid en gelijkheid, wordt Zuid-Europa meer geassocieerd met een bepaalde 
mate van conservatisme, vasthouden aan tradities en lokale gemeenschappen (Wouters 
2005: 39).
Toegepast op het cultuurbeleid zien we in Nederland een aantal typisch noordelijke 
invloeden, die op hun beurt weer geïnspireerd zijn door ontwikkelingen in Angelsak-
sische landen, zoals decentralisatie en afstoting van beleid. Het Nederlandse beleid 
kenmerkt zich door een pragmatische en zakelijke benadering. Cultuurdeelname wordt 
vaak in de eerste plaats gezien als vorm van vrijetijdsbesteding die zo veel mogelijk door 
de burgers zelf moet worden bekostigd. Het Vlaamse cultuurbeleid is meer geënt op het 
Franse model. In lijn met de zuidelijke benadering ligt er meer nadruk op het collectieve 
aspect van cultuurdeelname en op het belang van de lokale gemeenschap. Ook is het 
cultuurbeleid meer gericht op emancipatie en meer centralistisch georganiseerd. Cul-
tuur is in Vlaanderen bij uitstek een publieke zaak en een landsbelang, terwijl de nadruk 
in Nederland meer ligt op de rol van het private initiatief en andere overheden.

89 Uit het onderzoek van Hofstede blijkt dat de patronen in de loop der tijd niet veel verande-
ren. Wouters verwacht dat alleen op het punt van onzekerheidsvermijding in Nederland de afgelo-
pen jaren wel wat veranderd is, onder andere door de moorden op Fortuyn en Van Gogh (Wouters 
2005). 
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Sport en spel
Het nadeel van de vergelijking tussen Noord en Zuid is dat het een absoluut onderscheid 
en harde grens suggereert tussen Nederland en Vlaanderen, terwijl in de praktijk eerder 
sprake is van subtiele verschillen.90 Uit onderzoek blijkt dat Vlaanderen richting Neder-
land opschuift: minder hiërarchisch en meer feminien (Permentier 2004). Een aantal 
recente ontwikkelingen in het cultuurbeleid van Nederland en Vlaanderen lijkt het 
beleid ook in aanpak en opvattingen dichter bij elkaar te brengen: voor het cultuuredu-
catiebeleid doet Vlaanderen inspiratie op in Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van 
de doorgaande leerlijn. In Nederland lijkt de toenemende aandacht voor volkscultuur, 
de rol van vrijwilligers, de amateur kunsten en de nationale geschiedenis in de periode 
1999-2009 te duiden op een inhoudelijke verschuiving richting Vlaanderen.91

Dit vraagt om een typering van de Nederlandse en Vlaamse beleidstheorie van cultuur-
participatie, die recht doet aan graduele verschillen. Daarbij maak ik gebruik van de 
metafoor van sport en spel. Voor een definitie van het begrip spel, kunnen we nog altijd 
terecht bij Johan Huizinga en zijn beroemde boek Homo Ludens (1952 [1938]):

het spel is ‘een vrije handeling’, die als ‘niet gemeend’ en buiten het gewonen leven staande 
bewust is, die niettemin den speler geheel in beslag kan nemen, waaraan geen direct materieel 
belang verbonden is of nut verworven wordt, die zich binnen een opzettelijk bepaalde tijd en 
ruimte voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, en gemeenschapsverbanden in het 
leven roept, die zich gaarne met geheim of door vermomming of als anders dan de gewonen 
wereld accentueeren. (Huizinga 1952: 14)

Huizinga typeert spel als een intermezzo van het dagelijks leven. Als het een terug-
kerende activiteit wordt, kan het deel worden van het leven zelf, als belangrijke 
aanvulling daarop.
Cultuur deelt verschillende kenmerken met het spel, zo constateert ook Huizinga in 
zijn boek. Dit geldt voor de poëzie en de podiumkunsten en in mindere mate voor de 
beeldende kunsten. Cultuur speelt zich voor een groot deel in de vrije tijd af en heeft 
een intrinsieke waarde, los van economische waarde of maatschappelijk nut. Veel 
cultuurvormen, vooral de podiumkunsten (het toneelspel) en het sociaal-cultureel 
werk, komen tot uitdrukking in een specifieke ruimte (schouwburg, museum, school, 
cultureel centrum, bibliotheek) en gedurende een bepaalde tijd (van een voorstelling, 
repetitie of museumbezoek). Sommige cultuurvormen, zoals de amateurkunsten en het 
sociaal-cultureel werk, kennen een duidelijke sociale dimensie en kunnen leiden tot 

90 Zo wordt ook gezegd dat de scheiding tussen Noord en Zuid niet gevormd wordt door de taal-
grens, maar door de grote rivieren in Nederland (Wouters 2005: 44). De cultuur van (het katholie-
ke) Brabant en Limburg ligt in verschillende opzichten dichter bij Vlaanderen dan bij Holland, denk 
aan het carnaval en de vele fanfares en harmonieën beneden de rivieren. 

91 Met het cultuurbeleid van Zijlstra doet Nederland weer een grote stap richting het Angelsaksische 
model: de rijksoverheid trekt zich terug, vooral op het gebied van beeldende kunsten en podi-
umkunsten, en er wordt veel verwacht van het private initiatief. Hiermee is de afstand tussen 
Nederland en Vlaanderen weer groter geworden. Vlaanderen houdt het budget behoorlijk op peil, 
al is het zeer de vraag of dit de komende jaren kan worden volgehouden.
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 gemeenschapsvorming in de vorm van clubs en verenigingen. En er zijn cultuurvormen 
die codes en regels kennen. Tot slot worden deelnemers in het uitoefenen van hun disci-
pline op de proef gesteld en uitgedaagd om hun talenten ten volle te benutten, bijvoor-
beeld in muziekconcoursen of poetryslams.
Huizinga stelde dat in de ‘hedendaagsche’ cultuur (anno 1938) steeds meer elementen 
van het spel uit de cultuur verdwijnen:

In de sport hadden wij te doen met een activiteit, die bewust en erkend is als spel, die evenwel 
is opgevoerd tot zulk een graad van technische organisatie, materieele uitrusting en we-
tenschappelijke doordachtheid, dat in haar collectieve en publieke uitoefening de eigenlijke 
stemming van het spel dreigt teloor te gaan. (Huizinga: 1952: 204)

Huizinga ziet al dat sport aan betekenis wint in de samenleving, een ontwikkeling die in 
de tweede helft van de twintigste eeuw sterk doorzet. Dit gaat gepaard met een andere 
ontwikkeling, een ‘overgang van occasioneel vermaak’ naar ‘georganiseerd club- en 
wedstrijdwezen’ (Huizinga 1954: 201). Het spel wordt steeds ernstiger opgevat, de re-
gels worden strenger toegepast en de prestaties steeds hoger opgevoerd. Anno 2011 is 
dat hoogst actueel: sport is steeds meer in de economische sfeer getrokken, waarbij de 
(commerciële) belangen om te winnen zeer groot zijn geworden, met verschillende vor-
men van vals spelen tot gevolg.92 Ook de toenemende professionalisering, die zich uit in 
een strikte scheiding tussen professionals en amateurs, is een teken van het afnemende 
spelgehalte in de sport. Huizinga vindt het verdwijnen van het ludieke element in de cul-
tuur een gemis; cultuur kan in zijn optiek niet zonder een zeker spelgehalte bestaan 
(Huizinga 1952: 217).
Als we de begrippen spel en sport toepassen op het beleidsprobleem cultuurparticipatie 
is mijn conclusie dat in het Vlaamse cultuurbeleid het spelelement een belangrijkere 
rol speelt. Zowel het Nederlands als het Vlaamse kunstenbeleid kenmerken zich door 
een (top)sportmentaliteit: gericht op vernieuwing en excellentie, met als doel dat de 
kunsten, die steeds vaker getypeerd worden als de creatieve industrie, internationaal tot 
de top gaan behoren (zie bijvoorbeeld oc w 2007a). De autonomie van de kunsten staat 
centraal, al wordt in toenemende mate geëist dat zij een toegevoegde economische en 
maatschappelijke waarde hebben. Ook in sectoren waar dit niet voor de hand ligt, zoals 
de amateurkunsten en het circus, ligt in Nederland de nadruk op artistieke kwaliteit, 
professionaliteit en talentontwikkeling (bijvoorbeeld fa pk 2007).
 Wanneer een spel uitgroeit tot een sport, komt meer nadruk te liggen op het compe-
titieve element voor de deelnemers en de amusementswaarde voor toeschouwers. Het 
actieve en vrijblijvende aspect van het spelen verschuift naar de achtergrond. Dit staat 
voor de sterkere nadruk in Nederland op passieve en receptieve cultuurparticipatie, in 
en rond de school. In het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen wordt daarentegen een 
‘ruimte’ gecreëerd waar kinderen en volwassenen vrijwillig, informeel en in de vrije 
tijd, in sociale verbanden kunnen leren en experimenteren, zonder dat daar direct nut 
of economisch belang van verwacht wordt. De topsportmentaliteit van het  Nederlandse 

92 Bijvoorbeeld het gebruik van doping bij wielrennen.
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kunstenbeleid drukt, veel meer dan in Vlaanderen, een stempel op het cultuur-
participatiebeleid. Door het Vlaamse tweesporenbeleid van sociaal-cultureel werk en 
lokaal cultuurbeleid enerzijds en het kunsten- en erfgoedbeleid anderzijds, is er aan-
dacht voor zowel het spel- als het sportelement van cultuur.
Ook in de organisatie van het Vlaamse beleid herkennen we aspecten van het spel. Het 
Nederlandse spiegelpaleis met sterke institutionalisering in de zin van een strakke orga-
nisatie, professionalisering en bureaucratie, is veel ‘ernstiger’ dan het Vlaamse cultuur-
huis waar nog veel dynamiek is.93 De nadruk op het financiële instrumentarium en de 
grotere budgetten van de Nederlandse rijksoverheid passen eveneens in dit beeld.

Met deze typering als sluitstuk van de vergelijking van de beleidstheorie in Nederland 
en Vlaanderen op het gebied van cultuurparticipatie is ook de eerste onderzoeksvraag 
 beantwoord. Op het eerste gezicht vertoont het beleid in Nederland en Vlaanderen om 
de cultuurparticipatie te bevorderen veel overeenkomsten. Aan beide zijden van de 
grens werd in de periode 1999-2009 getracht om door middel van cultuureducatie, het 
bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het inzetten op specifieke doelgroepen, de 
culturele competenties te vergroten en de drempels voor cultuurdeelname te slechten.
Achter deze begrippen gaan echter verschillende benaderingen schuil, vooral als het 
gaan om de inbreng van het maatschappelijk middenveld, de rol van de lokale culturele 
infrastructuur en de invloed van de bewindspersoon voor Cultuur. De maatschappelijke, 
politieke en historische context en de achterliggende denkpatronen en waarden bepalen 
voor een belangrijke deel het gezicht van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. 
De beleidsideologie biedt misschien wel de meeste handvatten voor de verklaring van de 
verschillen tussen het cultuurparticipatiebeleid in Nederland en Vlaanderen.
Het landelijke beleid is slechts een van de vele factoren die inwerkt op de cultuurdeel-
name. Welk aandeel het Vlaamse en Nederlandse beleid heeft gehad op de ontwikkeling 
van de cultuurparticipatie weten we niet. De indruk bestaat wel dat door de brede bena-
dering van cultuur en de relatie met het proces van gemeenschapsvorming het cultuur-
beleid in Vlaanderen een groter politiek en maatschappelijk draagvlak heeft.

Dit kwalitatieve en internationaal vergelijkende onderzoek biedt een nadere onder-
bouwing van en aanvulling op het kwantitatieve sociologische onderzoek naar (cultuur)
beleid. Het maakt ook duidelijk dat het van belang is het beleid in andere landen van een 
historische en bestuurlijke context te voorzien en zo inzicht te krijgen in de bruikbaar-
heid van de instrumenten en de overdraagbaarheid van de resultaten. Uit dit onderzoek 
blijkt bovendien dat hierbij de nodige voorzichtigheid moeten worden betracht.
Aanvullend onderzoek naar het cultuurbeleid in België, inclusief dat van Wallonië, zou 
nog meer licht kunnen werpen op de beleidstheorie ten aanzien van cultuurparticipatie. 
Dat geldt ook voor onderzoek naar concrete samenwerking tussen Nederland en Vlaan-
deren op cultureel terrein en de belemmeringen en kansen die daarbij worden ervaren. 

93 De decreten in Vlaanderen worden vaker en grondiger aangepast dan de Wet op het speci-
fiek cultuurbeleid. 
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Dit onderzoek is tot slot een uitnodiging om deelonderwerpen verder uit te diepen, bij-
voorbeeld volkscultuur, het cultuurbeleid van gemeenten, het letteren- en mediabeleid 
en de rol van de lokale culturele infrastructuur in het bevorderen van de cultuurdeel-
name.
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11 Epiloog

Het onderzoek is afgerond, de conclusies zijn getrokken en de wereld draait door. 
Staatssecretaris Zijlstra (v v d) volgde in het najaar van 2010 minister Plasterk op. Het 
regeerakkoord van het kabinet Rutte liet er geen misverstand over bestaan: ‘er wordt 
bezuinigd op de middelen voor kunst en cultuur’. Om de aangekondigde bezuinigingen 
van structureel 200 miljoen euro vanaf 2013 te realiseren, moest staatssecretaris Zijlstra 
drastische maatregelen nemen. Het kabinet had afgesproken om erfgoed en biblio-
theken zo veel mogelijk te ontzien, dus hij moest vooral korten op de budgetten voor 
podiumkunsten en beeldende kunsten. De staatssecretaris besloot daarnaast de top te 
ontzien en producerende instellingen te verkiezen boven ondersteunende organisaties.
De culturele kaalslag, zoals critici de bezuinigingen noemden, zorgde voor hevige 
protesten van kunstenaars, culturele instellingen en cultuurliefhebbers. Dit eindigde 
in een Mars der beschaving aan de vooravond van het debat over de culturele sector in 
de Tweede Kamer op 27 juni 2011. De protesten hadden geen effect; de bezuinigingen 
bleven gehandhaafd. In Vlaanderen werd ondertussen met stijgende verbazing naar de 
ontwikkelingen in Nederland gekeken. De positie van Wilders als gedoogpartner van het 
kabinet-Rutte deed de wenkbrauwen fronsen en de bezuinigingen op cultuur riepen veel 
verontwaardigde reacties op. De Vlaamse cultuursector betuigde steun aan de Neder-
landse collega’s en oud-minister Anciaux bood Nederlandse kunstenaars zelfs asiel aan.
Anders dan in Nederland zijn in het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014 geen afspraken 
opgenomen over bezuinigingen. Integendeel, het akkoord spreekt de ambitie uit om 
te blijven investeren in een ‘breed cultuur-, sport-, vrijetijds- en jeugdbeleid waarbij 
maatschappelijk engagement, participatie, interculturaliteit en sociale cohesie centraal 
staan’. Desalniettemin zag ook de Vlaamse regering zich genoodzaakt om te bezuinigen 
en daarbij ontsprong cultuur de dans niet. In 2010 betekende dit dat minister Schau-
vliege van natuur, leefmilieu en cultuur een deel van de budgetten bevroor. Deze eerste 
bezuinigingsronde ging vooral ten koste van projectbudgetten aangezien de minister, 
net als Zijlstra, niet kon ingrijpen in de nog lopende meerjarige subsidies in het kader 
van onder andere het Kunstendecreet.
In haar beleidsnota cultuur 2009-2014 had Schauvliege echter aangekondigd tot een 
evenwichtiger verhouding tussen de meerjarige en projectsubsidies te willen komen. 
Ook wil zij meer financiële ruimte inruimen voor individuele kunstenaars. Dit denkt 
zij te realiseren door minder geld te reserveren voor meerjarige instellingssubsidies en 
door fusies zoals die tussen het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera. 
De podiumkunsten zijn tot nu toe gespaard gebleven, maar dat zal een kwestie van tijd 
zijn; onvermijdelijk komt er minder budget beschikbaar in het kader van het nieuwe 
Kunstendecreet (2013-2016).
De minister geeft aan geen scherpe keuzes te willen maken tussen sectoren in de kun-
sten, het erfgoed of het sociaal-cultureel werk; zij hanteert vooral het instrument van 
de kaasschaaf. Toch zijn er wel degelijk instellingen waarop sterker bezuinigd wordt, 
bijvoorbeeld volkshogescholen. Dit heeft volgens Schauvliege te maken met het feit dat 
zij overgesubsidieerd zijn en over te grote reserves beschikken. In tegenstelling tot haar 
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Nederlandse collega kiest Schauvliege niet voor de topinstellingen, maar nadrukkelijk 
voor vernieuwing en kleinschalig aanbod.
Hoewel ook in Vlaanderen bezuinigen op cultuur onvermijdelijk is, wordt het onder-
steunen van cultuur nog steeds als een belangrijke overheidsverantwoordelijkheid 
gezien. Het regeerakkoord stelt dat cultuurbeleid – samen met jeugd-, sport-, toerisme- 
en mediabeleid – vorm en inhoud geeft aan de gemeenschap (sociale ontplooiing) en het 
individu (zelfontplooiing).
Het bevorderen van cultuureducatie en -participatie blijft in Nederland eveneens een 
belangrijke doelstelling, maar hier wordt veel nadrukkelijker gekozen voor een markt-
gerichte aanpak en een terugtredende rijksoverheid. Minister Schauvliege gaf in een 
interview aan dat het draagvlak voor cultuursubsidies in Vlaanderen veel groter is dan in 
Nederland. Zij verklaart dit door het laagdrempeligere systeem met de nadruk op sprei-
ding door middel van bijvoorbeeld de cultuurcentra.

Hoe kunnen we deze recente ontwikkelingen duiden in het licht van de in dit onderzoek 
geconstateerde verschillen in cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen? Blijft de ana-
lyse die ik heb gemaakt overeind in de ‘nieuwe’ politieke en financiële realiteit? En is er 
eigenlijk wel sprake van een breuk met het verleden, zoals velen in Nederland beweren?

Oosterbaan vatte in zijn boek de naoorlogse prioriteiten in het cultuurbeleid tot en met 
de jaren tachtig kernachtig samen met ‘schoonheid, welzijn, kwaliteit’. Alhoewel kwa-
liteit nog steeds een belangrijk criterium is in Nederland, is het niet meer voldoende, 
getuige de titel van de beleidsnota van Zijlstra: Meer dan kwaliteit. De staatssecretaris heeft 
naast kwaliteit vijf aanvullende criteria geformuleerd, waaraan aanvragers moeten vol-
doen om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie voor de periode 2013-2016: publiek, 
ondernemerschap, educatie en participatie, aanbod of collectie van nationaal belang, en 
focus op kernpunten in het land.
Dit zijn bekende criteria in een nieuw jasje, ook de aandacht voor ondernemerschap is er 
al langer. Van der Ploeg stelde voor om de eis van 15% publieksinkomsten die onder min-
ster d’Ancona was geïntroduceerd te verscherpen. Dit gebeurde uiteindelijk pas onder 
minister Plasterk, die uitging van een eigen inkomstennorm van 17,5% en een groeinorm 
van 1% per jaar. Wel nieuw is dat het behalen van een minimum aan eigen inkomsten een 
vereiste is om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie, ook voor musea. Daarnaast 
zijn vooral de omvang van de bezuinigingen en de snelheid waarmee ingrijpende orga-
nisatorische veranderingen moeten worden doorgevoerd opvallend.
Toch verbazen de ontwikkelingen in Nederland niet als we de conclusies van mijn onder-
zoek erbij pakken. Door de beperktere reikwijdte van het cultuurbeleid en de mede 
daardoor grotere focus op de kunsten in het landelijk beleid, is het niet onlogisch dat 
in Nederland de discussie over het elitaire karakter van kunst en de zin en onzin van 
cultuursubsidies sterker speelt. Ik denk in dit verband ook aan het debat over de rol van 
experts bij de beoordeling. Alhoewel in Vlaanderen bij de advisering over kunstsubsidies 
eveneens deskundigen de overhand hebben, is binnen het bredere cultuurbeleid wel 
meer werk gemaakt van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en het 
publiek bij de beleidsontwikkeling en beoordeling. Dit ondersteunt het beeld van een 
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groter maatschappelijk draagvlak voor cultuur en cultuurbeleid. Overigens neemt het 
niet weg dat ook in Vlaanderen onder de bevolking toenemende onvrede is over de sub-
sidies aan met name de kunsten.
Een andere conclusie uit mijn onderzoek die de ontwikkelingen in Nederland begrijpe-
lijker maakt, is dat het Nederlandse beleid meer dan het Vlaamse is georiënteerd op de 
Angelsaksische landen. Voor de overheid is een bescheiden rol weggelegd en de cultuur-
sector wordt zo veel mogelijk door de markt en het particulier initiatief gedragen. Het 
Vlaamse beleid is meer georiënteerd op de Franse benadering, die meer centralistisch is 
en cultuur meer vanzelfsprekend als een publieke zaak beschouwt; het belang van cul-
tuur voor de gemeenschap en haar identiteit weegt zwaarder dan de preferentie van de 
individuele cultuurconsument.
De Vlaamse minister voor Cultuur zet zich sterk in voor een breed scala aan cultuuruitin-
gen en voor een goed gespreide en laagdrempelige culturele infrastructuur. Dit varieert 
van projectsubsidies aan individuele makers tot meerjarige ondersteuning van de grote 
Vlaamse instellingen. In de periode 1999-2009 is de diversiteit van subsidiebestem-
mingen bovendien toegenomen. In Nederland is de directe verantwoordelijkheid van 
de bewindspersoon in de afgelopen jaren juist teruggebracht van 410 instellingen in de 
periode 2005-2008, naar ongeveer de helft in de periode 2009-2012, tot naar verwachting 
ruim 80 instellingen in de basisinfrastructuur voor de periode 2013-2016. Daarbij zijn 
scherpe keuzes gemaakt voor specifieke functies. De focus is sterker op grootschalig 
aanbod en op topinstellingen komen te liggen.
Daarom zou ik willen stellen dat er in Nederland geen sprake is van een drastische breuk 
met het verleden, maar van een verschuiving in de balans. In de jaren tachtig en negentig 
lag de nadruk op kwaliteit en vernieuwing van het aanbod. Eind jaren negentig nam de 
kritiek op het bureaucratische, naar binnen gekeerde systeem van het Nederlandse ‘spie-
gelpaleis’ steeds verder toe. Die kritiek kwam vanuit de samenleving en de sector zelf. 
Toen het centrum-rechtse kabinet van v v d en cda in het najaar van 2010 aantrad, werd 
die kritiek omgezet in beleid.
Dat de balans is verschoven, betekent dat we nu in een nieuwe fase zitten waarvoor de 
term ‘kwaliteit’ niet meer toereikend is. Het is gevaarlijk om een typering te geven aan 
een ontwikkeling die nog volop gaande is, maar naar mijn mening geeft het begrip ‘com-
plementariteit’ de nieuwe invalshoek van de rijksoverheid op het gebied van cultuur, en 
dan met name de kunsten, goed weer. Al langer benadrukt het ministerie van oc w dat 
de gemeenten de grootste overheidsfinancier van cultuur zijn en dat de rijksoverheid dus 
complementair is. Zijlstra stelt daarnaast dat het grootste deel van het culturele aanbod 
op de vrije markt tot stand komt en dat de rol van de overheid ook om die reden aanvul-
lend is. De rijksoverheid trekt zich zeker niet helemaal terug. Dit blijkt alleen al uit het 
feit dat het bevorderen van cultuurparticipatie ook onder Zijlstra een prominente doel-
stelling van het cultuurbeleid blijft.
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Samenvatting

In de periode 1999-2009 was het stimuleren van cultuurparticipatie een belangrijke 
doelstelling van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Aan beide zijden van 
de grens werden programma’s en decreten ter bevordering van cultuurdeelname 
ontwikkeld, bijvoorbeeld het Actieplan Cultuurbereik (2001) en Tienpuntenplan voor 
cultuurparticipatie (2007) in Nederland, en het Decreet lokaal cultuurbeleid (2001) en 
Participatiedecreet (2008) in Vlaanderen.
De cultuurdeelname is ongelijk verdeeld over de bevolking en bovendien stagneert of 
daalt de participatie aan verschillende cultuurvormen. Met name voor kunstvormen die 
de overheid ondersteunt, zoals moderne dans, klassieke muziek en opera, geldt dat zij 
een relatief beperkt, hogeropgeleid en autochtoon publiek trekken, dat bovendien ver-
grijst. Maar ook bij de meer populair geachte cultuurvormen als popmuziek, amateur-
kunsten en het verenigingsleven zijn hogeropleiden oververtegenwoordigd.
Het aanpakken van dit probleem, laat staan het oplossen ervan, blijkt echter niet een-
voudig. Dat heeft verschillende oorzaken. Het probleem is in de loop der tijd van karak-
ter veranderd, door ontwikkelingen in het cultuuraanbod en in de opvattingen over wat 
als belangrijk cultuuraanbod moet worden beschouwd. Hierdoor is het niet duidelijk 
wanneer het probleem als opgelost kan worden beschouwd of, sterker nog, welke doelen 
moeten worden nagestreefd. Er is weinig zicht op welke beleidsinterventies succesvol 
zijn. En tot slot is er weinig onderzoek dat de onderliggende aannames van het beleid 
staaft.

Dit onderzoek vergelijkt het beleid ter bevordering van de cultuurparticipatie van de 
Nederlandse rijksoverheid met dat van de Vlaamse Gemeenschap in de periode 1999-
2009 en analyseert tot welke resultaten de twee benaderingen hebben geleid. Om die 
vergelijking te kunnen maken is tevens gekeken naar de ontwikkeling van het cultuur-
beleid, de culturele infrastructuur en het cultuuraanbod vanaf de jaren zestig van de 
twintigste eeuw.
De aanleiding voor de vergelijking van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen 
vormden de door Eurostat gemeten verschillen in cultuurdeelname (ec 2000); de parti-
cipatie aan musea en klassieke concerten ligt in die metingen in Vlaanderen opvallend 
hoger, vooral de deelname van jongeren. Uit het onderzoek naar de mogelijke oorzaken 
hiervoor, resulterend in de publicatie De grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel 
in Nederland en Vlaanderen, kwam naar voren dat er aanmerkelijke verschillen in de inrich-
ting van het cultuurbeleid bestaan. Dit leidde tot de typering van het Nederlandse cul-
tuurbestel als spiegelpaleis en het Vlaamse cultuurbestel als cultuurhuis (Van der Hoeven 
2005).
Uit het onderzoek dat volgde op De grens als spiegel bleek niet alleen dat de geconstateerde 
verschillen in cultuurparticipatie tussen Nederland en Vlaanderen bij nader inzien niet 
zo evident zijn, maar ook dat het beleid een andere betekenis en invulling kent. Zo is het 
sociaal-cultureel werk in Vlaanderen wel onderdeel van cultuurbeleid en in Nederland 
niet. Dit onderzoek is derhalve niet primair gericht op het verklaren van verschillen in 
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cultuurparticipatie, als wel op het analyseren van verschillen in aanpak van een beleids-
probleem dat zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt gesignaleerd. Daarbij staan 
twee vragen centraal:

1 Wat is in de periode 1999-2009 het beleid geweest van de Nederlandse rijksoverheid 
en de Vlaamse Gemeenschap om de cultuurparticipatie te verhogen en in welke op-
zichten verschilt dat beleid van elkaar?

2 Tot welke resultaten hebben de maatregelen ter verhoging van de cultuurdeelname 
in Vlaanderen geleid en in hoeverre verschillen die van de resultaten die in Nederland 
werden geboekt met het specifieke cultuurbeleid van de rijksoverheid?

Voor de internationaal vergelijkende, kwalitatieve analyse van cultuurbeleid in dit on-
derzoek is gebruikgemaakt van theorievorming in de sociologie, de geschiedwetenschap 
en de bestuurskunde. De veronderstellingen die aan het cultuurbeleid in Nederland en 
Vlaanderen ten grondslag liggen , zijn geanalyseerd met behulp van inzichten uit zowel 
het institutionele als het netwerkenperspectief. De beleidstheorie is geëxpliciteerd aan 
de hand van beleidsnota’s, begrotingen, adviezen en jaarverslagen, en op basis van meer 
informele bronnen als speeches en krantenartikelen.

In de eerste drie hoofdstukken worden de onderzoeksvragen nader verkend en geef ik 
een schets van de context van het probleem. Na het eerste inleidende hoofdstuk, geeft 
hoofdstuk 2 een overzicht van het beleid op het gebied van cultuurparticipatie van res-
pectievelijk de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandse rijksoverheid in de periode 
1999-2009. In Vlaanderen was Bert Anciaux in deze periode de minister van Cultuur, 
met een onderbreking van twee jaar (2002-2004) waarin Paul van Grembergen Anciaux’ 
porteuille overnam. In Nederland waren in deze periode Rick van der Ploeg (1999-2002), 
Cees van Leeuwen (2002-2003) en Medy van der Laan (2003-2006) staatssecretaris van 
Cultuur en Maria van der Hoeven (2006-2007) en Ronald Plasterk minister van Cultuur 
(2007-2009). Anders dan in Nederland is in Vlaanderen het cultuurbeleid in de onder-
zochte periode vooral het werk van één man geweest.
We kunnen drie grote lijnen ontdekken in de wijze waarop het cultuurparticipatiebeleid 
in Nederland en Vlaanderen vorm heeft gekregen. De eerste lijn bestaat uit maatregelen 
gericht op het vergroten van de culturele competentie door binnen- en buitenschoolse 
cultuureducatie. De tweede lijn is het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aan-
bod en de derde lijn is gericht op het bereiken van specifieke doelgroepen. De invulling 
van deze onderwerpen en de accenten die men in het beleid legt, verschillen aan beide 
zijden van de grens.
In de doelstellingen kan eveneens een driedeling worden gemaakt. Onderscheiden kun-
nen worden operationele doelen op het niveau van afzonderlijke beleidsinstrumenten, 
doelen van het cultuurbeleid en doelen van het regeringsbeleid. In Vlaanderen is er 
meer samenhang tussen de doelen van cultuur- en regeringsbeleid, maar ook daar is nog 
weinig onderzoek voorhanden dat de politieke argumentatie voor het stimuleren van 
cultuur in het algemeen en het bevorderen van cultuurparticipatie in het bijzonder over-
tuigend ondersteunt.
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Hoofdstuk 3 gaat in op het ontstaan en de ontwikkeling van de beleidsproblemen rond 
cultuurparticipatie. Eerst komt het werk van Bourdieu aan de orde, die in 1979 met zijn 
theorie over cultureel kapitaal de toon zette voor sociologisch onderzoek naar cultuur-
deelname. In onderzoek en beleid fungeert Bourdieus werk sindsdien als referentiepunt. 
Over de gehele breedte van het cultuurbeleid – van het sociaal-cultureel werk tot de 
kunsten – wordt immers in Nederland en Vlaanderen nog steeds een sterke samenhang 
gemeten tussen cultuurdeelname, ouderlijk milieu en opleidingsniveau voor zowel 
passieve als actieve cultuurdeelname. Het cultuurbeleid kan, zo is de conclusies, in 
verhouding daarmee slechts in bescheiden mate invloed uitoefenen op de cultuur-
participatie.
Een tweede aspect dat het beleid ten aanzien van cultuurparticipatie compliceert, is dat 
vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw het traditionele onderscheid tussen hoge 
en lage cultuur onder druk is komen te staan. Weliswaar is de hoge cultuur nog steeds 
het domein van de hogeropgeleiden, maar velen van hen hebben er toch geen belang-
stelling voor of voelen zich ook heel goed thuis bij de ‘lage’ cultuurvormen (popmuziek, 
cabaret). Hierdoor wordt het steeds minder duidelijk op welke cultuurvormen de over-
heid zich nog moet richten en met welke overwegingen. Bij het beantwoorden van deze 
vragen vormt het onderzoek naar trends in cultuurdeelname een belangrijke houvast 
voor overheden. In Nederland brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 1973 
systematisch de ontwikkelingen van cultuurparticipatie in kaart. In Vlaanderen gebeurt 
dit sinds 2000 door de Studiedienst van de Vlaamse Regering en sinds 2003/2004 door 
het Steunpunt beleidsgericht onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport.

In hoofdstuk 4 tot en met 9 komen vier verschillende paden aan de orde, die vanaf de 
tweede helft van de twintigste eeuw zijn bewandeld om het publiek voor cultuur te 
activeren: het bevorderen van de emancipatie en cultuurspreiding door middel van 
het sociaal-cultureel werk (hoofdstuk 4), de uitbouw van een infrastructuur voor podi-
umkunsten in Vlaanderen (hoofdstuk 5) en Nederland (hoofdstuk 6), de verbreding en 
vernieuwing van het cultuuraanbod (hoofdstuk 7). Het slechten van drempels voor cul-
tuurdeelname komt aan de orde vanuit het perspectief van cultureel erfgoed (hoofdstuk 
8) en vanuit het perspectief van amateurkunst, cultuureducatie en sociaal-artistiek werk 
(hoofdstuk 9) in zowel Nederland als Vlaanderen. De paternalistische benadering om 
‘het volk’ in aanraking te brengen met de hoge cultuur, maakte vanaf de jaren zeventig in 
toenemende mate plaats voor een democratischer aanpak, waarbij de (potentiële) parti-
cipant zelf en zijn voorkeuren meer centraal kwamen te staan in het beleid.

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling van het Vlaamse cultuurbeleid en de rol die het 
sociaal-cultureel werk daarbij speelde. Met de erkenning van drie gescheiden cultuur-
gemeenschappen – een Nederlands-, Frans- en Duitstalige gemeenschap – werd België 
in 1970 een federale staat. De zogenoemde culturele materies vormden zelfs de eerste 
bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap; dit betrof onder andere de bescherming van 
de taal, de schone kunsten, de musea, het jeugdbeleid, de permanente vorming, sport, 
en radio en televisie.
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Van grote invloed op de ontwikkeling van het Vlaamse cultuurbeleid was het Cultuur-
pact (1973), dat in het leven werd geroepen om enerzijds uitsluiting en marginalisering 
van bevolkingsgroepen te voorkomen en anderzijds pluralisme te bevorderen. Het zorg-
de ervoor dat het beleid in vergelijking met Nederland veel politieker van aard was, maar 
ook dat de invloed van de zuilen nog langer doorwerkte in het cultuurbeleid.
De Vlaamse overheid wilde de betrokkenheid van de burger bij de samenleving vergro-
ten, om de culturele autonomie van de Nederlandstalige gemeenschap in België tot een 
succes te maken; cultuur moest bijdragen aan de emancipatie van de Vlamingen. In de 
beginperiode (1970-1980) was het belangrijkste instrument daarvoor het buitenschoolse 
informele leren in het verenigingsleven, het jeugdwerk, de amateurkunsten en de biblio-
theken. Deze beleidsterreinen maken deel uit van het sociaal-cultureel werk, dat ook in 
de periode 1999-2009 nog een belangrijke rol speelt in het cultuurparticipatiebeleid van 
Vlaanderen.
Alhoewel het er in de tweede helft van de jaren zeventig nog op leek dat het wel-
zijnsbeleid, inclusief cultuur, een centrale rol kreeg toebedeeld in het Nederlandse 
regeringsbeleid, liep het anders. Er werd zwaar bezuinigd op het welzijnsbeleid en de 
verantwoordelijkheid hiervoor kwam voor een groot deel bij de gemeenten te liggen. Op 
landelijk niveau verloren het cultuur- en welzijnsbeleid elkaar daardoor volledig uit het 
oog, omdat cultuurbeleid wel een taak van de nationale overheid bleef. Mede hierdoor 
is er in tegenstelling tot in Vlaanderen in het cultuurbeleid weinig aandacht voor de 
inbreng van het maatschappelijk middenveld. Het accent kwam vooral op de kwaliteit 
van het culturele aanbod zelf te liggen.

In hoofdstuk 5 staat een tweede voor het Vlaamse cultuurbeleid kenmerkend aspect 
centraal: de laagdrempelige en breed gespreide infrastructuur van culturele centra. Deze 
zijn eind jaren zestig van de twintigste eeuw op initiatief van de Vlaamse overheid tot 
stand gekomen en zijn als onderdeel van het lokaal cultuurbeleid nog steeds een belang-
rijk instrument voor cultuurspreiding. Met hun mix aan ontspannings-, educatieve en 
culturele activiteiten worden ze geacht een breed publiek te trekken. De culturele centra 
blijken voor mensen met een lager opleidingsniveau inderdaad toegankelijker te zijn dan 
de kunsteninfrastructuur, maar de hogeropgeleiden zijn toch ook hier oververtegen-
woordigd.
Parallel aan de culturele centra werd een podiuminfrastructuur van kunstencentra ont-
wikkeld, die zich met hun vernieuwende aanbod hebben afgezet tegen enerzijds de grote 
stadsschouwburgen en anderzijds de emancipatie-idealen van het sociaal-cultureel 
werk. In de jaren negentig zijn de culturele centra en de kunstencentra meer naar elkaar 
toe gegroeid. De culturele centra hebben sinds 1991 expliciet een doelstelling op het 
gebied van kunstspreiding, en de kunstencentra worden meer aangesproken op hun 
maatschappelijke taak.

Hoofdstuk 6 gaat in op de ontwikkeling van de Nederlandse infrastructuur voor de 
 podiumkunsten. De plannen in de jaren zestig om het podiumlandschap uit te breiden 
met multifunctionele cultuurcentra, maakten in de jaren tachtig plaats voor een ver-
nieuwing van de bestaande podiumkunsteninfrastructuur. De lokale sociaal-culturele 
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infrastructuur werd na decentralisatie van het welzijnsbeleid een verantwoordelijkheid 
van de gemeenten. Beeldbepalende podia voor de kunsten werden de vlakkevloer-
theaters, die te vergelijken zijn met de Vlaamse kunstencentra.
Dit heeft echter niet geleid tot een bloei van de Nederlandse podiumkunsten; het aantal 
verkochte kaartjes voor gesubsidieerde podiumkunsten daalde zelfs sterk in de jaren 
zeventig en tachtig. De herziening van het muziek- en toneelbestel die het tij moest 
keren, leidde tot centralisatie van het aanbod en decentralisatie van de infrastructuur. 
De gemeenten werden verantwoordelijk voor de instandhouding van de accommodaties 
en voor de afname van het aanbod. Het rijk richtte zich op het aanbod zelf en de inspan-
ningen om dat breed te verspreiden liepen voornamelijk via de gezelschappen.

In hoofdstuk 7 staat de ontwikkeling van het cultuuraanbod centraal. In de periode 
1970-2009 breidde het arsenaal aan cultuuruitingen dat door de Nederlandse rijksover-
heid en de Vlaamse Gemeenschap werd ondersteund zich steeds verder uit. In de eerste 
plaats stond in de jaren zeventig in Nederland en in de jaren tachtig in Vlaanderen een 
nieuwe generatie podiumkunstenaars op. Zij bedienden zich van een nieuwe vormentaal 
en speelden niet in de grote schouwburgen, maar in de kunstencentra en vlakkevloer-
theaters. De nieuwe makers riepen met succes de steun in van de overheid. Voorheen 
niet subsidieerbaar geachte culturele uitingen als popmuziek, musical, circus, videoclips 
en design kwamen eveneens in aanmerking voor financiële ondersteuning van het rijk 
en/of de Vlaamse Gemeenschap.
De vernieuwing en verbreding van het gesubsidieerde cultuuraanbod heeft niet bij-
gedragen tot een vergroting van de vraag. Bij zowel de vernieuwende als de meer popu-
laire cultuurvormen bleef, zeker in Nederland, artistieke kwaliteit het belangrijkste 
beoordelingscriterium. Dat staat op gespannen voet met het vinden van een breder 
publiek.

In de periode 1999-2009 verschoof het accent binnen het cultuurbeleid van de infra-
structuur en het aanbod als aangrijpingspunten om cultuurbereik te vergroten, naar het 
(potentiële) publiek zelf. Hoofdstuk 8 en 9 gaan in op de drempels voor cultuurdeelname 
en de middelen die de Nederlandse en Vlaamse overheid hebben ingezet om deze te 
slechten.

In hoofdstuk 8 staat het cultureel erfgoed centraal. In deze sector was in de afgelopen 
jaren de toegangsprijs een van de meest besproken onderwerpen wanneer het ging om 
participatie, ook al is uit onderzoek bekend dat de toegangsprijs bij lange na niet de 
hoogste drempel voor cultuurdeelname vormt. In Vlaanderen werden de musea voor 
kinderen en jongeren tot en met 26 jaar toegankelijk voor 1 euro. In Nederland werd de 
gratis toegang tot musea voor kinderen en jongeren tot 18 jaar na veel discussie en on-
derzoek uiteindelijk niet ingevoerd.
In zowel Nederland als Vlaanderen is in de onderzochte periode tevens sprake van 
een hernieuwde interesse in volkscultuur. In Vlaanderen werd het Decreet op volks-
cultuur ontwikkeld, dat in 2008 opging in het Cultureel-erfgoeddecreet. In Nederland 
zijn bij het Fonds voor Cultuurparticipatie de middelen voor volkscultuur verruimd. 
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De  toe genomen aandacht voor de rol van particulieren in de cultuursector in het alge-
meen en in de erfgoedsector in het bijzonder hangt hier ook mee samen. In Vlaanderen 
gaat het dan vooral om vrijwilligerswerk, dat altijd al een vanzelfsprekend onderdeel van 
cultuurbeleid is geweest door het sociaal-cultureel werk en in Nederland om de ontwik-
keling van het cultuurmecenaat.

Hoofdstuk 9 beschrijft de maatregelen die zijn gericht op het slechten van wat Anicuaux 
de culturele drempels noemt, ofwel het bevorderen van de culturele competentie, vanuit 
het perspectief van amateurkunsten en cultuureducatie. De amateurkunsten speelden in 
het landelijke beleid van zowel Nederland als Vlaanderen in de onderzochte periode een 
bijrol. In Nederland omdat het amateurkunstenbeleid grotendeels is gedecentraliseerd, 
in Vlaanderen omdat het organisatorisch onder het sociaal-cultureel werk valt en daar 
ligt de nadruk op een brede cultuuropvatting en niet op de kunsten an sich. De laatste 
jaren is hierin verandering gekomen en hebben de amateurkunsten meer prioriteit ge-
kregen binnen het participatiebeleid van zowel Nederland als Vlaanderen.
Het cultuureducatiebeleid heeft in Nederland met name betrekking op maatregelen in 
en rond het primair en voortgezet onderwijs. In Vlaanderen gaat cultuureducatie ook 
over informeel leren, vooral in het kader van het sociaal-cultureel werk voor jeugd en 
volwassenen. Het Nederlandse landelijke cultuureducatiebeleid kenmerkte zich in de 
periode 1999-2009 door intensieve samenwerking tussen ‘Onderwijs’ en ‘Cultuur’. In 
Vlaanderen kwam deze samenwerking veel minder van de grond, mede doordat Onder-
wijs en Cultuur in verschillende departementen zijn ondergebracht en werken vanuit een 
andere filosofie.
De buitenschoolse kunsteducatie in Vlaanderen wordt onderwezen aan academies voor 
deeltijds kunstonderwijs en is een bevoegdheid van het Vlaamse ministerie van Onder-
wijs en Vorming. De prijs van buitenschoolse kunsteducatie ligt in Vlaanderen mede 
daardoor een stuk lager dan in Nederland, waar de centra voor de kunsten onder verant-
woordelijkheid van de gemeenten vallen. De buitenschoolse educatie duurt in Vlaan-
deren tien tot achttien jaar en wordt jaarlijks afgesloten met een examen. In Nederland 
wordt meer gewerkt met losse  cursussen.
Tot slot komt in dit hoofdstuk het sociaal-artistiek werk aan bod, een sterk aan community 
arts verwante werkvorm die is gericht op het actief betrekken van mensen die nauwelijks 
met cultuur in aanraking komen. Bij sociaal-artistieke projecten staan niet in de eerste 
plaats het eindresultaat centraal, maar het proces er naartoe. In Vlaanderen kunnen 
sociaal-artistieke organisaties en projecten financiële ondersteuning krijgen in het 
kader van zowel het Kunstendecreet, het Cultureel-erfgoeddecreet als het Decreet lokaal 
cultuurbeleid.

In de slotbeschouwing (hoofdstuk 10) zijn aan de hand van centrale begrippen uit de 
beleidswetenschap, de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken naast elkaar gezet om 
tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen. Allereerst worden de kenmerken 
van het beleidsprobleem cultuurparticipatie en de oorzaken daarvan in kaart gebracht. 
Daarna komen de doelen die politici formuleren om cultuurdeelname te bevorderen aan 
bod, evenals de instrumenten die zij inzetten om deze te bereiken.
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Ik beschrijf de kenmerkende elementen van de beleidsvisie in Nederland en die in Vlaan-
deren en bekijk in hoeverre de beleidsdoelen zijn gerealiseerd. Op basis hiervan kom 
ik tot de conclusie dat de kwaliteit van de beleidsvisie in Vlaanderen hoger is. Door het 
tweesporenbeleid van enerzijds aandacht voor het sociaal-cultureel werk en anderzijds 
voor de kunsten en het erfgoed is aan de randvoorwaarden voor een succesvol partici-
patiebeleid beter voldaan. In tegenstelling tot zijn Nederlandse collega kan de Vlaamse 
minister van Cultuur bovendien invloed uitoefenen op de lokale culturele infrastructuur 
en het lokale aanbod. Daarnaast kent het Vlaamse beleid een hoger empirisch en infor-
matiegehalte. Als het specifiek gaat om de beleidsvisie op het gebied van cultuureducatie 
in en rond de school zijn de rollen omgedraaid: die is in Nederland sterker ontwikkeld.
Het beleidsprobleem rond cultuurparticpatie is hardnekkig en heeft veel van de kenmer-
ken van een wicked problem. Toch onderscheidt het zich op een aantal cruciale punten van 
andere problemen in het sociaal-culturele domein. Zo had dit onderwerp in de periode 
1999-2009 een groot politiek draagvlak, maar vooral in Nederland een beperkte maat-
schappelijke inbedding.
Uit dit onderzoek blijkt dat de ‘bril’ waardoor beleidsmakers en politici kijken van grote 
invloed is op de perceptie van het beleidsprobleem, de formulering van de doelen en de 
keuze van de instrumenten om de cultuurdeelname te bevorderen. Voor Nederland die-
nen de Angelsaksische landen als belangrijk referentiekader, terwijl Vlaanderen meer op 
het Frankrijk is georiënteerd. Deze constatering suggereert een absoluut onderscheid, 
maar is de praktijk is er eerder sprake van graduele verschillen. Om deze inzichtelijk 
te maken, wordt gebruikt gemaakt van de metaforen van ‘sport’ en ‘spel’. Het Vlaamse 
cultuurbeleid draagt meer elementen van het ‘spel’ in zich. Dit komt bijvoorbeeld tot 
uitdrukking in de grotere rol van actieve cultuurdeelname, het belang van het collec-
tief en de nadruk op laagdrempelige cultuurvormen in het sociaal-cultureel werk. Het 
Nederlandse cultuurbeleid bedient zich in diverse opzichten eerder van een topsport-
mentaliteit: de ontwikkeling van het individu staat doorgaans centraal, de nadruk ligt 
op artistieke kwaliteit en op het bevorderen van excellentie; het sociale en collectieve 
aspect van cultuur komt veel minder tot uitdrukking. De beleidsideologie of referentie-
kader is het minst grijpbare aspect van beleid, maar het biedt misschien wel de meeste 
handvatten voor de verklaring van de verschillen tussen het cultuurparticipatiebeleid in 
Nederland en Vlaanderen.

Het onderzoek eindigt met een korte epiloog, waarin ik de bezuinigingen op cultuur 
in Nederland en het sterk afgenomen politieke en maatschappelijke draagvlak voor 
cultuursubsidies probeer te duiden in het licht van de verschillen in cultuurbeleid in 
Nederland en Vlaanderen. Anders dan in Nederland zijn in het Vlaamse Regeerakkoord 
2009-2014 geen afspraken opgenomen over bezuinigingen. Hoewel ook in Vlaanderen 
bezuinigen op cultuur onvermijdelijk is, wordt het ondersteunen van cultuur nog 
steeds als een belangrijke bestuursverantwoordelijkheid gezien. Mijn stelling is dat er 
in Nederland geen sprake is van een breuk, maar van een evenwicht dat is verschoven. 
Waar in de jaren tachtig en negentig de nadruk lag op artistieke kwaliteit, lijkt nu ‘com-
plementariteit’ een term te zijn die de invalshoek van de rijksoverheid op het gebied van 
cultuur, en daarbinnen met name de kunsten, goed weergeeft. Ook in een cultuurbeleid 



432

van anciaux tot zi jl str a

waarin de rijksoverheid complementair is aan de markt en de andere overheden, is het 
bevorderen van cultuurdeelname nog steeds een prominente doelstelling.
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Summary

From Anciaux to Zijlstra

Cultural policy and participation in the Netherlands and Flanders

In the period 1999-2009, promoting cultural participation was a key objective of cultural 
policy in the Netherlands and its southern, Dutch-speaking neighbour Flanders, in Bel-
gium. Programmes and decrees were developed on both sides of the border aimed at 
promoting cultural participation, for example the Cultural Outreach Action Plan (Actie-
plan Cultuurbereik) (2001) and the Ten-point Plan for Cultural Participation (Tienpuntenplan 
voor cultuurparticipatie) (2007) in the Netherlands and the Local Cultural Policy Decree 
(Decreet lokaal cultuurbeleid) (2001) and Participation Decree (Participatiedecreet) (2008) in 
Flanders.
Cultural participation is unequally distributed across the population, while at the same 
time participation in some forms of culture is stagnating or declining. Art forms sup-
ported by the government, in particular, such as modern dance, classical music and 
opera, draw a relatively limited, well-educated and indigenous public, and a public 
which is moreover ageing. But the better-educated are also overrepresented among the 
participants in what are considered more popular forms of culture, such as pop music, 
the amateur arts and club and associational life.
Tackling this problem, let alone resolving it, is however far from simple, for several rea-
sons. The nature of the problem has changed over time due to changes in the range of 
cultural content available and in opinions as to what kind of cultural activities should 
be regarded as important. As a result, it is unclear when the problem can be regarded as 
resolved, or even what the objectives should be. There is little clarity as to which policy 
interventions are successful. And finally, little research has been carried out that sup-
ports the underlying assumptions on which cultural policy is based.

This study compares the policy on promoting cultural participation pursued by the 
Dutch government with that of the Flemish Community in the period 1999-2009, and 
analyses the results achieved by the two approaches. In order to be able to compare the 
two systems, the study also looked at the development of cultural policy, the cultural 
infrastructure and cultural content in the Netherlands and Flanders from the 1960s 
 onwards.
The decision to compare cultural policy in the Netherlands and Flanders was prompted 
by the differences in cultural participation measured by Eurostat (ec 2000), which shows 
notably higher visits to museums and classical concerts in Flanders, and especially by 
young people. Research on the possible reasons behind this, culminating in the publica-
tion ‘The border as a mirror. A comparison of the cultural system in the Netherlands and 
Flanders’ (De grens als spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen), 
revealed considerable differences in the configurations of cultural policy in the Nether-
lands and Flanders. This led to a characterisation of the Dutch cultural system as a hall of 
mirrors and the Flemish cultural system as a house of culture (Van der Hoeven 2005).
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The research which followed on from ‘The border as a mirror’ not only showed that the 
observed differences in cultural participation between the Netherlands and Flanders 
are less obvious on closer inspection, but also revealed differences in the interpretation 
and practical implementation of cultural policy. As one example, socio-cultural work 
(embracing activities such as youth work, socio-cultural activities for adults, amateur 
arts, libraries, cultural and community centres) forms part of cultural policy in Flanders 
but not in the Netherlands. The primary aim of this study is therefore not to explain dif-
ferences in cultural participation, but rather to analyse the differences in approach to a 
policy problem that has been identified in both the Netherlands and Flanders. There are 
two central questions here:

1 What was the policy of the Dutch government and the Flemish Community for raising 
cultural participation in the period 1999-2009, and in what respects do the policies 
differ?

2 What results did the measures to raise cultural participation in Flanders produce and 
to what extent do those results differ from those achieved in the Netherlands with the 
government’s specific cultural policy?

The international comparative qualitative analysis of cultural policy in this study drew 
on theories from the disciplines of sociology, history and public administration. The 
assumptions on which cultural policy in the Netherlands and Flanders is based were ana-
lysed using insights drawn from both the institutional and the network perspective. The 
policy theory was elucidated with the help of policy memoranda, budget documents, 
advisory reports and annual reports, as well as more informal sources such as speeches 
and newspaper articles.

The first three chapters of this report explore the research questions in more depth and 
provide an outline of the context of the problem. After a first, introductory chapter, 
chapter 2 summarises the policy on cultural participation as pursued by the Flemish 
Community and the Dutch government, respectively, in the period 1999-2009. During 
this period, the Flemish Minister of Culture was Bert Anciaux, apart from a break of two 
years (2002-2004) when Paul van Grembergen temporarily took over Anciaux’s portfolio. 
Cultural policy in the Netherlands over this period was in the hands of Rick van der Ploeg 
(1999-2002), Cees van Leeuwen (2002-2003) and Medy van der Laan (2003-2006) as suc-
cessive State Secretaries for Culture, and Maria van der Hoeven (2006-2007) and Ronald 
Plasterk as Ministers of Culture (2007-2009). In contrast to the Netherlands, therefore, 
cultural policy in Flanders in the period studied was largely the work of one man.
We can identify three main ways in which the cultural participation policy in the Neth-
erlands and Flanders was given form. The first comprises measures aimed at increasing 
cultural competence through curricular and extra-curricular cultural education. The 
second involved improving the match between supply and demand, while the third 
approach was aimed at reaching specific target groups. The way in which these topics 
were addressed, and the emphases applied in the policy, differ on the two sides of the 
national border.
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A threefold division can also be drawn in the policy objectives, between operational goals 
at the level of individual policy instruments, cultural policy goals and government policy 
goals. In Flanders, there is more cohesion between the goals of cultural and government 
policy, though here again little research is available which provides convincing support 
for the political argumentation in favour of stimulating culture in general and promoting 
cultural participation in particular.

Chapter 3 looks at the onset and development of the policy problems in relation to cultural 
participation. First to be considered is the work of Pierre Bourdieu, whose cultural capital 
theory in 1979 set the tone for sociological research on cultural participation. Since that 
time, Bourdieu’s work has served as a reference point in research and policy. Across the 
full spectrum of cultural policy – from socio-cultural work to the arts – a strong relation-
ship can still be observed in the Netherlands and Flanders between cultural participation, 
parental milieu and education level, for both passive and active cultural participation. The 
conclusion is that, compared with these factors, cultural policy can exert only a modest 
influence on cultural participation.
A second aspect which complicates the policy on cultural participation is that, since the 
1960s, the traditional distinction between ‘high’ and ‘low’ culture has come under pres-
sure. While it is still the case that ‘high’ culture is the preserve of the better-educated, 
many of them have no interest in it, or feel perfectly at home with ‘low’ forms of culture 
(pop music, cabaret). As a result, it is becoming less and less clear which forms of culture 
the government ought to be targeting and on the basis of which considerations.
When seeking to answer these questions, research on trends in cultural participation acts 
as an important guide for governments. In the Netherlands, the Netherlands Institute 
for Social and Cultural Research/scp has been systematically mapping out trends in cul-
tural participation since 1973. Something similar has been carried out in Flanders since 
2000 by the Flemish Government Research Department (Studiedienst van de Vlaamse 
Regering), and since 2003/2004 by the Culture, Youth and Sport Policy Research Centre 
(Steunpunt beleidsgericht onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport).

Chapters 4 to 9 inclusive discuss four different policy approaches which have been em-
ployed since the second half of the twentieth century to try and mobilise public interest 
in culture: the promotion of emancipation and cultural dissemination through social and 
cultural work (chapter 4); the rolling out of an infrastructure for the performing arts in 
Flanders (chapter 5) and the Netherlands (chapter 6); and the broadening and renewal of 
cultural content (chapter 7). The removal of obstacles to cultural participation in both the 
Netherlands and Flanders is explored from the perspective of cultural heritage in chapter 
8 and from the perspective of the amateur arts, cultural education and community arts in 
chapter 9. The paternalistic approach to bringing ‘the people’ into contact with ‘high’ cul-
ture has increasingly made way since the 1970s for a more democratic approach in which 
the (potential) participants themselves and their preferences occupy a more central role in 
policy.
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Chapter 4 describes the development of Flemish cultural policy and the role played in 
that development by socio-cultural work. Belgium became a federal state in 1970 when 
it  recognised three distinct cultural communities – a Dutch-speaking, French-speaking 
and German-speaking community. Responsibility for culture was in fact the first com-
petence assigned to the Flemish Community; this responsibility extended among other 
things to protecting the language, the fine arts, museums, youth policy, permanent 
education, sport, radio and television.
The Culture Pact (Cultuurpact) (1973) had a major influence on the development of Flem-
ish cultural policy. It was established in order to prevent exclusion and marginalisation 
of sections of the population and at the same time to promote pluralism. It meant that 
cultural policy was much more political than in the Netherlands, but also that the policy 
was no longer influenced by the different socio-political and religious sections (pillars) 
that made up Flemish society.
The Flemish government wished to increase the involvement of citizens in Flemish 
society, in order to make a success of the cultural autonomy of the Dutch-language 
community in Belgium; culture was in other words seen as a way of contributing to 
the emancipation of Flemings. In the early period (1970-1980), the chief instrument for 
achieving this was out-of-school informal education in societies, clubs and associations, 
youth work, the amateur arts and the libraries. These policy domains formed part of the 
socio-cultural work which continued to play an important role in Flemish cultural par-
ticipation policy in the period 1999-2009.
Although it still seemed in the second half of the 1970s that welfare policy, including 
culture, would be given a central role in Dutch government policy, the reality turned out 
differently. Deep cuts were made in the welfare policy and responsibility for implement-
ing that policy was placed largely with local authorities. At national level, cultural and 
welfare policy became completely separated, because cultural policy remained a task of 
central government. Partly because of this, cultural policy in the Netherlands, in con-
trast to Flanders, paid little attention to the contribution of civil society. The emphasis 
was placed primarily on the quality of the cultural content itself.

Chapter 5 concentrates on a second characteristic feature of Flemish culture policy: the 
easily accessible and widely distributed infrastructure of cultural centres. These were 
established at the end of the 1960s on the initiative of the Flemish government, and as 
part of local cultural policy are still an important instrument of cultural dissemination. 
With their mix of leisure, educational and cultural activities, they are intended to draw 
a wide public. The cultural centres have indeed proved to be more accessible to people 
with a lower education level than the arts infrastructure, though the better-educated are 
still overrepresented.
In parallel with the cultural centres, an infrastructure of centres for the performing arts 
was also developed, which provide a contrast with their innovative offerings to the large 
city theatres and also to the emancipation ideals of the socio-cultural work. In the 1990s 
there was something of a rapprochement between the cultural centres and the arts cen-
tres. Since 1991, the cultural centres have had an explicit objective in relation to spread-
ing the arts, while the arts centres have been given more of a social task.
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Chapter 6 discusses the development of the Dutch infrastructure for the performing 
arts. The plans developed in the 1960s to expand the performing arts landscape with 
multifunctional cultural centres made way in the 1980s for a renewal of the existing per-
forming arts infrastructure. Following the devolution of welfare policy, the local social/
cultural infrastructure became a responsibility of local authorities. The vlakkevloertheat-
ers, experimental or black box theatres comparable to the Flemish arts centres, became 
key venues for the performing arts.
However, this did not lead to a flourishing of the Dutch performing arts; the number of 
tickets sold for subsidised performances actually fell sharply in the 1970s and 80s. The 
overhaul of the music and theatre system which was intended to turn this tide led to 
centralisation of the cultural content and decentralisation of the infrastructure. Local 
authorities assumed responsibility for maintaining the venues and for purchasing the 
content. Central government concentrated on the content itself and on its efforts to 
ensure broad dissemination of content, mainly through theatre companies.

The main focus of chapter 7 is the development of the range of cultural content avail-
able. In the period 1970-2009, the arsenal of cultural products supported by the Dutch 
government and the Flemish Community increased steadily. First, a new generation of 
performing artists emerged, in the 1970s in the Netherlands and in the 1980s in Flanders. 
They availed themselves of a new language of expression and did not perform in the 
large, established theatres, but in the arts centres and experimental or black box thea-
tres (vlakkevloertheaters). The new creators successfully appealed for support from the 
government. Cultural events which in the past had been regarded as ineligible for sub-
sidy, such as pop music, musicals, circus, video clips and design, also received financial 
backing from the government and/or the Flemish Community.
The renewal and expansion of subsidised culture did not lead to an increase in demand. 
Artistic quality continued to be the most important assessment criterion, especially in 
the Netherlands, for both innovative and the more popular forms of culture. That is an 
approach which is at odds with seeking a broader audience.

In the period 1999-2009, the emphasis within cultural policy shifted away from the 
infrastructure and content as starting points for increasing the reach of culture, to the 
(potential) public itself. Chapters 8 and 9 investigate the obstacles to cultural participa-
tion and the means deployed by the Dutch and Flemish governments to remove those 
obstacles.

Chapter 8 focuses on cultural heritage. Entry prices have been one of the most widely 
discussed topics in this sector in relation to participation in recent years, even though it 
is known from research that the entry fee is by no means the biggest barrier to cultural 
participation. In Flanders, the cost of entry to museums was set at one euro for children 
and young people aged up to 26 years. In the Netherlands, after much discussion and 
research, the proposal for free access to museums for children and young people aged up 
to 18 years was ultimately not introduced.
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There was also renewed interest in folk culture. Flanders developed the Decree on Folk 
Culture (Decreet op volkscultuur), later absorbed in the 2008 Cultural Heritage Decree (Cultu-
reel-erfgoeddecreet). In the Netherlands, the funds available for folk culture in the Fund for 
Cultural Participation (Fonds voor Cultuurparticipatie) were increased. The increased atten-
tion for the role of private individuals in the cultural sector in general and the heritage 
sector in particular also played a role here. In Flanders, this mainly meant voluntary 
work, which has always been a natural part of cultural policy through the socio-cultural 
work; in the Netherlands it involved an increase in cultural patronage.

Chapter 9 describes measures aimed at removing what Anciaux called ‘cultural barri-
ers’, i.e. promoting cultural competence, from the perspective of the amateur arts and 
cultural education. The amateur arts played a subordinate role in national policy in both 
the Netherlands and Flanders during the period studied. In the Netherlands, this was 
because the amateur arts policy was largely devolved, while in Flanders it falls organisa-
tionally under the socio-cultural work, where the emphasis is on a broad interpretation 
of culture rather than specifically on the arts. This situation has changed in recent years, 
and the amateur arts have been given more priority within the participation policy in 
both the Netherlands and Flanders.
The cultural education policy in the Netherlands mainly targets measures in and around 
primary and secondary education. In Flanders, it also includes informal learning, espe-
cially in the context of the socio-cultural work for young people and adults. National 
cultural education policy in the Netherlands was characterised in the period 1999-2009 
by intensive collaboration between ‘Education’ and ‘Culture’. In Flanders, this collabora-
tion was much less pronounced, partly because education and culture are the responsi-
bility of different departments which work from the basis of a different philosophy.
Out-of-school education in Flanders is taught at academies for part-time arts education. 
It falls within the competence of the Education Ministry. Partly because of this, the cost 
of out-of-school arts education in Flanders is a good deal lower than in the Netherlands, 
where the centres for the arts fall under the responsibility of local authorities. Out-of-
school education in Flanders lasts for between 10 and 18 years and culminates in an 
examination. The approach in the Netherlands is based more on individual, stand-alone 
courses.
Finally, this chapter looks at socio-artistic activities, a form of the arts which is closely 
related to community arts and is focused on actively involving people who barely come 
into contact with culture. The focus in socio-artistic projects is not primarily on the end 
result, but rather the process. In Flanders, socio-artistic organisations and projects can 
apply for financial support under the Arts Decree (Kunstendecreet), the Cultural Heritage 
Decree and/or the Local Cultural Policy Decree.

The final chapter of this report (chapter 10) summarises the findings from the preceding 
chapters using core notions from policy theory, in order to arrive at answers to the re-
search questions. First, the chapter explores the characteristics of the policy problem in 
relation to cultural participation, and its causes. The goals formulated by politicians to 
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promote cultural participation are then discussed, as are the instruments they employ to 
achieve these goals.
The chapter describes the key elements of the Dutch and Flemish policy visions and 
explores the extent to which the policy goals have been achieved. This leads to the con-
clusion that the policy vision in Flanders is of higher quality. Its twofold policy, with a 
focus on socio-cultural work on the one hand and the arts and heritage on the other, 
better meets the parameters for a successful participation policy. Unlike his Dutch coun-
terpart, the Flemish Minister of Culture can moreover influence the local cultural infra-
structure and content. In addition, the Flemish policy has a stronger empirical base and 
higher information content. When it comes to the specific policy vision in relation to 
cultural education in and around schools, the roles are reversed: here, the Netherlands is 
more developed.
The policy problem in relation to cultural participation is a stubborn one that displays 
many of the characteristics of a wicked problem. Yet it differs on a number of crucial points 
from other problems in the socio-cultural domain. For example, this topic enjoyed great 
political support in the period 1999-2009, but limited rooting in the community, espe-
cially in the Netherlands.
This study shows that the lens through which policymakers and politicians view this 
policy problem greatly influences their perception of it, as well as the formulation 
of the goals and the choice of instruments to promote cultural participation. For the 
Netherlands, the Anglo-Saxon countries serve as an important frame of reference, while 
Flanders is more oriented towards France. This observation suggests an absolute distinc-
tion, whereas in practice the differences are more gradual. The metaphors of ‘sport’ and 
‘play’ are used in an attempt to make this clear. Flemish cultural policy has more of the 
elements of ‘play’, as expressed for example in the bigger role played by active cultural 
participation, the importance of collectivity and the emphasis on accessible forms of 
culture through the socio-cultural work. Dutch cultural policy draws more on the elite 
sport mentality in some respects: the development of the individual is usually of prime 
importance and there is an emphasis on artistic quality and the promotion of excellence; 
the social and collective aspects of culture are much less prominent. The policy ideology 
or frame of reference is the least tangible aspect of policy, but does perhaps offer the 
most pointers for explaining the differences between the cultural participation policy in 
the Netherlands and Flanders.

This study ends with a short epilogue, which attempts to place the cuts in spending 
on culture in the Netherlands and the sharply reduced political and public support for 
cultural subsidies in the perspective of differences between Dutch and Flemish cultural 
policy. In contrast to the Netherlands, the Flemish Coalition Agreement for 2009-2014 
makes no mention of spending cuts on culture. Although cuts in spending on culture are 
inevitable in Flanders, too, support for culture is still seen as an important government 
responsibility. The argument in this report is that, rather than a break, there has been a 
shift in the balance in the Netherlands. Where in the 1980s and 90s the emphasis lay on 
artistic quality, ‘complementarity’ now appears to be a term which accurately describes 
the perspective of central government in relation to culture, and especially the arts. Even 
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in a cultural policy where the role of central government is complementary to that of the 
market and other public authorities, however, promoting cultural participation is still a 
key objective.
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Bijlage A  Politieke partijen in Nederland en 
Vlaanderen

Tabel A.1

Politieke partijen in Nederland

volledige naam
jaar van 
oprichting herkomst 

aantal zetels 
in de Tweede 
Kamer (2010)

vvd Volkspartij voor Vrijheid  
en Democratie 

1948 Partij van de Vrijheid en Comité-Oud 31

cda Christen-Democratisch 
Appèl

1980 Fusie Anti-Revolutionaire Partij, 
 Christelijk-Historische Unie en Katholieke 
Volkspartij

21

pvv Partij voor de Vrijheid 2006 vvd (afsplitsing) 24
PvdA Partij van de Arbeid 1946 Fusie Christen-Democratische Unie,  

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij en  
Vrijzinnig-Democratische Bond

30

sp Socialistische Partij 1971 Kommunistiese Eenheidsbeweging  
Nederland (afsplitsing)

15

D66 Democraten66 1966 10
gl GroenLinks 1990 Fusie Communistische Partij Nederland, 

Politieke Partij Radikalen, Pacifistisch  
Socialistische Partij en Evangelische  
Volkspartij

10

cu ChristenUnie 2001 Fusie Reformatorische Politieke Federatie 
en Gereformeerd Politiek Verbond

5

sgp Staatkundig- 
Gereformeerde Partij

1918 Anti-Revolutionaire Partij (afsplitsing) 2

PvdD Partij voor de Dieren 2002 1
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Tabel A.2

Politieke partijen in Vlaanderen

volledige naam
jaar van 
oprichting herkomst/voorganger

aantal zetels 
in het Vlaams 
 Parlement (2009)

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 2001 Volksunie 16
CD&V Christen-Democratisch en 

Vlaams
2001 Christelijke Volkspartij 31

sp.a Socialistische Partij Anders 2001 Socialistische Partij, Belgische  
Socialistische Partij

19

Open Vld Open Vlaamse Liberalen 
en Democraten

2007 Vlaamse Liberalen en Democraten, 
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang

21

vb Vlaams Belang 2004 Vlaams Blok 21
Groen! 2003 Anders Gaan Leven (Agalev) 7
ldd Libertair, Direct, 

 Democratisch
2007 Lijst Dedecker 8

uf Union des Francophones 1994 1
slp Sociaal-liberale partij 2009 Fusie met Groen!, Vlaams Progres-

sieven, spirit, vu/iD21 (1998)
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Bijlage B Overzicht van afkortingen

ac Administratie Cultuur
a egis Australian Expert Group in Industry Studies
a hk Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
a k e agentschap Kunsten en Erfgoed
a pe Aarts de Jong Wilms Goudriaan Public Economics
a ps Administratie Planning en Statistiek
a r Algemene Rekenkamer
a sc w agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
a so Algemeen Secundair Onderwijs
av b Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk
avo Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek
a z ministerie van Algemene Zaken
bbb Beter Bestuurlijk Beleid
bk v Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers
bs Belgisch Staatsblad
bso Beroeps Secundair Onderwijs
BuZa ministerie van Buitenlandse Zaken
cbs Centraal Bureau voor de Statistiek
Cito Centraal instituut voor toetsontwikkeling
cjp Cultureel Jongeren Paspoort
ck v Culturele en Kunstzinnige Vorming
cn CultuurNet Vlaanderen
cnc Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
cnn  Cultuurnetwerk Nederland
dcjsm departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
dvo Dienst voor Onderwijsontwikkeling
ec Europese Commissie
eur Erasmus Universiteit Rotterdam
e z ministerie van Economische Zaken
fa pk Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten
fcp Fonds voor Cultuurparticipatie
fe v ecc Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra
fin ministerie van Financiën
finb Vlaams ministerie van Financiën en Begroting
FoCi Fonds Culturele Infrastructuur
fov Federatie van Organisaties voor Volksontwikkeling
fp Fonds Podiumkunsten
fppm Fonds Podiumprogrammering en Marketing
fs t Fonds voor de Scheppende Toonkunst
FvA Forum voor Amateurkunsten
havo hoger algemeen voortgezet onderwijs
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if Inspectie Financiën
ipo Interprovinciaal Overleg
i va i va beleidsonderzoek en advies
k b Koninklijk Besluit
k bs Koning Boudewijnstichting
k msk a Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
k so Kunst Secundair Onderwijs
Locus steunpunt Lokaal Cultuurbeleid
mcn Muziekcentrum Nederland
mi Meertens Instituut
mov ministerie van Onderwijs en Vorming
ms Mondriaan Stichting
MuHKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
m vg ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
MvT Memorie van Toelichting
MvV Musical van Vlaanderen
njr Nederlandse Jeugdraad
nl Nationale Loterij
n wo Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OCenW ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
oc w ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
of Oranje Fonds
ok v Openbaar Kunstbezit Vlaanderen
or Onderwijsraad
r k d Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
rug Rijksuniversiteit Groningen
RvC Raad voor Cultuur
RvS Raad van State
sa rc Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
sb Staatsblad
scp Sociaal en Cultureel Planbureau
sc v Sociaal-culturele Verschuivingen
ser Sociaal-Economische Raad
sl o Stichting Leerplanontwikkeling
srv Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen
Stcrt Staatscourant
s v r Studiedienst van de Vlaamse Regering
t bo Tijdsbestedingsonderzoek
t k Tweede Kamer
t nn Theater Netwerk Nederland
tor Tempus Omnia Revelat, onderzoeksgroep voor de studie van tijd, cultuur en 

samenleving, vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel
t so Technisch Secundair Onderwijs
Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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v ef Van den Ende Foundation
v esoc Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
v fl Vlaams Fonds voor de Letteren
vg c Vlaamse Gemeenschapscommissie
vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
v nc Vlaamse Nationale Cultuurpactcommissie
v ng Vereniging van Nederlandse Gemeenten
v no Vereniging van Nederlandse Openluchttheaters
v npf Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals
v n t Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen
v p Vlaams Parlement
v r Vlaamse regering
Vrind Vlaamse Regionale Indicatoren
v rom ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
v ro/v r k Vlaams Radio Orkest / Vlaams Radio Koor
v rt Vlaamse Radio- en Televisieomroep
vscd Vereniging van Schouwburgen en Concertgebouwdirecties
v ub Vrije Universiteit Brussel
v v ba d Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie
v vc Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra
vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
v ws ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
wdko Werkgroep inhoudelijke vernieuwing dko
w r r Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
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Bijlage C  Bewindspersonen voor Cultuur in Nederland 
en Vlaanderen (1966-2011)

Bewindspersonen voor Cultuur in Nederland (1966-2011)

Marga Klompé (k v p), minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
(22 november 1966 – 6 juli 1971). Kabinetten: Zijlstra, De Jong.

Piet Engels (k v p), minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
(6 juli 1971 – 11 mei 1973). Kabinet: Biesheuvel.

Harry van Doorn (pr r), minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
(11 mei 1973 – 19 december 1977). Kabinet: Den Uyl.

Til Gardeniers-Berendsen (cda), minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk (19 december 1977 – 11 september 1981). Kabinet: Van Agt I.

André van der Louw (PvdA), minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk  
(11 september 1981 – 29 mei 1982). Kabinet: Van Agt i i.

Hans de Boer (PvdA), minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk  
(29 mei 1982 – 4 november 1982).1 Kabinet: Van Agt i i i.

Elco Brinkman (cda), minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
(4 november 1982 – 7 november 1989). Kabinetten: Lubbers I, Lubbers i i.

Hedy d’Ancona (PvdA), minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur  
(7 november 1989 – 15 juli 1994).2 Kabinet: Lubbers i i i.

Aad Nuis (D66), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (22 augustus 
1994 – 3 augustus 1998). Belast met cultuur-, kunst- en mediabeleid, stelselherziening 
hoger onderwijs en tot maart 1995 wetenschapsbeleid. Kabinet: Kok I.

Rick van der Ploeg (PvdA), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
(3 augustus 1998 – 22 juli 2002). Belast met cultuur-, kunst- en mediabeleid. Kabinet: Kok 
i i.

1 In verband met ziekte van minister De Boer was Til Gardeniers-Berendsen (cda) minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ad interim, van 22 oktober 1982 tot 4 november 1982.

2 Vanwege het vertrek van minister D’Ancona naar het Europees Parlement neemt Jo Ritzen het 
ministerschap van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over van 15 juli tot 22 augustus 1994.
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Cees van Leeuwen (l pf), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen 
(22 juli 2002 – 27 mei 2003). Belast met cultureel erfgoed, kunsten, media, letteren, inter-
nationaal cultuurbeleid en ic t/kennisnet. Kabinet: Balkenende I.

Medy van der Laan (D66), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (27 mei 
2003 – 3 juli 2006). Belast met cultuur en media. Per 1 oktober 2003 naamswijziging mi-
nisterie: ‘Wetenschap’ i.p.v. ‘Wetenschappen’. Kabinet: Balkenende ii.

Maria van der Hoeven (cda), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(7 juli 2006 – 22 februari 2007). Kabinet: Balkenende ii i.

Ronald Plasterk (PvdA), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
(22 februari 2007 – 14 oktober 2010). Kabinet: Balkenende i v.

Halbe Zijlstra (v v d), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(vanaf 14 oktober 2010). Kabinet: Rutte.

Bewindspersonen voor Cultuur in Vlaanderen (1968-2011)

Frans Van Mechelen (c v p), minister van Nederlandse Cultuur (17 juni 1968 – 22 november 
1972). Regeringen: Eyskens/Cools I, Eyskens/Cools i i.

Jos Chabert (c v p), minister van Nederlandse Cultuur (26 januari 1973 – 19 januari 1974). 
Regering: Leburton/Tindemans/De Clerq.

Rika De Backer (c v p), minister van Nederlandse Cultuur (15 april 1974 – 21 september 
1981). Regeringen: Tindemans I, Tindemans i i, Van den Boeynants, Martens I – Martens 
i v, Eyskens.

Karel Poma (p v v), gemeenschapsminister van Cultuur (22 december 1981 – 3 december 
1985). Regering: Geens I.

Patrick Dewael (p v v), gemeenschapsminister van Cultuur (10 december 1985 – 7 januari 
1992). Regeringen: Geens i i  – Geens i v.

Hugo Weckx (c v p), Vlaams minister van Cultuur (21 januari 1992 – 13 juni 1995). 
Regeringen: Van den Brande I – Van den Brande ii i.

Luc Martens (c v p), Vlaams minister van Cultuur (20 juni 1995 – 6 juli 1999). Regering: Van 
den Brande i v.

Bert Anciaux (spirit/VlaamsProgressieven), Vlaams minister van Cultuur (13 juli 1999 – 
juli 2002 en 20 juli 2004 – 13 juli 2009). Regeringen: Dewael I, Leterme I, Peeters I.
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Paul Van Grembergen (spirit), Vlaams minister van Cultuur (3 juli 2002 – 21 juli 2004). 
Regeringen: Dewael I, Somers I.

Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Cultuur (vanaf 13 juli 2009). Regering: 
Peeters i i.
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Bijlage D  Organogram cultuurbeleid Nederlandse 
rijksoverheid en Vlaamse Gemeenschap

Figuur D.1

Organogram cultuurbeleid Nederlandse rijksoverheid

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

directoraat-generaal 
Cultuur en Media

staatssecretaris / 
minister van Cultuur

Raad voor Cultuur

directie Media, 
Le�eren en 
Bibliotheken

directie Kunsten 

afdeling Beleid en 
bestuur

directie Cultureel 
Erfgoed 

Nationaal Archief

Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed

Erfgoedinspectie

sector Le�eren en 
bibliotheken

sector Mediabeleid

sector Juridische 
zaken

sector Financiële en 
technische zaken 

afdeling Beleids-
ontwikkeling

afdeling Stelsel-
onderhoud

afdeling Financiën en control

afdeling Instellingen-
beleid en informatie
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Bijlage E Overzicht van meelezers

In het kader van De grens als spiegel (periode 2004-2005)

Chris Buys, voormalig senior beleidsmedewerker bij de directie Cultureel Erfgoed van 
het ministerie van oc w in Den Haag.

Daniëlle Cozijnsen, coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Kunsten van het 
ministerie van oc w in Den Haag.

Hilde Cuyt, voormalig medewerker van de cel Cultuurbeleid van de administratie Cultuur 
van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Debbie Esmans, voormalig medewerker van de cel Cultuurbeleid van de administratie 
Cultuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.

Jan Jaap Knol, voormalig hoofd van de afdeling Cultuurbereik van de directie Kunsten 
van het ministerie van oc w in Den Haag.

Rudi Laermans, hoogleraar Sociologie aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek 
van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven en co-
promotor van het voormalige interuniversitaire Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen 
(2001-2006).

John Lievens, hoofddocent bij de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent en co-
ordinator van het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen (2001-2006) en het Steunpunt voor 
beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011).

Hans Waege, hoofddocent bij de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent en coördi-
nator-promotor van het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen (2001-2006) en het Steunpunt 
voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011).

In het kader van Van Anciaux tot Zijlstra (periode 2006-2011)
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Bijlage F  Primair en voortgezet onderwijs in 
Vlaanderen en Nederland

Tabel F.1

Primair en voortgezet onderwijs in Vlaanderen en Nederland

Vlaanderen

basisonderwijs
leerplicht vanaf 6 jaar
leerjaar 1 t/m 9 (2,5-12 jaar)
kleuteronderwijs jaar 1 en 2 (2,5-6 jaar)
lager onderwijs jaar 3-9 (6-12 jaar)

secundair onderwijs (12-18 jaar)
eerste graad (12-14 jaar)
tweede en derde graad (15-18 jaar )

Algemeen Secundair Onderwijs (a so)
Technisch Secundair Onderwijs (tso)
Kunst Secundair Onderwijs (k so)
Beroeps Secundair Onderwijs (bso)

9 polen in de tweede graad van het aso:
economie
Latijn
Grieks
humane wetenschappen
wetenschappen
moderne talen,
wiskunde
sport
topsport

Nederland

primair onderwijs
leerplicht vanaf 5 jaar
groep 1 t/m 8 (4-12 jaar)
onderbouw groep 1-4 (4-8 jaar)
bovenbouw groep 5-8 (9-12 jaar)

voortgezet onderwijs (12-18 jaar)
onderbouw (12-14/15 jaar)
bovenbouw (16-17/18 jaar)
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; 12-16 jaar)
hoger algemeen vormend onderwijs (havo; 12-17 jaar)
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; 12-18 jaar)
gymnasium (12-18 jaar)

profielen in de vernieuwde tweede fase (vanaf de vierde klas 
havo, vwo, gymnasium):

cultuur en maatschappij
economie en maatschappij
natuur en gezondheid
natuur en techniek

Bron: mov (2008); www.ond.vlaanderen.be; ec (2009)
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