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Aanleiding

13-11-2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dankzij diverse onderzoeken de bezoekers aan een culturele 

voorstelling, tentoonstelling of festival goed in beeld zijn;

constaterende dat nog steeds een deel van de Nederlanders niet of bijna nooit 

gebruik heeft gemaakt van het culturele aanbod;

van mening dat meer inzicht in de «niet-bezoeker» voor de culturele partijen 

zinvol zou zijn om hun publieksbereik te vergroten;

verzoekt de Minister middels een onderzoek ook de «niet-bezoeker» in beeld 

te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp, Dik-Faber, Arno Rutte, Asscher



Opdracht

• “Synthese van inzichten op basis van beschikbaar wetenschappelijk 

onderzoek omtrent (niet-)bezoek en (niet-)beoefening in cultuur.”

• “Het rapport  levert inzicht in het continuüm van bezoek/beoefening tot 

niet-bezoek/-beoefening en motivering hiervan door respondenten (in 

termen van smaak, beleving en betekenis) op basis van beschikbaar 

onderzoek. Ook wordt ingegaan op succesvolle initiatieven in de culturele 

sector om nieuw publiek te bereiken. Het rapport mondt uit in conclusies  

over kansrijke en minder kansrijke aanknopingspunten voor het bereiken 

van nieuw publiek door culturele instellingen.”



De notitie

• Definities en typeringen van ‘niet-bezoekers’ – gecanoniseerde en populaire 

cultuur

• Cijfers over cultuurbezoek – ook in Europese context

• Onderzoek naar bezoekdrempels en de motieven van niet-bezoekers.

• Het verhogen van cultuurdeelname.

• Een alternatieve, fundamenteel-kritische opvatting omtrent de roep om 

verhoging van cultuurdeelname. 



De (niet-)bezoeker

SCP-cijfers over 2014 Bereik (%) Bezoekfreq./jaar

Populaire voorstellingen 82 8,8

Gecanoniseerde voorstellingen 38 1,6

Beeldende kunst 59 6,5

Erfgoed 66 5,4

Bibliotheek 39 4,3

Totaal 92 24,5

Slechts 8% is geen bezoeker van 
minstens 1 van deze cultuuruitingen



In Europa staat NL 
in de top

Enige vorm van 
participatie

Film Live optredens Erfgoedsites

EU-26 64 46 43 43

België 68 50 45 43

Bulgarije 29 22 19 15

Tsjechië 70 48 48 52

Denemarken 85 67 59 61

Duitsland 73 47 49 50

Estland 70 48 56 44

Ierland 69 49 45 40

Griekenland 47 33 34 17

Spanje 59 46 33 34

Frankrijk 78 58 55 54

Kroatië 37 25 26 19

Italië 47 38 25 26

Cyprus 53 31 43 21

Letland 63 32 52 44

Litouwen 62 35 57 31

Luxemburg 79 56 58 56

Hongarije 50 31 31 35

Malta 51 34 30 26

Nederland 84 59 61 61

Oostenrijk 74 48 53 44

Polen 54 41 26 38

Portugal 63 32 48 38

Roemenië 27 19 21 18

Slovenië 70 37 57 44

Slowakije 59 35 40 34

Finland 84 55 67 61

Zweden 85 61 57 67

Groot-Brittannië 75 53 50 55

IJsland 90 69 74 54

Noorwegen 86 62 63 55

Zwitserland 86 62 68 62

Macedonië 24 13 20 14

Servië 30 20 21 13



De (niet-)bezoeker

• Onderscheid gecanoniseerde – populaire voorstellingen

• SCP: 

• Populair = popmuziek, cabaret, film (82%)

• Gecanoniseerd = klassieke muziek, inclusief concerten of uitvoeringen, 

toneel, moderne dans of klassiek ballet (38%)

• Onderscheid (highbrow / lowbrow) wordt in veel onderzoek gerelativeerd, 

maar blijft duidelijk zichtbaar in cijfers en bestaat dus reëel.

• Culturele omnivoren: ‘grensverkeer’ komt vooral van 1 kant: (voormalige) 

highbrows doen er lowbrow bij, (voormalige) lowbrows wagen de oversteek 

naar highbrow nauwelijks

•
• “Probleem” van niet-bezoeker zit dus bij gecanoniseerde cultuur



De niet-bezoeker?

• Grens tussen bezoekers / niet-bezoekers is arbitrair vanwege:

• Grenswaarde minimaal aantal bezoek?

• Keuze en reikwijdte van aantal gemeten activiteiten?

• Geen tweedeling (bezoeker/ niet-bezoeker) maar vierdeling:

• Regelmatige bezoekers

• Incidentele bezoekers

• Geïnteresseerde niet-bezoekers

• Niet-geïnteresseerde niet-bezoekers

Vb theater: 

• 24% = niet-geïnteresseerde niet-bezoeker

• 21% = geïnteresseerde niet-bezoeker

• 28% = incidentele bezoeker

• 27% = regelmatige bezoeker



Het conversie-model

Niet-
geïnteresseerde 
niet-bezoekers

Geïnteresseerde 
niet-bezoekers

Incidentele 
bezoekers

Regelmatige 
bezoekers

Vergroten 
interesse 
huidig aanbod
Veranderen 
aanbod
Naar ‘cultural 
democracy’

Wegnemen 
belemmeringen



Van interesse naar bezoek: wegnemen belemmeringen

Van den Broek (2013):

1. Te ver

2. Te duur

3. Ik ga liever niet alleen

4. Het is niks voor mensen zoals ik

5. Ik wist niet wat er te doen was

6. Het kwam er gewoon niet van

‘Het kwam er gewoon niet van/’Geen tijd’: ook in ander onderzoek – koppeling 

interesse?

Lager opgeleiden: vaker 1-4; hoger opgeleiden: vaker 6

Wegnemen van praktische drempels: gericht op specifieke groepen (bv. 

gehandicapten; ouderen; lagere inkomens)

“Een complex samenstel van motivaties en drempels” - combinatie met 

interesse maakt effectief interveniëren lastig



Van desinteresse naar interesse 1

1. Vergroten interesse huidig aanbod 

(= vergroten ‘vraag’): cultuureducatie.

‘Overtuigen’ - effect?

2. Veranderen van het aanbod: 

oprekken van ideeën rond gecanoniseerde cultuur?

- NNO – Armin van Buuren, ABBA, Beatles…

- Theater Zuidplein

‘Bedienen’- effect?

Beiden gaan uit van een ‘problematisering van de niet-bezoeker’ en een 

‘includerende’ beweging vanuit het gecanoniseerde culturele veld

Beiden gaan uit van een vraag-aanbod-relatie



Van desinteresse naar interesse 2

3. Van vraag-aanbod naar ‘cultural democracy’?

- ‘The participatory turn’

- Community arts (interventionisme?)

- ‘Non-interventionistische co-creatie’

- Van overtuigen/bedienen naar dialoog

Achtergrond:

- De betekenis van cultuur bevindt zich tussen ‘werk’ en ‘consument’

- Betekenis is biografisch

- Kunstenaars als specialisten in betekenisgeving door dialoog

Consequentie: een ‘participatory turn’ in culturele instellingen en in 

opleidingen?

Effect?



Van desinteresse naar interesse 3

Aanbieder Consument

Producent Vrager

‘Kunste-
naar’

Dialoog en 
co-creatie

‘Publiek’



Naar een meer fundamentele discussie?

• De ‘niet-bezoeker’ als een discursieve constructie: het niet-bezoeken van 

gecanoniseerde culturele instellingen is een probleem en de 

gecanoniseerde culturele instellingen gaan dat oplossen – met 

overheidsfinanciering

• De financiële kaart: overheidsfinanciering landt onevenwichtig bij burgers: 

“public resources are distributed towards those who are already most 

privileged” (EU, 2012)



Wat gaan we doen?

• Alternatieven:

1. De niet-bezoeker van gecanoniseerde cultuur is niet echt een probleem: 

‘sleutelen’ - en naar een positieve omschrijving van de ‘niet-bezoeker’?

2. De niet-bezoeker van gecanoniseerde cultuur is wel een probleem: 

‘sleutelen’ - en naar een fundamentele bezinning op de uitgangspunten van 

cultuurbeleid?

Er zijn geen quick wins!



Stellingen 1

Burgers zijn vrij in hun keuzes, niet-bezoek van door overheden gefinancierd 

cultureel aanbod is dus geen probleem.

De betekenis van kunst en cultuur wordt in grote mate bepaald door degene 

die erin participeert. Het is daarom niet mogelijk om kunstzinnige producten of 

producties langs een eendimensionale kwaliteitsmeetlat te beoordelen.

De overheid is via cultuurbeleid niet in staat om culturele voorkeuren te sturen 

of veranderen. 



Stellingen 2

Omdat zowel het luisteren naar een Beethoven-symfonie als het luisteren naar 

een shantykoor potentieel betekenisvol is voor luisteraars, moeten overheden 

symfonieorkesten en shantykoren in gelijke mate ondersteunen.

De beoordeling van de verdeling van cultuurmiddelen moet uit handen worden 

genomen van het huidige circuit van kunstkenners en worden teruggelegd bij 

een groep die een betere afspiegeling is van de totale Nederlandse bevolking.

Als de overheid niet over smaak gaat, waarom wordt er dan zo eenzijdig 

gesubsidieerd richting gecanoniseerde cultuur?


