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Inleiding
1. Kunst en sociale cohesie in het Nederlandse Cultuurbeleid
Het is een veel gehoorde en vooral in politieke context gebruikte veronderstelling dat kunst en
cultuur bijdragen aan sociale cohesie. ‘Cultuur verbindt’, luidde het begin van de titel van de
beleidsbrief die de minister van cultuur in de zomer van 2014 schreef. (Ministerie OCW, 2014).
Hoewel de minister met deze titel in eerste instantie verwees naar de samenwerkingsmogelijkheden die zij wil stimuleren tussen de culturele sector en andere maatschappelijke domeinen, is de
dubbele boodschap helder. De culturele sector moet niet alleen breder ingezet worden om zo op
lokaal niveau een efficiëntere en meer van de overheid onafhankelijke infrastructuur voor zorg,
welzijn, cultuur en sport te realiseren. Uit haar brief valt op te maken dat juist van de culturele
sector een verbindende werking verwacht wordt, omdat culturele activiteiten zouden bijdragen
aan gemeenschapsvorming en sociale cohesie (p.8).
In het Nederlandse cultuurbeleid werden de begrippen cultuur en sociale cohesie in 1995 voor
het eerst expliciet met elkaar in verband gebracht door staatssecretaris Nuis, die vond dat het
cultuurbeleid een wezenlijke rol kon spelen in het besef van nationale identiteit, dat op zijn beurt
zou kunnen bijdragen aan sociale cohesie in een multiculturele samenleving (Pots, 2010, p.333).
Niet cultuur als pantser, maar als ruggengraat, was zijn visie op cultuurbeleid. Nuis doelde
daarmee op twee kenmerken van cultuur:
Wie cultuur vooral gebruikt als onderscheidingsteken (…) als middel om het verschil
te markeren tussen de eigen groep en de anderen, kan gemakkelijk terechtkomen in
een onvruchtbaar defensief. Cultuur verwordt dan tot een pantser tegen een als vijandig ervaren buitenwereld. Daartegenover kunnen culturele verworvenheden functioneren als een innerlijke zekerheid, een steun in de rug die in staat stelt tot welwillende
omgang met andersdenkenden zonder angst voor identiteitsverlies. (Ministerie OCW,
1995, p.4)
De opvatting dat de overheid een taak heeft bij de verspreiding en het toegankelijk maken van
kunst en cultuur in Nederland, is al ouder en werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw vertaald
in het spreidingsbeleid. Maar toen speelde op de achtergrond vooral de gedachte een rol dat
cultuur mensen ‘beschaafder’ zou maken en dat cultuur zou bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Deze gedachte komt voort uit een in de negentiende eeuw ontwikkeld cultuurbegrip
dat zich destijds beperkte tot de letteren en de schone kunsten. De West-Europese cultuur werd
als de meest ontwikkelde beschouwd en moest daarom door iedereen gekend en verkend worden,
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omdat de confrontatie met (deze) kunst de eigen persoonlijkheid zou cultiveren. “Dit evalua-

Kunst en cultuur verbinden mensen, laten nieuwe inspirerende perspectieven zien,

tieve cultuurbegrip legitimeerde lange tijd, en deels trouwens nog steeds, een op kunstspreiding

kunnen ontroeren en verwonderen en ons een spiegel voorhouden. Cultuurbeleid

gericht beleid (…)” (Laermans, 1999, p.129). Deze (overigens normatieve, want elitaire legiti-

draagt bij aan sociale samenhang en aan een vitale economie. Een rijk cultureel leven

meringsgrond) was en is niet de enige die wordt gebruikt om cultuurbeleid te verantwoorden.

is een bron van creativiteit en versterkt het internationale vestigingsklimaat. Het

Dat komt doordat de intrinsieke waarde van kunst en cultuur niet eenduidig begrepen wordt en

is essentieel bij het creëren van trots en gemeenschapsgevoel in onze samenleving.

mede daardoor niet door iedereen erkend wordt als een argument om deze sector te financie-

Daarom is het van belang om in ons Koninkrijk een divers kunstaanbod te hebben en

ren met gemeenschapsgeld. Hierdoor zoeken diegenen die geloven in het belang van kunst en

een divers publiek te bereiken. (Coalitieakkoord 2007, p.38)

cultuur voor de gemeenschap, naarstig naar andere legitimeringsgronden buiten de eigen sector.
Deze zijn dan gebaseerd op zogenaamde extrinsieke waarden die kunst en cultuur met zich mee

In dit regeerakkoord lag de nadruk op de bevordering van actieve cultuurparticipatie onder

zouden brengen, maar ook door andere domeinen gerealiseerd worden. Of zoals onlangs nog

een breed en divers publiek. Het kabinet stond een brede basis voor cultuur voor, door middel

kritisch werd verwoord door artistiek directeur Spreksel van het moderne dansfestival Cadance:

van cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur. Onder dit kabinet werkte minister Plas-

1

terk in het beleidsdocument Kunst van leven, hoofdlijnen cultuurbeleid de uitgangspunten
Recente discussies over de positie van de kunst worden in de media vooral gevoerd

zoals beschreven in het coalitieakkoord, uit in een 10-puntenplan. Opvallend is dat Plasterk

door beleidsmakers, politici en zich als politici gedragende kunstdirecteuren. Opval-

niet direct de gedachte volgde van de coalitiepartijen om cultuurparticipatie te bevorderen ten

lend is dat in die discussie de kunst vooral een instrument is in een rekenmodule:

behoeve van sociale doelstellingen. Terwijl in het coalitieakkoord termen als sociale samenhang,

20% educatie, 15% talentontwikkeling, nog eens 20% sociale cohesie en de resterende

gemeenschapsgevoel en verbinden de boventoon voerden, koos Plasterk voor een brede basis

45% is goed voor het leefklimaat en de cultuurtoerist. De politiek heeft zich de kunst

voor cultuur omdat “juist door een zo groot mogelijke deelname aan het culturele leven ruimte

toegeëigend en tot onderdeel van het politieke steekspel gemaakt. Voor links is de

ontstaat voor excellentie en innovatie” (Kunst van leven, p.5). Die hoge top heeft een brede basis

kunst vooral een instrument in het maatschappelijk domein, voor rechts mag de kunst

nodig waarin kunst en cultuur zelf worden ervaren door aanschouwing en beoefening. Ama-

dat vooral niet zijn en voor nog verder rechts mag de kunst er helemaal niet zijn.

teurkunst en cultuureducatie zijn daarin vanwege de toegankelijkheid van groot belang. Aan

(Spreksel, 2015)

amateurkunst en cultuureducatie kan iedereen meedoen. En dat was het basisprincipe van
het toenmalige kabinet: “iedereen dient de mogelijkheid te krijgen als culturele burger deel te

De extrinsieke of instrumentele waarden worden veelal gezocht in het economische en sociale

nemen aan de samenleving” (OCW, 2007, p.21).3 Vanuit dit principe vertrok het Fonds voor

domein. Zo wordt in de jaren tachtig van de twintigste eeuw het belang van cultuur voor de nati-

Cultuurparticipatie, dat op 1 januari 2009 actief werd en de taak kreeg om samen met provincies

onale identiteit benadrukt. Terwijl minister Brinkman (1982-1989) daarbij vooral economische

en gemeenten een cultuurparticipatieprogramma op te stellen dat zou bijdragen aan verbinding,

doelen beoogde te bereiken (promotie van het Nederlandse culturele product in binnen- en buitenland), vond minister d’Ancona (1989-1994) het vanuit dit oogpunt belangrijker te investeren
in het beheer en behoud van cultureel erfgoed, wat resulteerde in de ontwikkeling van nieuw
beleid op dit terrein. Het was onder haar ministerschap dat de term sociale cohesie zijn intrede
deed in het Nederlandse overheidsbeleid en waarmee zij sociaal beleid opnieuw kon positioneren in de Nederlandse politiek (Bröer, 2001). Zij legde echter geen verband tussen cultuurbeleid
en sociale cohesie, zoals haar opvolger staatssecretaris Nuis deed en zoals dit vanaf dat moment
terug bleef komen in het cultuurbeleid, zij het in gevarieerde bewoordingen en vanuit verschillende sectoren op het gebied van kunst en cultuur, tot het eerste kabinet Rutte in 2010 aantrad.2
Dit onderzoek heeft betrekking op de beleidsperiode die net daarvoor onder kabinet Balkende IV
was aangevangen en waarvan de plannen nog tot 2012 zouden worden uitgevoerd. Een belangrijke motivatie voor het cultuurbeleid van dit kabinet was het verbindend vermogen van kunst
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en cultuur:

1. Dit is overigens niet zonder gevaar. Er bestaat de kans dat het legitimeringstekort alleen maar toeneemt als de
overheden met het cultuurbeleid doelstellingen nastreven die op andere terreinen ook of zelfs beter behaald
kunnen worden. Als de gewenste sociale en economische effecten van cultuurbeleid niet kunnen worden aangetoond, of beter via andere wegen (b)lijken te kunnen worden bereikt, is de kans aanwezig dat de overheid er geen
heil meer in ziet subsidies te verlenen omdat de cultuursector immers niet doet wat ze zegt te doen, althans niet
volgens de normen die de overheid haar heeft opgedrongen.
2. Onder Van der Ploeg (staatssecretaris van cultuur van 1998 tot 2002) was een van de prioriteiten van het cultuurbeleid de bevordering van een multiculturele samenleving. Van der Laan (2003-2006) benadrukte het belang
van cultureel erfgoed ‘omdat kennis daarvan moest bijdragen aan een cultureel bewustzijn dat onmisbaar is in een
multiculturele samenleving’ (in: Pots 2010, p.340).
3. In dat opzicht is het vreemd dat de paragraaf ‘kunst en cultuur’ in het regeerakkoord van Balkenende IV onder de
kop “Overheid en dienstbare publieke sector” is geplaatst en niet onder het hoofdstuk “Sociale samenhang”. Ook
de invulling van de uitgangspunten door Plasterk wijst op een accentverschuiving richting de huidige politieke
opvattingen, namelijk dat overheidsbemoeienis met kunst en cultuur gelegitimeerd is vanwege het economische
belang. Innovatie en excellentie zijn immers nodig om de top te bereiken, ten behoeve van internationaal prestige.
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sociale samenhang en gemeenschapsgevoel.4 Het Fonds richtte zich daarbij voornamelijk op

De culturele eigenheid van Drenthe maakt haar samen met haar culturele voorzie-

een actieve deelname aan het culturele leven op basis van de veronderstelling dat juist “actieve

ningen aantrekkelijk om er te wonen, werken en recreëren. Het aanwezige erfgoed

deelname aan cultuur bijdraagt aan cultureel burgerschap: aan individueel geluk maar ook aan

en kunstuitingen, zorgen ervoor dat mensen zich kunnen spiegelen ten aanzien van

onderlinge binding in dorp, wijk of stad”(FvCP, 2009, p.5). Volkscultuur – een nieuw geïntrodu-

hun leefwereld en hun geschiedenis. Dat bevordert de persoonlijke ontwikkeling van

ceerd beleidsterrein dat inmiddels ook weer van de beleidsagenda is verdwenen – zou daar een

mensen en de sociale verbondenheid. (2012b, p.9)

belangrijke rol in spelen, omdat volkscultuur zou appelleren “aan de behoefte aan worteling en
aan gevoel voor samenhang en traditie” (FvCP, 2009, p.6).

Het is echter op zijn minst opmerkelijk dat de overheden voor de legitimering van cultuurbeleid

Hoewel minister Bussemaker (ook) niet nader specificeert wat zij precies onder cultuur verstaat,

zich zo stellig beroepen op dergelijke veronderstellingen. Het is niet voldoende aangetoond dat

valt uit de vele voorbeelden die zij in haar beleidsbrief noemt op te maken dat zij vooral maat-

er een verband bestaat tussen cultuurparticipatie en sociale cohesie (Belfiore 2002; Gielen et

schappelijke effecten verwacht van culturele activiteiten die bewust als middel worden ingezet

al., 2014; McCarthy et al., 2004; Merli 2002; Van den Broek, 2008; White & Hede, 2008). Er

om sociale effecten bij bepaalde doelgroepen te bereiken en waarbij veelal actieve deelname van

bestaat zeker te weinig duidelijkheid over oorzakelijke verbanden tussen beide verschijnselen

burgers is vereist. In plattelandsgebieden die kampen met krimp ziet zij een groeiende aandacht

en er is nauwelijks aandacht voor de doelmatigheid van de middelen die worden ingezet. Het is

voor de plaatselijke cultuurhistorie ten behoeve van behoud van de lokale identiteit, die nodig

bijvoorbeeld de vraag of sociale cohesie beter gerealiseerd kan worden via sport of via cultuur

zou zijn ter bevordering van sociale cohesie.

(Gielen et al., 2014; McCarthy et al., 2004; Van den Broek 2008). Een ander probleem is dat er in
veel onderzoek weinig rekening wordt gehouden met de context waarin cultuur gewenste externe

De provincie Drenthe, het kader voor het empirische gedeelte van dit onderzoek, is zo’n plat-

effecten genereert. Daarbij speelt ook het niveau waarop empirisch onderzoek naar de waarde

telandsgebied dat te kampen heeft met krimp. Volgens deze provincie kan cultuur als middel

van cultuur voor deelnemers wordt uitgevoerd, een rol. Om persoonlijk ervaren waarden te ver-

worden ingezet om de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen en wijken te bevorderen:

talen naar een bredere maatschappelijke betekenis is bijzonder complex (Gielen et al., 2014,

“Cultuur speelt daarbij een belangrijke rol, omdat het de onderlinge betrokkenheid van mensen

p.89).

vergroot, sociale samenhang versterkt en zorgt voor nieuwe verbindingen tussen bevolkingsgroe-

In zijn onderzoek naar vrijetijdsbesteding in multi-etnisch Nederland maakte Van den Broek

pen met meer onderling begrip, ook tussen mensen met verschillende achtergronden” (2009a,

(2008) een begin met het vullen van genoemde hiaten. Hij onderzocht vijf aspecten van sociale

p.13). In de beleidsperiode 2009-2012 zette de provincie hier onder andere op in door afspraken

cohesie op samenhang met aspecten van vrijetijdsbesteding zoals cultuurdeelname en sportdeel-

te maken (‘allianties’) met gemeenten. Zij zag daarbij een verband met de Wet Maatschappelijke

name onder vier etnische groepen in grote steden. Van den Broek concludeerde dat er nauwelijks

Ondersteuning die gemeenten opdraagt om de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen en

verbanden zijn tussen cultuurdeelname en sociale cohesie. De meeste verbanden zijn door hem

wijken te bevorderen. Eén van die allianties was het programma voor cultuurparticipatie Samen

gevonden onder de groep autochtonen die is onderzocht. De conclusie die Van den Broek trekt

Delen!. Provincie en gemeenten richtten zich daarbij onder andere op de bindende werking van

roept, samen met het uitblijven van sluitend empirisch bewijs, de vraag op of de overheden met

amateurkunst, bibliotheekwerk en cultuureducatie en zagen vooral participatie in amateurkunst

cultuur het juiste instrument kiezen om sociale cohesie te bevorderen. Door deel te nemen aan

als sociaal bindmiddel (Provincie Drenthe, 2009a, p.14).

kunst en cultuuruitingen, groeit de culturele competentie van mensen (Ganzeboom 1984, 1989;

5

Blokland 1991, Bourdieu 1986). Volgens anderen bestaat er een samenhang tussen de omgang
met kunst en een open houding (Carroll, 2001; Greene, 1995; Van Maanen, 2009; Nussbaum

2. Probleemstelling en onderzoeksvraag

1997, 2010; Schaeffer, 1998). Maar betekent dit ook dat de sociale cohesie, of de binding van

De gedachte dat cultuurparticipatie bevorderlijk is voor sociale cohesie, blijkt dus al enige tijd

individuen met de maatschappij groeit? Levert deelname aan cultuur op dat een persoon zich

een legitimeringsgrond voor cultuurparticipatiebeleid op zowel landelijk, regionaal als lokaal

meer betrokken voelt bij zijn omgeving en heeft dit vervolgens weer effect op de samenhang met

niveau. De provincie Drenthe zag in de periode 2009-2012 samen met de Drentse gemeenten

anderen in die omgeving?

kansen om via cultuurparticipatie de inwoners van Drenthe met elkaar en met hun omgeving te
verbinden. En ook in de meest recente cultuurnota voor de periode 2013-2016 houdt de provincie aan deze gedachte vast:

18

4. Het Fonds voor Cultuurparticipatie volgde op het Actieplan Cultuurbereik dat van 2000 tot 2008 werd uitgevoerd.
Tegelijkertijd zet de provincie Drenthe samen met de gemeenten in op andere terreinen om dezelfde sociale
5. doelen te verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld de verbreding van multifunctionele centra, het stimuleren van vrijwilligerswerk of het inzetten op sport.
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Aan het hier geschetste probleem dat al bijna tot de onderzoeksvraag van deze studie leidt, gaat

betoogt Gielen dat cultuur op de eerste plaats een socialiserende rol heeft: “ze helpt individuen in

nog een andere kwestie vooraf. Het is in beleidsteksten vaak niet duidelijk wat er precies met

een specifieke sociale, politieke, economische orde integreren. Cultuur leert mensen bestaande

kunst en cultuur bedoeld wordt. In het hierboven gegeven overzicht in vogelvlucht van de sociale

manieren van handelen en zijn in een bepaalde samenleving en schenkt daarmee ook een zin

legitimering van Nederlands cultuurbeleid, viel al op dat de termen kunst en cultuur door elkaar

aan een menselijk leven in die maatschappij” (Gielen et al., 2014, p.12). De kunst en cultuur die

gebruikt worden. Het spreidingsbeleid in de jaren vijftig was vooral gericht op de zogenaamde

volgens Schnabel en De Hart hebben bijgedragen aan een nationale identiteit en een gevoel van

hoge cultuur (kunst met de grote K) waaronder kunstuitingen zoals beeldende kunst, literatuur,

verbondenheid, kunnen als cultuur in deze ruime zin worden begrepen. De functie die Schnabel

klassieke muziek, ballet en opera werden gerekend. Als in het beleid de termen diversiteit en

en De Hart toekennen aan de moderne kunst- en cultuuruitingen komt dicht in de buurt van

pluriformiteit opduiken, wordt het begrip cultuur breder geïnterpreteerd. Enerzijds horizon-

wat Gielen omschrijft als een subjectiverende rol. Dit begrip “wijst dan niet op het inschrijven

taal, waarbij populairdere en nieuwe vormen van cultuur worden betrokken, zoals film, cabaret

van individuen in een bestaande of heersende culturele orde (de maat van cultuur, JFO), maar

en audiovisuele media. Anderzijds verticaal, waarbij de nadruk meer op de toegankelijkheid

op het leren hierin een zelfstandige, onafhankelijke of autonome – soms kritische – positie in te

van de kunstuiting komt te liggen, en daarmee op het stimuleren van deelname aan kunstzin-

nemen (de onmaat van cultuur, JFO)” (Gielen et al., 2014, p.16). Hoewel kunst niet het mono-

nige vorming en amateurkunst. Deze begrippen hebben allemaal betrekking op cultuuruitin-

polie heeft op subjectivering, en onmaat niet per se als subjectivering hoeft te worden beleefd

gen waarbij kunsttalen centraal staan: zang, muziek, dans, theater, beeldende kunst, letteren

of opgevat, is een erkend kenmerk van kunst dat het speelt met de maat van cultuur door met

en nieuwe media. Maar de termen diversiteit en pluriformiteit verwijzen ook naar cultuur in

bestaande regels te breken. Of, zoals Luhmann (2000) de rol van kunst omschrijft: ”art renders

de zin van gebruiken, gewoonten en tradities die bij een bevolkingsgroep horen (of hoorden).

accessible what is invisible without it” (p.17). Zo bezien is er sprake van een dialectische ver-

In dat geval wordt met cultuur niet (per se) een kunstzinnige uiting bedoeld, maar gaat het

houding tussen kunst en cultuur, waarbij kunst vragen kan stellen bij culturele gewoonten en

om (de beschrijving van) een levensstijl van een groep mensen. Met de visie dat in een multi-

deze kan bekritiseren. Zonder de subjectiverende rol zou een samenleving stil komen te staan

culturele samenleving begrip en respect voor en uitwisseling van aspecten van elkaars levens-

(Gielen et al., 2014, p.18), dat wil zeggen dat mensen zich nooit buiten de bestaande orde zouden

stijlen onontbeerlijk zijn voor een interculturele gemeenschap, werd tegelijkertijd het bieden

begeven omdat deze mogelijkheid niet wordt aangereikt. Zou het dan ook niet mogelijk zijn dat

van houvast door aandacht voor de nationale identiteit steeds belangrijker gevonden. Behoud,

juist die moderne kunst- en cultuuruitingen waar Schnabel en De Hart op doelden, via subjecti-

beheer en ontsluiting van cultureel erfgoed en de bevordering van deelname aan volkscultuur

vering een bijdrage leveren aan de verandering van een bestaande in een nieuwe sociale cohesie,

zijn voorbeelden van cultuurbeleid die daarop inspelen. Door geen onderscheid te maken tussen

in plaats van via de socialiserende rol van kunst? Die laatste heeft wellicht eerder betrekking op

de begrippen kunst en cultuur (maar deze voor het gemak altijd naast elkaar te noemen), is het

de extrinsieke waarden van kunst: via kunstuitingen ontmoeten mensen elkaar, horen mensen

niet altijd duidelijk wélk cultuurbegrip wordt gekoppeld aan bepaalde sociale effecten die van

tot een bepaalde groep, leren zij zich te gedragen volgens de sociale regels van de kunstwereld,

het beleid verwacht worden.

etc. Een interessante vraag is nu of juist de intrinsieke waarden van kunst ook sociale effecten

Wel werd al zichtbaar dat binnen het cultuurbeleid sociale effecten van cultuurparticipatie voor-

kunnen genereren, met andere woorden, of de amateurkunst die de provincie Drenthe als sociaal

namelijk verwacht worden uit de hoek van de amateurkunst en cultuurhistorie. Schnabel en De

bindmiddel ziet, dat ook werkelijk kan zijn vanwege de mogelijk aanwezige kunstzinnige aspec-

Hart (2008) wijzen op een zeker verschil tussen de noties cultuur en kunst gezien de functies die

ten en zich daarmee wellicht onderscheidt van andere mogelijke sociale bindmiddelen zoals

zij historisch gezien vervuld hebben:

sport, lokale tradities of (activiteiten van) dorps- en wijkverenigingen.

6

7

(…) in het vestigen en bevestigen van een nationale identiteit en een gevoel van nationale trots en verbondenheid. Dat geldt voor de architectuur en de inrichting van het
landschap, maar ook voor het erfgoed en (…) voor de taal en de moderne volkscultuur, met zijn massamanifestaties. De moderne kunst- en cultuuruitingen [daarentegen, JFO] hebben vrijwel nooit de bedoeling een bijdrage te leveren aan de sociale
cohesie. Eerder lijken zij juist geïnteresseerd in het bekritiseren daarvan (…). (p.20)
Gielen et al. (2014) spreken in dit verband van de maat en onmaat van cultuur.8 Op basis van

20

de definitie van Laermans (2002) dat cultuur een sociaal gedeeld tekenfonds of – repertoire is,

6. Nuis benadrukte het belang van houvast in de multiculturele samenleving door het (er)kennen van de Nederlandse identiteit, die volgens hem gekenmerkt wordt door ‘vrijheid van geest, woord en gedrag, door relatieve
tolerantie en een egalitaire gezindheid, alles in een context van ordelijke vreedzaamheid en degelijke gematigdheid
die zeker vroeger als een soort wereldwonder is beschouwd’ (Ministerie van Onderwijs, 1996, p.39).
7. Volkscultuur was in de periode 2009-2012 één van de drie pijlers (naast cultuureducatie en amateurkunst)
waarop het Fonds voor Cultuurparticipatie zich diende te richten.
8. De term onmaat (dismeasure) komt van de filosoof Virno. Zie ook Lavaert & Gielen (2009), Gielen (2013).
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Kort samengevat wordt in Nederland cultuurparticipatiebeleid onder andere gelegitimeerd

Deel I

vanwege de positieve effecten die bepaalde culturele activiteiten zouden hebben op sociale

In het eerste hoofdstuk is met behulp van sociologische literatuur het begrip sociale cohesie

cohesie. Het is echter nog niet voldoende aangetoond dat er een verband bestaat tussen cul-

nader onderzocht. Daarbij is vooral nagegaan hoe in de sociologische literatuur wordt omgegaan

tuurparticipatie en sociale cohesie, in het bijzonder tussen kunstparticipatie en sociale cohesie.

met dit begrip en welke problemen zich voordoen bij de definiëring en operationalisering ervan.

Er heerst kritiek op het onderzoek naar de sociale effecten van cultuurbeleid. Ten eerste valt

Uitkomst van dit onderzoek is een model met vier mogelijke ideaaltypen van sociale cohesie en

er methodologisch het nodige aan te merken op het empirisch onderzoek dat sinds de jaren

een operationalisering van het begrip sociale cohesie naar individueel niveau ten behoeve van

negentig is gedaan naar sociale effecten van kunstparticipatie(beleid). Ten tweede is te weinig

empirisch onderzoek: cohesief gedrag. Het empirisch onderzoek kon niet worden uitgevoerd

bekend over de relatie tussen de specifieke eigenschappen van kunst en een mogelijke bijdrage

voordat in het tweede hoofdstuk was onderzocht in hoeverre de vier ideaaltypen zich voordoen

aan sociale cohesie. Vervolgens is het de vraag of overheden, en in het kader van dit onderzoek

bij kunstparticipatie. Hiertoe is gebruik gemaakt van onderzoek naar de sociale effecten van

de Drentse overheden, met cultuurbeleid wel een adequaat instrument kiezen om sociale cohesie

kunst(beleid). Voor de theoretisering van de invloed van kunst op cohesief gedrag, is voortge-

te bevorderen. Een en ander leidt tot een dubbele onderzoeksvraag:

bouwd op theorieën die ingaan op karakteristieken en de werking van kunst met betrekking
tot cohesief gedrag van makers en toeschouwers. De uitkomsten van dit literatuuronderzoek

Hoe verhouden kunstparticipatie en sociale cohesie zich tot elkaar en wat zijn de

leidden tot een model op basis waarvan een hypothese is geformuleerd. Deze hypothese is empi-

effecten van kunstparticipatie(beleid) op sociale cohesie?

risch getoetst aan de hand van een bevolkingssurvey die voor dit onderzoek begin 2011 is uitgevoerd in Drenthe (hoofdstuk drie). Voor deze survey zijn in totaal 35.000 inwoners van Drenthe

Hoewel er in beleidsteksten doorgaans wordt gesproken van cultuurbeleid en cultuurpartici-

per brief benaderd met de vraag of zij digitaal een uitgebreide vragenlijst wilden invullen. De

patiebeleid, wordt in dit onderzoek verder de term kunstparticipatie gebruikt. Het is namelijk

survey, bestaande uit 3688 respondenten, maakte vergelijkingen mogelijk tussen verschillende

uitdrukkelijk dát gedeelte van het cultuurparticipatiebeleid dat het onderwerp van onderzoek

inwonersprofielen: de amateurkunstbeoefenaar, de sporter, de bezoeker van amateurkunst, de

is. De begrippen kunstparticipatie en sociale cohesie komen later uitgebreid aan de orde, maar

bezoeker van professionele kunst, mensen die niet aan kunst doen en mensen die geen kunst

ter verduidelijking wordt hier alvast uitgelegd wat in dit onderzoek wordt verstaan onder

bezoeken. Met behulp van regressieanalyse zijn diverse deelhypotheses getoetst, waardoor uit-

kunstparticipatie. Tot kunstparticipanten worden enerzijds personen gerekend die aan kunst-

spraken gedaan konden worden over de verhouding tussen productieve en receptieve kunstdeel-

beoefening doen en eventueel de resultaten van hun kunstbeoefening publiekelijk presenteren

name enerzijds en het cohesieve gedrag anderzijds.

(productieve deelname), anderzijds worden hiertoe de inwoners gerekend die kunstuitingen
aanschouwen, waaronder de kunstuitingen als resultaat van de amateurkunstbeoefening (recep-

Deel II

tieve deelname). Het gaat daarbij om beoefening van en het kijken of luisteren naar kunstzin-

De inzet van de Drentse gemeenten en provincie moest er toe leiden dat aan het eind van de

nige activiteiten op alle denkbare niveaus. Met kunstzinnige activiteiten of uitingen worden alle

beleidsperiode 2009-2012 meer mensen in Drenthe aan cultuur deden, vooral actief, maar ook

activiteiten bedoeld waarbij minimaal één kunsttaal centraal staat: beeldende kunst, literatuur,

receptief. Het betrof inwoners van en bezoekers aan Drenthe. De cultuurparticipatie werd gesti-

dans, theater, nieuwe media, muziek. Het onderzoek beperkt zich, wat de productieve deelname

muleerd via (amateur)kunstorganisaties, het onderwijs en/of projecten en evenementen. Zoals

betreft, tot de amateurkunst, de omgang met kunsttalen in de vrije tijd.

in de vorige paragraaf duidelijk werd, was de motivatie van de Drentse overheden om dit te doen
enerzijds de overtuiging dat cultuurparticipatie goed is voor het welzijn van de burgers: voor
hun persoonlijke ontwikkeling en de sociale cohesie tussen burgers. Anderzijds omdat cultuur-
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3. Onderzoeksmethoden en opbouw onderzoek

participatie goed zou zijn voor een gemeente of provincie als geheel op basis van de gedachte dat

De onderzoeksvraag is gelaagd en wordt in deze studie ook als zodanig behandeld. Het eerste

kunst en cultuur mede de identiteit van de leefomgeving bepalen en de omgeving aantrekkelijk

deel van het onderzoek richt zich op de eerste ‘laag’, waarbij de verhouding tussen kunstpartici-

maken om er te wonen, werken en creëren.

patie en sociale cohesie nader wordt onderzocht. Dit leidt via een theoretisch kader tot empiri-

In het tweede deel van dit onderzoek is dan ook ingezoomd op het Drentse cultuurparticipatie-

sche resultaten in de Drentse situatie. Op basis van deze resultaten kan het tweede deel aan de

beleid (hoofdstuk vier). Door het cultuurparticipatieprogramma van de provincie Drenthe en de

orde komen, waarbij nader wordt ingegaan op effecten van het Drentse kunstparticipatiebeleid

twaalf Drentse gemeenten te analyseren kon worden vastgesteld in welke mate de uitwerking

2009-2012.

van het beleid aansluit op de veronderstelling dat (actieve) kunstparticipatie de sociale cohesie
bevordert en in hoeverre op basis hiervan doelstellingen zijn geformuleerd. Vervolgens is een
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selectie gemaakt van projecten op basis van een aantal parameters, waaronder de parameter dat

4. Genuanceerde blik

met het project beoogd wordt de sociale structuur te beïnvloeden. Om te weten te komen wat de

Zoals gezegd is het opmerkelijk dat cultuurbeleid wordt gelegitimeerd op grond van nog onvol-

maatschappelijke effecten van cultuurparticipatiebeleid zijn, moet er volgens Van den Hoogen,

doende empirisch aangetoonde sociale effecten. Het is ook maar de vraag of politici en beleid-

Elkhuizen en Van Maanen (2010) op minstens twee niveaus gemeten worden. Ten eerste op het

smakers op dit ‘bewijs’ zitten te wachten: wat als blijkt dat die effecten er helemaal niet zijn? Het

niveau van het beleid: wat is het effect van het beleid op de mate van cultuurparticipatie van

is dan ook zeer prijzenswaardig te noemen dat de provincie Drenthe de stap heeft genomen om

(groepen) mensen. Vervolgens moet worden gemeten op het niveau van participatie: wat is het

onderhavig onderzoek te ondersteunen. Niet alleen vanwege de mogelijkheid die zij geboden

effect van kunstparticipatie op het leven van de deelnemers en de samenleving (Van den Hoogen

heeft om dit onderzoek volledig onafhankelijk uit te voeren aan de Rijksuniversiteit Groningen.

et al., 2010, p.220).

Maar ook omdat dit soort onderzoek de nodige tijd vergt. Een onderzoeksperiode van ruim vier
jaar is mooi, maar lang voor een overheidsorganisatie die continue moet inspringen op een snel

Voor de uitvoering van het empirisch onderzoek naar de effecten van het cultuurparticipa-

veranderende politieke en maatschappelijke omgeving. De beleidsperiode waar dit onderzoek

tiebeleid (hoofdstuk vijf) zijn deze twee meetniveaus aangehouden. Op meetniveau één werd

betrekking op heeft liep van 2009 tot 2012. Inmiddels oriënteert de provincie zich alweer op de

nagegaan in welke mate de kunstparticipatie in Drenthe zich naar aanleiding van het cultuurpar-

cultuurnota voor de beleidsperiode na 2016. Dat wil niet zeggen dat de onderzoeksresultaten

ticipatiebeleid ontwikkelde. Daarbij is zowel gekeken naar de kunstparticipatie op individueel

van dit onderzoek niet nuttig zijn. De Drentse provincie en gemeenten kunnen voor de komende

niveau (wie neemt waaraan op welke manier deel) als op het niveau van de Drentse samenleving

beleidsperiode profijt hebben van de genuanceerdere blik op cultuurparticipatiebeleid die dit

(wie neemt waaraan deel na verloop van tijd). Hiermee werd getracht antwoord te geven op de

onderzoek biedt. Het zelfde geldt voor andere overheden, mits zij rekening houden met het feit

vraag of het cultuurparticipatiebeleid (uitgevoerd in projecten) invloed heeft gehad op de kunst-

dat de resultaten van het onderzoek betrekking hebben op de inwoners van Drenthe (voorname-

participatie in de directe omgeving waarin het project werd uitgevoerd. Op het tweede meet-

lijk autochtone Nederlanders) en op (westerse) culturele activiteiten die gerelateerd zijn aan (de

niveau werd nagegaan in welke mate zich er veranderingen op het vlak van de sociale cohesie

problematiek in) deze regio.

voordeden op basis van de geselecteerde kunstzinnige projecten.

Wellicht dat een mogelijk profijt van de in deze studie gepresenteerde nuances in het denken

De geselecteerde projecten zijn gevolgd gedurende de onderzoeksperiode die van april 2010 tot

over de relatie tussen kunst en sociale cohesie, gelegen is in een hernieuwde aandacht voor meer

december 2013 liep. De nulmeting die voorafgaand aan de start of aan het begin van het project

intrinsieke legitimeringen van toekomstig cultuurbeleid.

werd gedaan, bestond uit een digitale vragenlijst die is voorgelegd aan de deelnemers in combinatie met focusgesprekken met groepjes deelnemers en interviews met zakelijke en artistieke
(project)leiders. Waar mogelijk is tijdens of na afloop van het project de vragenlijst opnieuw
voorgelegd en zijn opnieuw gesprekken gevoerd met de deelnemers. Tijdens de uitvoering van
de projecten is tevens publieksonderzoek gedaan in de vorm van direct in te vullen vragenlijsten of beantwoording van een aantal vragen gesteld door een straatinterviewer en via digitale
vragenlijsten (facultatief). Hoewel geprobeerd is zoveel mogelijk dezelfde vragen voor te leggen,
vroeg ieder project om een eigen aanpak. Deze aanpak is per project beschreven en toegelicht.
Het dient hier te worden vermeld dat de focusgesprekken met de deelnemers aan de diverse
projecten gevoerd zijn zonder de gesprekspartners op de hoogte te stellen van het onderzoeksonderwerp. Dat wil zeggen, dat zij wisten dat het onderzoek ging over hun ervaringen en belevingen van het project, maar niet dat het specifiek ging over de sociale ervaringen ten opzichte
van elkaar en de omgeving. Dit om te voorkomen dat deelnemers sociaal wenselijke antwoorden
zouden geven.
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Deel I

Uitdaging is de kunst
Over hoe kunst zich onderscheidt van andere vormen
van vrijetijdsbesteding als het gaat om sociale cohesie

Hoofdstuk 1

Meten van sociale cohesie
1.1 Sociale cohesie: een complex begrip
1.1.1 Sociale cohesie in cultuurpolitieke context
Een korte tijd leek het erop dat de term sociale cohesie in de Nederlandse cultuurpolitiek niet
meer in zwang was. Tijdens het eerste kabinet Rutte dat in 2010 aanving, kwam er de term participatiesamenleving voor in de plaats die, vanwege de terugtrekkende beweging van de overheid
op deze terreinen, vooral de nadruk legde op de toenemende eigen verantwoordelijkheid van
burgers op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur. Een goede verbinding tussen burgers
en organisaties lijkt daarbij echter onontbeerlijk. Omdat cultuur als een belangrijke verbindende
factor wordt beschouwd, is het niet verwonderlijk dat de term sociale cohesie weer de kop op
steekt in beleidsstukken aangaande cultuurbeleid, zoals in de meest recente beleidsbrief Cultuur
verbindt, een ruime blik op cultuurbeleid (OCW, 2014).
Voor de provincie Drenthe is de sociale factor van voornamelijk de kunstbeoefening ook in de
huidige beleidsperiode de voornaamste reden gebleven om dit onderdeel van het cultuurbeleid
te blijven ondersteunen. Dat heeft veel te maken met het feit dat Drenthe een plattelandsprovincie is. Veel van de Drentse dorpen kennen een actief verenigingsleven dat voor een deel bestaat
uit amateurkunstverenigingen. Zo’n actief verenigingsleven wordt al snel in verband gebracht
met sociale cohesie: vaak gevestigd in het dorpshuis vormen de verenigingen een soort ontmoetingsplek waar inwoners elkaar ontmoeten. Tegelijkertijd dragen de concerten en marsen van de
fanfare of harmonievereniging, de jaarlijkse toneelopvoering en de optredens van het plaatselijke koor tijdens dorpsevenementen bij aan de plaatselijke tradities en daarmee aan de identiteit
van het dorp. Het zijn allemaal factoren die bijdragen aan de verbinding tussen inwoners onderling en met hun woonomgeving en daarmee aan de sociale samenhang.
Vanuit het oogpunt van de randstad, de Nederlandse samenleving, Europa of andere landen en
werelddelen krijgt het idee van sociale cohesie andere ladingen, maar de aanleiding om sociale
cohesie op de politieke agenda te plaatsen is overal dezelfde; de transformatie (op grote en kleine
schaal) van sociaaleconomische, geopolitieke en culturele verhoudingen die zich in de huidige
samenleving blijvend voordoet (Chan et al., 2006; NWO, 2000). Veranderingen die de Westerse
wereld in hoog tempo ondergaat, zijn volgens Komter et al. (2000) onder andere het proces
van mondialisering, politieke schaalvergroting en veranderingen ten aanzien van zingeving
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en ideologie door een verdergaand proces van secularisatie (p.15-25).9 In Nederland vormden

concept’ gebruikt, een van de Amerikaanse socioloog Blumer afkomstige term die aanduidt dat

onder andere de afbraak van de verzuiling en de verzwakking van het daarop gebaseerde maat-

de werkelijkheid vanuit een algemeen referentiekader wordt benaderd (Schnabel & De Hart,

schappelijke middenveld, het streven naar een verdere eenwording van Europa en een toegeno-

2008). Green en Janmaat (2011) constateren echter verschillende problemen bij een dergelijk

men multiculturele samenleving al enige tijd aanleiding om de nodige politieke aandacht aan

gebruik van het begrip, die veroorzaakt worden door een normatieve lading, een eenvoudige

sociale cohesie te schenken (NWO, 2000). En meer recentelijk zijn de kredietcrisis die in 2007

optelsom van sociaal wenselijke eigenschappen of een verschil met het niveau van analyse dat

aanving en terroristische dreigingen redenen om alert te zijn op de saamhorigheid binnen de

in de definitie verborgen zit. Zij hameren daarom op het belang van een precieze definitie van

samenleving.

het fenomeen teneinde het wetenschappelijk te kunnen analyseren. Zij bekritiseren hiermee de
mening die Beauvais en Jenson (2002) zijn toegedaan dat vanuit beleidsoptiek een ´quasi-con-

Hoewel dezelfde transformatieprocessen beslist hun weerslag zullen hebben op de hele Neder-

cept’ (dat doorgaans wordt toegepast) als uitgangspunt nuttig is, omdat het voor iedere context

landse samenleving, spelen deze niet in alle delen van het land een zelfde grote rol. Het vraagstuk

een definitie ‘op maat’ mogelijk maakt (Green en Janmaat, 2011, p.3). Maar als met behulp van

rondom culturele diversiteit bijvoorbeeld speelt voornamelijk in de grotere steden in Neder-

zo’n quasi-concept doelstellingen per situatie helder en vooral concreet worden geformuleerd,

land. Via verschillende beleidsterreinen, waaronder ook cultuurparticipatiebeleid, probeert de

zodat de effecten ervan gericht kunnen worden gemeten, staat dit een wetenschappelijke analyse

overheid sociale samenhang in multiculturele wijken te bewerkstelligen.10 Deze problematiek

van sociale cohesie in het kader van het betreffende beleid naar mijn mening niet in de weg. Mits

doet zich echter in veel mindere mate voor in Drenthe. De provincie maakt zich in dit opzicht

helder wordt gemaakt dat het niet een onderzoek naar het fenomeen sociale cohesie als zodanig

ook niet echt zorgen om de sociale cohesie. In de Sociale Agenda 2009-2012 verwijst zij naar

betreft, maar naar de sociale cohesie in de betreffende (politieke) context.

een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat een positief beeld van Drenthe schetst.
Het SCP constateert een hoge waardering voor de woonomgeving, een groot gevoel van veilig-

Eenvoudig gesteld kan sociale cohesie worden begrepen als de samenhang die er bestaat tussen

heid, goede sociale contacten en veel participatie en betrokkenheid van de inwoners. “Drentse

(groepen) mensen in een samenleving. Maar deze uitleg roept direct vragen op: hoe ontstaat

dorpen staan bekend om hun sterke sociale cohesie. (…) De functie van dorpen verandert wel-

samenhang, wat wordt onder samenhang verstaan of over wat voor soort samenhang gaat het?

iswaar (van autonoom dorp naar woondorp), maar door de kleinschaligheid zullen de inwoners

En gaat het om samenhang tussen personen, groepen of zelfs grotere entiteiten?

elkaar altijd nodig hebben” (Provincie Drenthe, 2009b, p.59). Een ontwikkeling die deze sociale

Een aantal van deze vragen correspondeert met de problemen die Green en Janmaat consta-

cohesie echter kan bedreigen of minstens kan doen veranderen, is de steeds verdere leegloop van

teren. Om te beginnen met de vraag hoe die samenhang ontstaat. Het komt vaak voor dat een

plattelandsgemeenten als gevolg van het gemiddeld ouder worden van de Drentse bevolking en

definitie die als uitgangspunt dient voor nadere analyse al veronderstelt wat de oorzaken of de

de afname van het aantal jongeren. In beleidstermen wordt gesproken van krimp als gevolg van

gevolgen van het gedefinieerde zijn. Dit sluit echter niet alleen andere mogelijke factoren uit

vergrijzing en ontgroening. In haar laatste bevolkingsprognose verwacht de provincie Drenthe

die een rol spelen bij sociale cohesie, maar zorgt er ook voor dat de veronderstelde oorzaken of

dat in 2040 het aantal 65-plussers is toegenomen met 72%, wat betekent dat zij bijna een derde

gevolgen zelf niet aan analyse worden onderworpen. In dit onderzoek wordt de veronderstel-

van de totale bevolking zal vormen. Het aantal vijf tot negentien jarigen zal in omvang met 16%

ling, die als uitgangspunt voor beleid dient, dat kunstparticipatie mensen met elkaar verbindt,

afnemen. Hoewel de provincie verwacht dat er in de stedelijke gemeenten zoals Assen en Meppel

onderzocht. Aan die veronderstelling gaat nog een vraag vooraf, namelijk wanneer er sprake is

nog wel sprake zal zijn van enige groei, zal in de plattelandsgemeenten het aantal inwoners

van verbinding, of van sociale cohesie. En daarvoor moet worden uitgegaan van een definitie

afnemen (Provincie Drenthe, 2012a). De nadelige gevolgen van krimp zijn onder andere leeg-

van sociale cohesie, zonder de hier veronderstelde oorzaak. Aan een gemeten toename van het

stand, minder voorzieningen en economische achterstand (Provincie Drenthe, 2012).

aantal amateurkunstbeoefenaars in een bepaalde regio kan niet zomaar de conclusie verbonden

11

worden dat er sprake is van (meer) sociale cohesie. Er wordt immers onderzocht óf die toename

1.1.2 Sociale cohesie als onderwerp van onderzoek

nu juist de oorzaak is van de sociale cohesie. En over het laatste is dan nog steeds niets bekend.

De bedreiging van sociale cohesie, op kleine en grote schaal, noopt de politiek stappen te onder-

Oorzaken en gevolgen dienen dus buiten een definitie van sociale cohesie gehouden te worden.

nemen. Een probleem echter bij de beleidsontwikkeling is dat er geen eenduidige uitleg van het
begrip sociale cohesie bestaat. De notie kan op velerlei manieren worden uitgelegd en kan per
(politieke) situatie een andere betekenis hebben. Dat is wellicht de reden dat tot op de dag van
vandaag zowel in het politieke als in het wetenschappelijke discours er geen scherpe definitie van
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sociale cohesie bestaat. In de klassieke sociologie wordt sociale cohesie eerder als een ‘sensitizing

9. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat anno 2015 in veel delen van de wereld sprake is van een tegengestelde
beweging: van ontsecularisering, met als gevolg dat het huidige seculiere samen leven onder druk staat (Van
Kerckhove et al., 2015, p.14-15).
10. De inzet van Community Art projecten is daar een sprekend voorbeeld van.
11. Er staat verder niet vermeld welke publicatie van het SCP het hier betreft.
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Ten tweede is er de vraag wat onder samenhang moet worden verstaan of misschien beter: wat

(Ibid.) Hier wordt op terug gekomen als zo dadelijk het probleem van het niveau van analyse

met samenhang bedoeld wordt vanuit het beleid geredeneerd. Dit raakt aan het probleem van

wordt besproken.

normativiteit. In het Drentse politieke discours (net als overigens in het cultuurbeleid elders
in Nederland) is de term sociale cohesie normatief geladen. Er wordt van uitgegaan dat sociale

Een derde probleem is dat sociale cohesie vaak gedefinieerd wordt als een optelsom van sociaal

cohesie goed is voor de omgeving en dat kunstparticipatie de sociale cohesie positief beïnvloedt.

wenselijke eigenschappen zoals vertrouwen, burgerparticipatie en het gevoel erbij te horen.

Dergelijke positieve effecten die veelal in definities van sociale cohesie zijn terug te vinden, geven

Volgens Chan et al. (2006) bijvoorbeeld is sociale cohesie

echter een te beperkt beeld (Green en Janmaat, 2011, p.3). De effecten kunnen namelijk ook
negatief zijn. Door van de normatieve definities uit te gaan, worden mogelijke negatieve vormen

a state of affairs concerning both the vertical and horizontal interactions among

van sociale cohesie niet meegenomen en is er geen sprake van analyse van het totale fenomeen.

members of society as characterized by a set of attitudes and norms that include trust,

Nu is het aannemelijk dat in politiek beleid sociale cohesie als positief verschijnsel wordt nage-

a sense of belonging and the willingness to participate and help, as well as their beha-

streefd. Maar om de vraag te beantwoorden hoe een situatie van positieve sociale samenhang

vioral manifestations. (p.290)

bereikt kan worden, is het nodig dat men zich bewust is van de mogelijke negatieve aspecten
ervan. Zo kan er sprake zijn van te veel sociale cohesie in een groep, waardoor deze groep zich

Met behulp van factoranalyse stelt Janmaat (2011) echter vast dat burgerparticipatie en ver-

afsluit van of afzet tegen de rest van de samenleving en dat zelfs uit in agressief groepsgedrag.

trouwen niet met elkaar mee variëren op macroniveau. Of te wel: een land waarin veel inwoners

Hooligans bijvoorbeeld voelen zich sterk met elkaar verbonden (althans, tijdens en vlak na een

participeren in verenigingen, genootschappen, politieke partijen enz. zegt niet direct iets over de

wedstrijd van hun favoriete voetbalclub), maar die verbondenheid gebruiken zij om zich agres-

mate van vertrouwen tussen de inwoners.13 Hier wordt meteen een vierde probleem zichtbaar

sief te uiten en niet om vreedzaam met de tegenpartij op de afloop van de wedstrijd te klinken.

dat gerelateerd is aan de vraag tussen welke entiteiten er sprake is van samenhang. En dat is

Als, om dicht bij het onderzoeksonderwerp te blijven, een Drentse gemeente meer samenhang

dat de term tegelijkertijd naar meerdere niveaus in de samenleving verwijst. Dat leidt tot con-

voor ogen heeft tussen de inwoners van verschillende dorpen, moet zij erop bedacht zijn dat

ceptuele verwarring en kan zelfs tot gevolg hebben dat statistische gegevens foutief, namelijk op

er wellicht al sprake is van een sterke sociale cohesie binnen de dorpen zelf. Deze verbanden

basis van het verkeerde niveau, worden geïnterpreteerd. Net zoals sociale cohesie niet eenvou-

kunnen echter naar binnen gekeerd zijn, binnen de dorpsgrenzen, terwijl de gemeente in dat

digweg een optelsom is van verschillende sociaal wenselijke eigenschappen, kan ook niet gesteld

geval een verbinding wenst over de dorpsgrenzen heen: extern gericht. Te sterke groepsverban-

worden dat als hoger opgeleiden meer tolerantie vertonen in ontwikkelde moderne samenlevin-

den kunnen dus ook negatieve gevolgen hebben, maar belangrijker nog voor dit onderzoek is dat

gen, deze ontwikkelde moderne samenlevingen ook altijd de meest tolerante samenlevingen zijn.

er een onderscheid gemaakt kan worden tussen interne en externe sociale cohesie. Schnabel en

Sociale cohesie doet zich op verschillende niveaus voor, maar eigenschappen van (of indicatoren

Hart (2008) zeggen hierover:

voor) samenhang op het ene niveau verklaren niet automatisch de samenhang op het andere

12

niveau. Daarbij constateert Ritzer (1996, p.357) dat er grote verschillen zijn tussen wat sociolo[s]ociale cohesie kan de solidariteit met anderen in hoge mate selectief maken. Hoe

gen verstaan onder micro- en macroniveau. Met microniveau kan worden verwezen naar psy-

groter de interne cohesie en integratie van een groep, des te strikter haar grenzen

chologische fenomenen, individuen of de communicatie over en weer tussen individuen terwijl

worden gemarkeerd en bewaakt. Een hoge mate van vertrouwen tussen de groepsle-

het macroniveau betrekking kan hebben op verschillende eenheden variërend van een bepaalde

den onderling gaat veelal gepaard met wantrouwen ten aanzien van buitenstaanders.

positie, een groep, netwerk, buurt, gemeente, provincie tot wereldsystemen. Door te spreken van

Een sterke interne sociale cohesie is vaak verbonden met het denken in termen van
geestverwanten en buitenstaanders, waarbij er vijandbeelden van andere groepen
ontstaan. (p.15)
Interne sociale cohesie duidt op een samenhang binnen groepen in de samenleving en externe
sociale cohesie duidt op een samenhang tussen groepen die een samenleving als geheel vormen
(Dijkstra et al., 2004, p.131). Omdat interne cohesie gerelateerd is aan groepen (de interne
cohesie zorgt ervoor dat zich een groep vormt) en de externe cohesie juist eenheden verbindt
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tot een groter geheel, worden deze termen gekoppeld aan respectievelijk meso- en macroniveau

12. Overigens is die binding wel nodig om overbrugging te realiseren. Zonder het vertrouwen dat het eigene van
het dorp blijft (dat waar men zich mee identificeert), kan samenwerking met andere dorpen als een bedreiging
worden ervaren. Zie ook verderop, paragraaf 1.3.3 en hoofdstuk vijf, paragraaf 5.4.1.2.
13. Janmaat concludeert echter dat de bevinding dat er geen rechtstreekse relatie is tussen sociaal vertrouwen en
burgerparticipatie, niet uitsluit dat er landen zijn die op beide indicatoren hoog scoren, zoals het geval is bij de
Scandinavische landen. Maar, zo stelt Janmaat, het betreft hier een soort sociale cohesie die zich heeft ontwikkeld
op basis van karakteristieken die uniek zijn voor deze regio en daardoor niet door andere landen kan worden
bereikt.
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een microscopisch-macroscopisch continuüm maakt Ritzer zichtbaar dat er overlap is tussen de

van de diensten die men via sociale relaties verleent en ontvangt. Putnam illustreert dit met

niveaus en zij daarom verschillend interpreteerbaar zijn. Om een houvast te bieden heeft hij zes

het voorbeeld van buren die elkaars huis voor elkaar in de gaten houden met als gevolg dat er

‘sleutelposities’ benoemd: individueel doen en denken, interactie, groepen, organisaties, samen-

weinig inbraken zijn. De andere buren profiteren hiervan, zonder dat zij zelf deel hebben aan

levingen en wereldsystemen (p.511). Waar het uiteindelijk om gaat, is dat voor een onderzoek

de uitwisseling van diensten. Putnam houdt er echter geen rekening mee dat deze andere buren

helder moet zijn op welk niveau de analyse betrekking heeft en wat er precies onder dat niveau

weer onderdeel zijn van het sociale netwerk dat in dit geval de buurt heet. In dat laatste geval

wordt verstaan. Over één ding is men het in ieder geval eens en dat is dat sociale cohesie een

behoort de uitwisseling van diensten tussen de twee buren tot het sociaal kapitaal van de buurt

systeemkenmerk is en geen persoonsgebonden kenmerk (Schuyt, 1997) en het dus niet te defini-

(als groepsentiteit). In het eerste geval is het de connectie tussen de twee buren die tot het sociaal

eren is op het niveau van het individu (Chan et al., 2006; Dijkstra et al., 2004; Green & Janmaat,

kapitaal leidt waar de twee individuen en ánderen in de buurt over beschikken. Het is niet het

2011; Lupi, 2005). Dat wil echter niet zeggen dat het individu geen rol heeft in een sociale

sociaal kapitaal van deze individuen als zodanig dat bijdraagt aan de sociale cohesie (van de

samenhang. Green & Janmaat (2011) benadrukken dat deze mede wordt gerealiseerd door de

buurt), en ook niet de uitwisseling van diensten als zodanig, maar de uitwisseling van diensten

manier waarop individuen met elkaar verbonden zijn (p.18). Zij spreken in dat verband echter

die plaatsheeft binnen de context van de buurt. Dat komt in de buurt van de term sociaal kapi-

niet van sociale cohesie, maar van sociaal kapitaal, een begrip dat aanvankelijk verwijst naar het

taal zoals deze door Bourdieu (1980) wordt gedefinieerd. Bourdieu rekent tot sociaal kapitaal

geheel aan hulpbronnen die voortvloeien uit het sociale netwerk van een individu (Bourdieu,

het geheel aan hulpbronnen dat voortvloeit uit het lidmaatschap van een groep. Behalve dat

1986). Putnam (2000), aan wie volgens velen de populariteit van het concept sociaal kapitaal in

hij stelt dat sociaal kapitaal de hulpbronnen betreft waarover een individu beschikt en niet de

zowel het academische als het politieke discours te danken is (Dekker en Uslaner, 2001; Field,

connectie(s) waar deze uit voortkomen, maakt Bourdieu ook duidelijk dat aan sociaal kapitaal

2003; Gittell en Vidal, 1998; Halpern, 2005; Kazemipur, 2009; Realo & Allik, 2009), ziet een

connecties binnen een duurzaam netwerk van onderlinge bekendheid en erkentelijkheid ten

directe relatie tussen sociaal kapitaal en sociale cohesie als hij stelt dat sociaal kapitaal een heil-

grondslag liggen:15

14

zaam effect heeft op individuen, gemeenschappen en zelfs landen. Sociaal kapitaal verwijst in
zijn lezing naar “connections among individuals - social networks and the norms of recipro-

L’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées a la possession d’un

city and trustworthiness that arise from them” (p.19). Het is echter niet duidelijk hoe Putnam

réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et

de relatie tussen sociaal kapitaal en sociale cohesie ziet als hij de woorden ‘refers to’ gebruikt.

d’interreconnaissance; ou, en d’autres termes, à l’appartenance à un groupe, comme

Als sociale cohesie niet de eenvoudige optelsom is van eigenschappen van individuen, hoe kan

ensemble d’agents qui ne sont pas seulement dotés de propriétiés communes (…) mais

sociaal kapitaal, waar immers individuen maar ook groepen over beschikken, dan iets zeggen

sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles. (Bourdieu, 1980, p.2)

over de samenhang op een hoger liggend niveau? Lost het concept sociaal kapitaal het probleem
op dat ontstaat als iets van een hoger niveau op een lager niveau wordt geanalyseerd? Het is

Het beschikken over sociaal kapitaal is volgens Bourdieu dus voorbehouden aan individuen en

daarom op zijn plaats nader te onderzoeken hoe sociaal kapitaal zich volgens diverse auteurs

komt vóórt uit een (hecht) sociaal netwerk. Het is niet het netwerk, het geheel van connecties zelf

verhoudt tot sociale cohesie.

dat het sociaal kapitaal vormt, maar dat sociaal kapitaal kan opleveren. De normen van wederkerigheid en het vertrouwen tussen mensen, aspecten die door Putnam genoemd worden, zouden

1.1.3 Sociaal kapitaal

in dat opzicht tot sociaal kapitaal van een groep gerekend kunnen worden.16 Sociaal kapitaal is

Aanvankelijk zag Putnam (1993) een duidelijk verband tussen sociaal kapitaal en de samen-

dan een verzameling hulpbronnen waarover een individu kan beschikken doordat hij connecties

leving, toen hij sociaal kapitaal definieerde als “(…) features of social organisation, such as
trust, norms and networks, that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated
actions” (p.169). In zijn latere definitie (2000, zie hierboven) laat Putnam echter de begunstigde
(samenleving) weg en licht hij toe dat in het licht van sociaal kapitaaltheorie, sociale netwerken van waarde zijn omdat sociale contacten de productiviteit van individuen en groepen beïnvloeden. Sociaal kapitaal, stelt Putnam, geeft een individu toegang tot hulpbronnen die het zelf
niet tot zijn beschikking heeft en is daarmee in eerste instantie belangrijk voor dat individu.
Maar de betreffende persoon is niet de enige die zijn voordeel doet met de verkregen hulpbron
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uit het sociale netwerk dat hij tot zijn beschikking heeft. Ook derden pikken een graantje mee

14. Dijkstra et al. (2004) lijken dezelfde opvatting te hebben, omdat zij met het onderscheid dat zij maken tussen
externe cohesie en interne cohesie, niet verwijzen naar een vorm van cohesie die zich op individueel niveau zou
voordoen.
15. Bourdieu stelt dat het hebben van sociaal kapitaal afhankelijk is van de duurzame onderlinge verhoudingen in een
groep, door Granovetter (1973) destijds sterke relaties genoemd (zie ook hoofdstuk 2).
16. Als Putnam schrijft dat sociaal kapitaal individuen in staat stelt collectieve problemen op te lossen, moet dat
volgens deze lezing geïnterpreteerd worden als het sociaal kapitaal van de collectiviteit zelf, zoals het onderling
vertrouwen tussen burgers (groepsleden) dat bijvoorbeeld maakt dat sociale en zakelijke transacties soepel verlopen, of het bewustzijn in de groep dat mensen op elkaar zijn aangewezen.
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heeft en waarover een groep kan beschikken doordat de verschillende individuen in de groep de

(…) de hypothesen [moeten] worden uitgeschreven over de aard van de samenleving

hulpbronnen ten gunste van elkaar uitwisselen. Het is van belang om een duidelijk onderscheid

waarin deze mensen leven – de instellingen [instituties] die de handelingen van indi-

te maken tussen de hulpbronnen zelf en de toegang tot die bronnen als gevolg van het lidmaat-

viduen op elkaar afstemmen als families en andere leefgemeenschappen, of daarente-

schap van verschillende sociale structuren (Portes, 1998), zonder daarmee te suggereren dat

gen markten of juist dwangorganisaties als staten. (2005, p.116)

sociaal kapitaal los staat van een individu of groep: “Social capital stands for the ability of actors
[individuen of groepen, JFO] to secure benefits by virtue of membership in social networks or

Ultee noemt hier het belang van de relatie van het individu met zijn omgeving in plaats van het

other social structures” (Portes, 1998, p.6). Ook volgens Lin & Erickson (2008) staat het niet ter

belang van het sociaal kapitaal waarover het individu beschikt. Hiermee wordt zichtbaar dat het

discussie dat individuele actoren en hun relaties de basis vormen van sociaal kapitaal en dat deze

mogelijk is om op het niveau van het individu aspecten van sociale cohesie te onderzoeken die

relaties invloed hebben op zowel het individu als een groep (een sociaal netwerk):

gelegen zijn in de relatie van het individu met de omgeving op zowel microniveau, mesoniveau,
als macroniveau (in het voorbeeld van Ultee respectievelijk de familie, leefgemeenschappen en de

There is not or should not be any dispute that social capital is rooted precisely at the

markt).

juncture between individuals and their relations and is contained in the meso-level
structure or in social networks. (Lin & Erickson, 2008, p.4)

Volgens Coleman (1990, p.6-10) kan het functioneren van systemen goed verklaard worden door
de interne processen die zich op een niveau lager afspelen en de transities van het systeemniveau

Hoewel Putnam in zijn definitie van sociaal kapitaal geen rekening houdt met de context, waar

naar het lagere niveau en terug, te analyseren. Hij benadrukt daarbij dat niet een simpele optel-

het volgens Bourdieu wel van afhankelijk is, stelt ook Putnam dat de voornaamste bron voor

som van individueel gedrag, maar kennis over hoe de onderdelen van het systeem gezamenlijk

de ontwikkeling van sociaal kapitaal het (meso-)niveau is waarop mensen in informele(re) net-

het systeemgedrag produceren, het functioneren van het systeem op macroniveau kan verklaren.

werken zoals vriendenclubs, kerkgenootschappen, verenigingen van allerlei soort, politieke par-

Coleman’s paradigma, beter bekend als het Coleman-bootje (Ultee, 2010), bestaat uit relaties die

tijen, buurtschappen etc. verkeren: “(…) an impressive and growing body of research suggests

te omschrijven zijn als de macro-micro transitie, de doelmatige actie van individuen (microni-

that civic connections help make us healthy, wealthy and wise” (Putnam, 2000, p.287). Om te

veau) en de micro-macro transitie. Voor het verklaren van sociale effecten van sociaal beleid ziet

kunnen verwijzen naar sociale cohesie, is het echter wel nodig om die context te betrekken.

dit paradigma er als volgt uit:
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1.2 Van sociale cohesie naar cohesief gedrag
Het blijkt tot dusver dat het concept sociaal kapitaal, hoewel vaak zo opgevat, geen equivalent is
van sociale cohesie omdat de context van het sociaal kapitaal er toe doet. De stelling van Putnam

Figuur 1.1. Macro-to-micro-to-macro relations in effects of social policies (overgenomen uit Coleman, 1990, p.646,
met uitzondering van de gestippelde lijnen die hier zijn toegevoegd).
Corporate action
or social policy

Social effects

dat veel verbindingen in het verenigingsleven (micro- en mesoniveau) op meer cohesie in een
samenleving (macroniveau) duiden, gaat volgens Ultee (2005) ook niet zomaar op omdat het niet

(1)

(3)

valt te rijmen met historische feiten. “(…) toen het verenigingsleven in de Verenigende Staten
hoogtij vierde [werd] er op communisten gejaagd (…), [werden] Joden geweerd door golfclubs (…)
en [kregen] zwarten aparte zitplaatsen toegewezen in de bus” (Ultee, 2005, p.109). De hamvraag
volgens Ultee is hoe heterogeen de leden van de afzonderlijke clubs zijn. De uitspraak van Putnam

(2)
Effects on
individualss
s

Individual
actions

dat omgang in georganiseerde verbanden leidt tot wederzijds vertrouwen en daarmee tot sociale
cohesie, zou gecorrigeerd kunnen worden door op individueel niveau na te gaan wat de aard is van
de relaties die mensen hebben met hun omgeving. Om vervolgens van microniveau naar macroniveau te komen, stelt Ultee bovendien dat:
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17. Putnam (2000) concludeert dat deze laag van de Amerikaanse samenleving sterk in verval is geraakt en dat
daarmee het sociaal kapitaal in de Verenigde Staten sterk is afgenomen. In kritiek op Putnam kan men zich afvragen of de burgermaatschappij door de teruggang van het verenigingsleven in de Verenigde Staten werkelijk in
verval is of dat er zich simpelweg nieuwe organisatievormen hebben ontwikkeld die in de plaats zijn gekomen van
de traditionele verenigingen (Lemann, Pollitt, in: Portes, 1998).
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Transitie (3), van micro- naar macroniveau, behelst niet een eenvoudige aggregatie van indi-

“(…) zeven stappen waarin loopbanen binnen sportverenigingen bruggen slaan tussen mensen

viduele acties. Het gaat om de verhoudingen tussen de individuen, de posities van de actoren

en tussen bevolkingsgroepen” (2007, p.16). Waar, met wie en wanneer een verenigingslid sport

en wat zij precies doen in relatie tot elkaar, die een eventueel effect op maatschappelijk niveau

en zijn precieze bezigheden binnen de vereniging zijn bepalend voor de gevolgen op het verbij-

bepalen. De maatschappelijke reactie op bijvoorbeeld een bepaald boek wordt niet verklaard

zonderd vertrouwen in medeleden, de alledaagse omgang met medeleden buiten het sportver-

door een aggregatie van alle individuele reacties, maar wordt duidelijk beïnvloed door de mening

enigingsleven om en uiteindelijk veralgemeend vertrouwen in (onbekende) medemensen.

van een aantal erkende opinieleiders. Hun positie doet er toe.

18

Dit voorbeeld illustreert dat het dus niet alleen mogelijk maar ook nuttig is om een fenomeen
Kritiek op het micro-macro paradigma van Coleman is dat zijn benadering te eenzijdig zou

dat is gedefinieerd op macroniveau op een lager niveau te analyseren, mits de relaties tussen

zijn (Ritzer, 1996, p.366). De pijlen in het model wijzen maar één kant op en Coleman ontkent

de eenheden op de juiste manier worden onderzocht. In een operationele definitie van sociale

daarmee de dialectische relatie tussen vier niveaus van sociale analyse, die Ritzer omschrijft als

cohesie dient dan ook de verhouding tussen de eenheden op microniveau met de eenheden op

macro-objectief, macro-subjectief en micro-objectief en micro-subjectief (p.359).19 Het gaat om

macroniveau zichtbaar te worden gemaakt. Een operationele, niet-normatieve, niets uitslui-

een wederzijds verband tussen publieke en persoonlijke kwesties: zo kunnen wijdverspreide per-

tende definitie van sociale cohesie voor empirische analyse van het fenomeen op het niveau van

soonlijke problemen een publiek probleem worden en andersom kan een publieke kwestie voor

de samenleving klinkt dan als volgt: “Social cohesion refers to the property by which whole socie-

veel persoonlijke problemen zorgen. Kenmerkend voor Ritzer’s benadering is dat hij uitgaat van

ties, and the individuals within them, are bound together through the action of specific attitudes,

de mogelijkheid van aggregatie van individueel gedrag om een macrofenomeen te beschrijven.

behaviours, rules and institutions which rely on consensus rather than pure coercion (Green &

Coleman hecht juist belang aan de structuur van het systeem waarin de actoren handelen. Deze

Janmaat, 2011, p.18).” 22

structuur bestaat uit twee transities: de transitie van macro- naar microniveau en van micronaar macroniveau. Coleman heeft het mijns inziens dus wel degelijk over een dialectische relatie

Green en Janmaat bieden een definitie van sociale cohesie op macroniveau, waarbij zij de ver-

tussen deze twee niveaus, maar hij benadert het sociale systeem als een systeem van actie, met

houding tussen de verschillende niveaus zichtbaar maken, maar het nog niet mogelijk is sociale

een begin en een eindpunt, waarbij het eindpunt overigens een nieuw beginpunt is voor de (re)

cohesie via een lager niveau te analyseren. Omdat in dit onderzoek de vraag centraal staat hoe

acties die volgen.20 Deze golfbeweging is hier in het schema zichtbaar gemaakt door de stippel-

en in welke mate kunstparticipatie bijdraagt aan sociale cohesie, is een operationele definitie

lijnen toe te voegen.

op microniveau wel nodig. In de inleiding werd immers al duidelijk dat kunstparticipatie wordt
opgevat als enerzijds beoefening van een kunstvorm (productieve participatie) en anderzijds het

Het principe van Coleman dat kenmerken van hogere schaalniveaus zijn te verklaren als uit-

aanschouwen van de resultaten van de kunstbeoefening (receptieve participatie). Kunstpartici-

komsten van kenmerken van lagere schaalniveaus, wordt door Van der Meulen (2007, p.12-17)

patie is dan een vorm van handelen van een individu (of van een groep individuen) in relatie tot

toegepast in zijn onderzoek naar het verbindend vermogen van het sportverenigingsleven in

een ander of anderen en speelt zich af op microniveau. Dit handelen in relatie tot anderen wordt

Nederland. Hij maakt daarbij niet rechtstreeks een transitie van micro- naar macroniveau, maar
voegt er nog twee stappen tussen, die hij onderzoeksgeneraties noemt. De eerste onderzoeksgeneratie is het macroniveau, waarbij de hypothese luidt dat hoe meer inwoners in een land lid
zijn van een vereniging, des te meer vertrouwen er in dat land aanwezig is. Op dit niveau is er
enkel sprake van een constatering van een samenhang tussen verenigingsleven en vertrouwen.
Over het causale verband is echter niets bekend. De tweede generatie veronderstelt dat leden
van verenigingen meer veralgemeend vertrouwen hebben dan mensen die niet lid zijn van een
vereniging. Daarop volgt de hypothese dat leden van een bepaalde soort vereniging meer veralgemeend vertrouwen hebben dan leden van andere soorten verenigingen.21 Dat is de derde
generatie. En ten slotte is er de hypothese op microniveau, namelijk dat sommige leden meer
veralgemeend vertrouwen hebben dan andere leden, afhankelijk van bepaalde kenmerken. Deze
kenmerken zijn van belang voor de transitie van deze vierde onderzoeksgeneratie op micro-
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niveau naar het macroniveau, waarvoor Van der Meulen een bruggenmodel heeft ontworpen:

18. Coleman (1990, p.646) illustreert dit met het resultaat van een onderzoek uit 1955 van Katz en Lazarsfeld. Een
vergelijking met sociaal kapitaal van Bourdieu dringt zich weer op, waarbij het er niet alleen gaat om mensen te
kennen, maar om mensen te kennen met een bepaalde positie (kennis, bezittingen etc.) die bereid zijn te helpen:
hulpbronnen dus.
19. Op de dialectiek tussen objectief en subjectief wordt later in dit hoofdstuk verder ingegaan.
20. Ritzer bekritiseert het model van Coleman op nog twee anderen punten (1996, p.366-367).Ten eerste stelt Ritzer
dat Coleman alleen maar oog heeft voor de micro-macro transitie, terwijl hij toch duidelijk beide transities als
belangrijke componenten benadrukt, naast de derde component, die van de acties van de actoren (Coleman,
1990, p.10). Ritzer mist vervolgens een lijn tussen de twee punten op macroniveau, die Coleman echter wel heeft
uitgetekend in zijn model. Het gaat hem immers om het functioneren van het systeem op macroniveau, de actie
die plaatsheeft, die verklaard wordt door de actie op een lager liggend niveau te analyseren.
21. Met soort wordt dan bedoeld behorend tot een bepaalde tak, zoals bijvoorbeeld kerk, sport of kunst.
22. De auteurs sluiten met de laatste kwalificatie samenlevingen uit waarbij sprake is van sociale cohesie onder
dwang, die volgens hen eerder worden bestempeld als onderdrukte samenlevingen dan cohesieve samenlevingen.
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door Dijkstra et al. (2004) cohesief gedrag genoemd. Zij namen voor hun onderzoek naar de

benadering, of de betekenis die aan het gedrag wordt gegeven door persoon A, is echter dat de

invloed van onderwijs op sociale cohesie de definitie van Schnabel als uitgangspunt. Een defini-

collega zich van niets of niemand iets aantrekt. Dit onderscheid in een objectieve en subjectieve

tie die voor dit onderzoek van pas komt, vanwege het analyseniveau:

benadering van gedrag is nauw verwant met een tweedimensionaliteit van sociale cohesie en
cohesief gedrag (Green & Janmaat, 2011; Dijkstra et al., 2004). Zoals in de paragraaf over sociaal

Sociale cohesie is de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking

kapitaal ook al duidelijk werd, wordt sociale samenhang niet alleen bepaald door de functio-

geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke

nele relaties tussen mensen en (tussen) groepen, maar bestaat deze ook op basis van gedeelde

leven, als burger in de maatschappij en als lid van een samenleving. (Schnabel, 2000,

normen, waarden en identiteiten. In het voorgaande werd dikwijls gesproken van groepen, maar

p.22)

had ook (of soms wellicht beter) het begrip groepering gehanteerd kunnen worden. Dit laatste
begrip verwijst namelijk eerder naar individuen die elkaar niet hoeven te kennen, maar waarbij

In deze definitie verhoudt het individu zich tot drie verschillende niveaus van verbindingen. Het

er wel sprake is van een samenhang op basis van gedeelde normen, waarden en identiteiten of

eerste niveau is de band die een individu heeft met mensen direct om zich heen, te verdelen in

misschien zelfs een gedeelde beleving. Janmaat (2011) noemt dit de affectieve kant van sociale

primaire relaties (familie en gezin) en secundaire relaties (vrienden en kennissen). Het tweede

cohesie, waarvoor hij de term ideële dimensie gebruikt. De relationele dimensie verwijst dan

niveau waarop een individu sociale contacten heeft, is het burger-maatschappelijk niveau. Per-

naar de observeerbare relaties van de leden van een collectief. Dit onderscheid tussen de rela-

sonen met wie iemand contact heeft op het werk of tijdens de vrijetijdsbesteding in georgani-

tionele en ideële dimensie is ontleend aan Moody en White (2003), die zich in hun onderzoek

seerd verband (informeel of formeel). Het derde niveau betreft het niveau waarbij er geen sprake

richten op de relationele component van sociale cohesie of solidariteit.24 De ideële component

meer hoeft te zijn van contacten die men ook persoonlijk kent. Dit is het niveau waarop mensen

omschrijven zij als de identificatie van leden met een collectief en de relationele component als

zich verhouden tot de samenleving, zoals de gemeente, provincie en het land waarin ze wonen.

de observeerbare connecties tussen de leden van het collectief. Deze componenten zijn onlos-

Schnabel verwerkt op deze manier drie niveaus in zijn definitie van sociale cohesie, maar het

makelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar, maar om te weten te komen hoe zij zich tot

niveau van analyse is in feite het microniveau: er wordt uitgegaan van het gedrag en de beleving

elkaar verhouden, is het zinvol om de twee dimensies los van elkaar te analyseren. “Conflating

van individuen. Deze individuen hebben relaties met andere individuen en sociale systemen in

relational and ideational features of social solidarity in a single measure limits our ability to ask

verschillende (niveaus van) levenssferen of domeinen waarbij het individu zich betrokken voelt

questions about how the relational component of solidarity affects, or is affected by, ideational

en toont (Dijkstra et al. 2004, p.131).
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Schnabel geeft dus eigenlijk geen definitie van sociale

factors” (2003, p.106).

cohesie, maar van cohesief gedrag zonder daarbij de sociale context op verschillende niveaus
uit het oog te verliezen. Voordat in paragraaf 1.4 het cohesief gedrag op deze drie niveaus wordt
geoperationaliseerd, wordt eerst nader ingegaan op de verschillende dimensies en vormen
waarin dit cohesief gedrag (en op macroniveau sociale cohesie) zich kan voordoen.

1.3 Vier ideaaltypen van cohesief gedrag
1.3.1 Relationeel en ideëel cohesief gedrag
In de definitie van Schnabel wordt gesproken over gedrag en beleving. Een onderscheid dat
volgens hem van belang is vanwege het verschil tussen een objectieve en subjectieve benadering (de beleving) van gedrag. Het gedrag en de beleving staan met elkaar in verband doordat
het gedrag van mensen op verschillende manieren wordt beleefd en door die beleving (of interpretatie) weer kan worden beïnvloed. Zoals bijvoorbeeld het geval is als iemand (persoon A)
het gevoel heeft dat zijn collega (persoon B) zich van niets of niemand iets aantrekt, terwijl dit
gedrag van de collega juist voortkomt uit zíjn beleving dat hij door anderen wordt buitengesloten
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(Schnabel, 2000, p.22). Objectief gezien gaat de collega weinig om met anderen. De subjectieve

23. Schnabel (2000, p.24) spreekt van een onderscheid in reikwijdte, dat hij tussen haakjes omschrijft als de betrokkenheid bij de eigen groep, de betrokkenheid tussen groepen en de betrokkenheid bij de samenleving. Behalve dat
deze opsomming niet parallel loopt met de opsomming in de definitie en hier sprake is van conceptuele verwarring, snijdt Schnabel hiermee wel een belangrijke kwestie aan. Het is namelijk juist de relatie tussen groepen die
de mate van sociale cohesie binnen een samenleving kan bepalen (Green et al., 2006) en dat kan alleen als sociale
cohesie ook op macroniveau wordt gedefinieerd: “Equating social cohesion with social capital and considering it
to be a local-level phenomenon would in their [Green et al.] view not be able to detect the nature of inter-group
relations (harmonious or antagonistic)” (Janmaat 2011, p.63).
24. Moody en White gebruiken de termen sociale solidariteit en sociale cohesie als synoniemen. In de literatuur
worden de termen sociale cohesie en solidariteit door elkaar gebruikt. Mizruchi (1992) zegt hierover dat alleen
Markovsky en Lawler (1988) de termen expliciet van elkaar onderscheiden en stelt dat politicologen en sociaalpsychologen de voorkeur lijken te geven aan de term cohesie en dat met name sociologen die zich bezighouden
met sociale ontwikkeling de term solidariteit gebruiken. Volgens Komter et al. (2000) onderscheiden de termen
zich van elkaar doordat sociale cohesie naar een statische toestand verwijst, namelijk zoiets als de mate van
binding tussen mensen en solidariteit naar de concrete gevoelens en gedragingen die tot die toestand kunnen
leiden. Zij baseren zich hierbij op Durkheim die cohesie opvat als het gevolg van solidariteit: “(…) when this solidarity exercises force, (…)” en “(…) cohesion which results from this solidarity” (in: Komter et al., 2000, p.11).
Voor Doreian en Fararo (1998) is cohesie de eigenschap van een netwerk van interpersoonlijke banden, waarbij
elke actor verbonden is met een zekere ander. Een netwerk waarbij elke actor zich relateert aan een algemene
ander, vormt de basis voor de solidariteit van de groep die zo tevoorschijn komt en die dus de algemene ander
voor elk van haar leden voorstelt.
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Hier gaat een vergelijking op met het onderscheid dat Mizruchi (1992) maakt tussen een objec-

Zoals eerder duidelijk werd, kan cohesief gedrag worden uitgelegd als het handelen van mensen

tief en een subjectief perspectief van sociale cohesie. De subjectieve benadering van sociale

in relatie tot hun omgeving. Op basis van Webers typologie van handelingsoriëntaties maakt

cohesie benadrukt dat de samenhang wordt bepaald door het gevoel van de groepsleden dat

Blokland-Potters (1998, p.120) een nader onderscheid in transacties, verbindingen, interde-

zij tot de groep behoren, vooral het gevoel dat de persoonlijke belangen opgaan in de belangen

pendenties en banden waarbij de laatste geheel ideëel te noemen zijn. De vier soorten relaties

van de groep. Een objectieve benadering van het concept sociale cohesie behelst waarneembare

laten zich kenmerken door de mate van rationaliteit, instrumentaliteit en sociabiliteit (zie figuur

feiten; de gevoelens van de groepsleden worden theoretisch buiten beschouwing gelaten. De

1.2). Hoewel deze laatste term zoals Blokland-Potters zelf aangeeft ”niet uitblinkt in helderheid”

aard van de relatie tussen de groepsleden, dat waarop de relatie is gebaseerd, blijft onduidelijk.

(p.117), geeft het gebruik ervan haar de mogelijkheid om niet-instrumentele sociale relaties die

In de objectieve benadering gaat het om meetbaarheid. Een sprekend voorbeeld is de definitie

gebaseerd zijn op waarde-rationaliteit (verbindingen) te onderscheiden van sociale relaties op

van Blau, die sociale cohesie omschrijft als “(…) density of within-group relations, where density

basis van affectie (banden). De term sociabiliteit kan namelijk betrekking hebben op zowel affi-

is defined as the number of actual relations between group members divided by the number

niteit als affectiviteit. Als mensen verbindingen met elkaar aangaan omdat zij bepaalde waarden

of possible relations” (in: Mizruchi, 1992, p.40). Een dergelijke objectieve benadering zou de

met elkaar delen, delen zij de betrokkenheid tot die waarden en voelen zij zich op basis daarvan

meeste voordelen bieden voor onderzoek omdat (1) cohesie een eigenschap is van een sociale

tot elkaar aangetrokken. Waarde-rationaliteit gaat op deze manier gepaard met affiniteit. Lid-

structuur en niet van de samenvoeging van de subjectieve kenmerken van individuen en (2)

maatschap van een geloofsgemeenschap is een goed voorbeeld van een dergelijke relatie. Ook

een objectieve benadering niet normatief is (Mizruchi, 1992). Het kan namelijk zowel gaan om

het spelen in een muziekvereniging kan gebaseerd zijn op gedeelde waarden ten aanzien van de

vrijwillige cohesie als om samenhang die onder dwang wordt bereikt en bovendien kan er sprake

vereniging of de muziek die gespeeld wordt. Maar mensen kunnen zich ook tot elkaar aange-

zijn van cohesie zonder dat de leden dezelfde gevoelens of belangen delen.25 Enkel de focus op

trokken voelen, omdat zij het ‘gewoon’ gezellig vinden om bij elkaar te zijn. In dat geval spreekt

de objectieve benadering geeft echter een te eenzijdig en onvolledig beeld van de werkelijkheid

Blokland-Potters van banden; relaties die zich kenmerken door affectiviteit en daarom ook in

waarin mensen leven, omdat er nu eenmaal sprake is van twee dimensies. Zijderveld (1991, p.71-

de zin van Weber niet-rationeel zijn. Dit onderscheid tussen verbindingen en banden is voor dit

74) spreekt van een sociale en een culturele werkelijkheid.26 Hoewel deze dimensies onlosma-

onderzoek van belang, aangezien bij kunstparticipatie in de vrije tijd vaak zowel actief als passief

kelijk met elkaar verstrengeld zijn, is het nuttig om deze voor analyse te onderscheiden naar

familie en vrienden betrokken zijn.

enerzijds de maatschappij die zich kenmerkt door een functionele rationaliteit en anderzijds

Tegenover sociabiliteit staat instrumentaliteit, het handelen dat gericht is op de functie van de

de cultuur die zich kenmerkt door een substantiële rationaliteit (Ibid., p.71). De maatschappij

relatie om een doel te bereiken en zich dus meer in de relationele dimensie bevindt. Dit type

wordt gevormd door mensen die maatschappelijke rollen spelen en daarbij georganiseerd met

relatie noemt Blokland-Potters een transactie. De relatie tussen een bedrijf en zijn werknemer is

elkaar communiceren. Er is interactie met anderen omdat dat functioneel is. De nadruk ligt dan

zo een relatie. Maar het is ook voor te stellen dat iemand juist bij een muziekvereniging speelt om

ook op methoden, procedures en technieken om doelstellingen gericht te kunnen verwezenlij-

op die manier een instrument te (leren) bespelen. Percussionisten bijvoorbeeld kunnen moeilijk

ken. Zijderveld legt vervolgens uit dat mensen al deze feiten en gebeurtenissen interpreteren

zonder een orkest. Instrumentele relaties zijn altijd rationeel, tenzij het een interdependentie

als een samenhangend geheel. Zij kennen waarden, normen en betekenissen toe aan de sociale

betreft. Deze laatste soort relatie is namelijk in Weberiaanse zin niet sociaal, stelt Blokland-

werkelijkheid. Deze zorgen ervoor dat mensen zichzelf en anderen in hun voelen, denken, doen

Potters: de betekenis die de actoren aan hun handelen geven is niet op elkaar gericht, maar

en spreken begrijpen. Het betreft hier de culturele dimensie van de werkelijkheid, die mensen in

er is wel sprake van een afhankelijkheidsrelatie (1998, p.118).27 Zoals bijvoorbeeld de overheid

staat stelt zich af te vragen wie zij zijn. Dit doen mensen mede door zich te spiegelen aan anderen
en zo hun positie te bepalen. Het begrip substantiële rationaliteit laat zich volgens Zijderveld
goed vervangen door het begrip waarde-rationaliteit van Weber. “Immers, om tijd en werkelijkheid als samenhangende, gestructureerde fenomenen waar te kunnen nemen en te kennen moet
men over waarden beschikken die ons helpen om feiten en gebeurtenissen naar hun relevantiegehalte te beoordelen en van elkaar te onderscheiden” (1991, p.104). Deze denklijn benadrukt
het belang van de identificatie met collectieve identiteiten waarbij gevoelens van solidariteit en
gedeelde morele waarden een belangrijke rol spelen en tot integratie en cohesief gedrag leiden
(Dijkstra et al., 2004, p.133). Dat wil zeggen: bindend cohesief gedrag met als gevolg socialisatie,
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maar daarover verderop meer.

25. Mizruchi maakt een belangrijk onderscheid tussen sociale cohesie en eenheid. Onderzoeken die hebben uitgewezen dat niet alle cohesie op overeenstemming of vrijwillige deelname is gebaseerd, hebben het begrip cohesie
geoperationaliseerd in termen van gedrag. Het is echter de vraag of de aanwezigheid van relaties tussen leden
ook leidt tot hetzelfde gedrag onder de leden.Voor zijn onderzoek naar de relatie tussen cohesie en macht is dit
onderscheid tussen de dichtheid van banden (cohesie) en de mate waarin de leden hetzelfde gedrag vertonen
(eenheid) van belang.
26. In de literatuur wordt het onderscheid tussen deze twee dimensies niet alleen aangeduid met de zojuist besproken termen objectief en subjectief, maar ook van relationeel, materieel, functioneel, instrumenteel enerzijds en
ideëel, immaterieel en substantieel anderzijds.
27. Blokland-Potters (1998, p.116) spreekt in navolging van Weber over sociale relaties als de actoren in de betekenis
die zij aan hun handelen geven, op elkaar gericht zijn.
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die als voorwaardenschepper het leven van burgers via beleidsmaatregelen beïnvloedt, ook als

typen bindingen zijn gebaseerd op hun functie: mensen ruilen goederen en diensten met elkaar

zij besluit maatregelen op te heffen. Zo heeft de stopzetting van subsidie voor de drie muziek-

voor hun brood op de plank; en doordat in veel samenlevingen de staat voor geweldsregulering

verenigingen in de Drentse gemeente Tynaarlo consequenties voor de leden. De verenigingen

zorgt, kunnen mensen dankzij de politieke binding leven in een veilige omgeving. Deze typen

zijn genoodzaakt om óf de contributiebijdrage te verhogen óf op een of andere wijze de contri-

bindingen komen overeen met de instrumentele relaties van Blokland-Potters. De economische

butiebijdrage zo laag mogelijk te houden opdat er zoveel mogelijk leden behouden blijven. Het

binding kan vergeleken worden met de transacties en de politieke binding met de afhankelijk-

leven van de verenigingsleden wordt beïnvloed door mensen die voor hen niet ‘echt’ bestaan (de

heidsrelaties die Blokland-Potters interdependenties noemt. De andere twee typen bindingen

gemeente).

komen overeen met de affinitieve verbindingen en affectieve banden bij Blokland-Potters. Bij

28

beiden spelen normatieve concepten als hechting, solidariteit, identificatie, normen en waarden
Figuur 1.2. Handelingsoriëntaties van relaties naar rationaliteit en instrumentaliteit versus sociabiliteit
(Blokland-Potters, 1998, p.120).

een rol. Bröer spreekt van cognitieve en affectieve bindingen. Bij de cognitieve bindingen staan
gedeelde veronderstellingen, verwachtingen en alledaagse kennis centraal, terwijl de affectieve
bindingen zich laten kenmerken door een gevoel van verbondenheid. De begrippen instrumen-

+ Rationaliteit
transacties

teel en sociabel geven het onderscheid scherper aan dan de begrippen binding en verbondenverbindingen

heid. Bij beide dimensies gaat het immers om een binding (een relatie tussen twee eenheden)
waarbij de soort binding (de verbondenheid) kan verschillen. In het Stimuleringsprogramma
Sociale Cohesie van NWO (2000) wordt gesproken van een instrumentele component en een
normatieve component van binding. Deze componenten komen overeen met de hier besproken
tweedimensionaliteit van de sociale werkelijkheid. De instrumentele component wordt uitgelegd

instrumentaliteit

sociabiliteit

als de kosten en baten van participatie, te vergelijken met de economische binding van Broër
(2001) en de transactie van Blokland-Potters (1998); de normatieve component als de gevoelde
morele verplichting om te participeren, vergelijkbaar met de cognitieve binding van Broër en de
affinitieve verbinding van Blokland-Potters. In de NWO-tekst worden met deze beschrijving van
de normatieve component de niet-rationele relaties min of meer buiten beschouwing gelaten.

banden

interdependenties
- Rationaliteit

Deze niet-rationele relaties vormen een belangrijk deel van het menselijk (cohesief) gedrag.
Er wordt immers dagelijks omgegaan met familie, vrienden en kennis op basis van affectiviteit. Zoals eerder aangegeven is het aannemelijk – en wordt in dit onderzoek verder empirisch
onderzocht - dat in amateurkunstbeoefening vaak primaire en secundaire relaties betrokken
zijn: familie en vrienden worden uitgenodigd voor de exposities of optredens en thuis wordt

Bröer spreekt over dezelfde aspecten in termen van binding en verbondenheid. Hij stelt dat lid-

gesproken over de amateurkunstbeoefening. Met deze niet-rationele affectieve banden wordt

maatschap altijd gevoeld wordt, maar dat er naast verbondenheid ook andere bindende krachten

dus rekening gehouden, maar omdat het cultuurparticipatiebeleid niet gericht is op het per-

zijn:

soonlijke domein, maar op het domein van de burgermaatschappij (waarover in paragraaf 1.4.1
meer), ligt de focus in dit onderzoek op rationele sociale relaties.
Cohesie is meer dan gevoeld lidmaatschap. Men kan ook deel blijven uitmaken van
een groep of sociaal verband omdat men daar baat bij heeft, omdat het lidmaatschap

Kortom, een binding of een wederzijdse relatie tussen een individu en een sociaal verband heeft

fysieke bescherming biedt of economisch voordeel oplevert. Ook kan men lid blijven

twee dimensies, door Blokland-Potters aangeduid met de termen instrumentaliteit en sociabi-

van een groep omdat men geen alternatieven kent. (Bröer in: Cultuurnetwerk Neder-

liteit. Instrumentaliteit geeft aan dat het verband vooral dient als instrument om een bepaald

land, 2001, p.8)

doel te bereiken terwijl de term sociabiliteit zowel kan slaan op een niet-rationele relatie die

Bröer illustreert dit aan de hand van vier typen bindingen van wederzijdse afhankelijkheid die
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hij onderscheidt: economische, politieke, cognitieve en affectieve bindingen. De eerste twee

28. Voor de voorzitter en de penningmeester van de vereniging betreft het waarschijnlijk een instrumentele relatie,
omdat zij onderhandeld zullen hebben met de betreffende ambtenaar.
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gebaseerd is op affectiviteit als op de rationele relatie gebaseerd op de affiniteit die mensen delen

gericht zijn. Gittell en Vidal (1998) hebben aan deze vormen van sociaal kapitaal de gemakke-

ten aanzien van normen, waarden of (collectieve) identiteit. Beide dimensies laten zich dus ieder

lijker te begrijpen benamingen bridging en bonding gegeven, termen die sindsdien in de lite-

weer onderscheiden naar de mate van rationaliteit. Dat wil zeggen de mate waarin het handelen

ratuur worden gebruikt. Voorbeelden van groepen waarbij de samenhang wordt gekenmerkt

bewust (rationeel) of onbewust (niet-rationeel) gebaseerd is op gedeelde eigenschappen dan wel

door bindend sociaal kapitaal zijn volgens Putnam (ibid.) netwerken als etnische broederschap-

gevoelens of gewoonten. Hoewel ook niet-rationele relaties bijdragen aan samenhang, richt de

pen, kerkelijke leesgroepen voor vrouwen of populaire country clubs die hij plaatst tegenover

overheid zich juist op de rationele relaties, waardoor de focus in dit onderzoek niet zozeer op de

netwerken bestaande uit overbruggende connecties, zoals de burgerrechten beweging of oecu-

mate van rationaliteit ligt. Wel van belang voor dit onderzoek is het onderscheid tussen enerzijds

menisch religieuze organisaties. Volgens Gittell en Vidal (1998, p.15) brengt bindend sociaal

de instrumentele relaties die benoembaar, aanwijsbaar of zelfs fysiek aanwezig zijn, en aan de

kapitaal mensen die elkaar al kennen (of elkaar herkennen, JFO), nog dichter bij elkaar en ver-

andere kant de sociabele relaties die gebaseerd zijn op niet-benoembare, niet-tastbare normen,

bindt overbruggend sociaal kapitaal mensen die in eerste instantie elkaar niet kennen (en geen

waarden, gevoelens. Het gaat om een analytisch onderscheid tussen de relationele dimensie (het

bepaalde overeenkomsten vertonen, JFO). Omdat in dit onderzoek op individueel niveau niet

verband zelf) en de ideële dimensie van een verband. Sociale relaties zijn benoembaar en vaak ook

sociaal kapitaal wordt onderzocht, maar cohesief gedrag, wordt hier gesproken van overbrug-

zichtbaar, zoals de relatie tussen broer en zus, echtgenoten, vrienden, etc. Maar ook de banden

gend of bindend gedrag (relationeel) en een overbruggende of bindende houding (ideëel). De

tussen studenten zijn relationeel, evenals die tussen collega’s op het werk en tussen bezoekers

voorbeelden van Putnam kunnen dan worden uitgelegd als enerzijds netwerken die zich laten

van een voorstelling, die gezamenlijk een publiek vormen. Tegelijkertijd kennen deze relaties

kenmerken door bindend cohesief gedrag op basis van affiniteit (ideëel) en bepaalde overeen-

een ideële dimensie, die soms meer bepalend is voor de relatie en soms minder. Sommige ver-

komsten of gedeelde belangen (relationeel). De overbruggende netwerken zijn dan gebaseerd op

banden zijn meer relationeel, terwijl andere juist vooral ideëel zijn. De band tussen orkestleden

de omgang met (leden van) andere groepen (overigens vaak op basis van uiteindelijk een gedeeld

kan bestaan uit wekelijkse ontmoetingen die zij hebben waarbij zij gezamenlijk muziek maken.

belang!) waarbij ook beide dimensies zichtbaar worden; in oecumenische diensten bijvoorbeeld

De centrale vraag in dit onderzoek is of, en zo ja, hoe de muziek en het gezamenlijk spelen via de

komen protestanten en katholieken bijeen (relationeel), met als doel dat er een grotere christe-

ideële dimensie, bijdraagt aan de relatie tussen de twee orkestleden onderling, met het orkest en

lijke eenheid wordt gecreëerd (ideëel).29

wellicht met de omgeving waarin het orkest repeteert of optreedt.
Een belangrijke notie is dat binding en overbrugging zich dialectisch tot elkaar verhouden.

1.3.2 Bindend en overbruggend cohesief gedrag

Zonder binding is overbrugging bijna niet mogelijk en overbrugging leidt al gauw weer tot (een

In paragraaf 1.1.2 werd naar aanleiding van het probleem van normatief geladen definities van

nieuwe) binding. Halpern (2005, p.21) stelt zelfs dat een combinatie van een hoge mate van

sociale cohesie, opgemerkt dat er sprake kan zijn van zowel interne als externe sociale cohesie.

binding met een hoge mate van overbrugging de meest optimale sociale mogelijkheden biedt (op

Hoewel dit een allesbepalend onderscheid is, wordt in beleidstukken vaak niet expliciet gemaakt

macroniveau).

welke sociale cohesie men voor ogen heeft. Het is voorstelbaar dat amateurkunstverenigingen

Als een persoon (ego) bindend cohesief gedrag vertoont, kan hij dus tegelijkertijd overbruggend

in dorpen een socialiserende werking hebben en dat daardoor de samenhang tussen de leden

gedrag of een overbruggende houding vertonen. Dit kan echter niet op hetzelfde moment ten

en aanhang van de vereniging, en dus de inwoners van een wijk of dorp, wordt versterkt. Maar

opzichte van dezelfde persoon of groep (alter). Dit lijkt een futiliteit, maar is van belang voor

als vanuit beleid juist een samenwerking tussen verschillende amateurkunstverenigingen wordt

het concept van sociale cohesie/ cohesief gedrag dat de basis vormt voor onderhavig onderzoek.

gewenst, uit bijvoorbeeld verschillende dorpen, dan wil dat beleid externe sociale cohesie

In dit concept worden bindend en overbruggend cohesief gedrag (of houding) voorgesteld als

bewerkstelligen.

opponenten, om zo een scherp onderscheid te kunnen maken tussen verschillende manieren

Hoewel in dit onderzoek sociaal kapitaal vooral wordt opgevat als een (kwantitatieve) indicator

van handelen. Dit is nodig omdat hier de aanname wordt onderzocht dat een bepaalde vorm van

voor cohesief gedrag, zeggen verschillende concepten van sociaal kapitaal wel iets belangrijks

handelen (kunstparticipatie) effect heeft op hoe men zich in en naar aanleiding van dat handelen

over de samenhang van groepen. Bourdieu stelde dat sociaal kapitaal alleen voortvloeit uit duur-

tot anderen verhoudt. Zojuist werd zichtbaar dat dit handelen zowel in de relationele als ideële

zame netwerkrelaties die zich laten kenmerken door bekendheid en erkentelijkheid. Volgens

dimensie een bepaalde vorm kan aannemen. Het is die vorm (bindend of overbruggend) die de

Putnam (2000, p.22) is er ook een vorm van sociaal kapitaal die gebaseerd is op meer of mindere

samenhang op hoger niveau kan beïnvloeden.

onbekendheid. Hij maakt een onderscheid tussen inclusief en exclusief sociaal kapitaal, waarbij
inclusief staat voor de wil anderen in te sluiten waarvoor een open houding naar buiten nodig is,
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en exclusief betekent dat anderen worden uit- of buitengesloten en mensen dus juist naar binnen

29. Als daarbij de leden van de verschillende groepen uit verschillende sociale klassen komen, spreekt Woolcock
(1998, 2001) niet van overbruggend sociaal kapitaal, maar van ‘linking social capital.’
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1.3.3 Conceptueel model

1.4 Operationalisering van cohesief gedrag

In de twee voorgaande paragrafen is gebleken dat sociale relaties zich op twee dimensies kunnen
afspelen - een relationele en een ideële - en verschillende vormen kunnen aannemen, bindend

1.4.1 Integratie van gedragscomponenten en verschillende niveaus

en overbruggend. Bindende relaties ontstaan of worden bevestigd binnen een groepsidentiteit.

Om na te kunnen gaan wanneer er nu sprake is van een ‘gesloten’ of ‘open houding’ en van

Het betreft hier veelal langdurige verbanden op basis van een bepaalde homogeniteit, zoals

een ‘homogeen´ of ‘heterogeen netwerk’, zijn indicatoren nodig die daarop wijzen. De index

die tussen familieleden of tussen mensen met overeenkomstige kenmerken of interesses. Er is

voor participatie, binding en betrokkenheid (PBB-index) van Dijkstra et al. (2004) biedt bruik-

sprake van een overbruggend cohesief effect als de kloof tussen twee verschillende groepsidenti-

bare indicatoren omdat deze, gebaseerd op Schnabel’s definitie van sociale cohesie, uitgaat van

teiten wordt overbrugd. Dit resulteert dan (in eerste instantie) in ‘zwakke’ relaties tussen perso-

het gedrag en de houding van een individu ten opzichte van anderen op microniveau (het per-

nen die minder overeenkomsten vertonen.

soonlijke netwerk), mesoniveau (de georganiseerde leefomgeving of burgermaatschappij) en op
macroniveau (de samenleving).30 Binding moet worden opgevat als de bestaande, wederkerige

Zo kunnen er vier ideaaltypische vormen van cohesief gedrag worden omschreven, waarbij bena-

relatie tussen het individu en een groep of organisatie. Dijkstra et al. (2004) spreken van een

drukt moet worden dat de relationele en ideële dimensie geen tegenpolen zijn, maar tegelijker-

binding als het individu formeel of materieel over het toegangsrecht tot een sociaal verband

tijd aanwezig zijn, terwijl het wel mogelijk is dat de ene dimensie de relatie sterker bepaalt dan

beschikt.31 Terwijl NWO en Dijkstra et al. de nadruk leggen op relaties tussen individu en groep,

de andere. In dit concept worden binding en overbrugging als opponenten beschouwd, omdat

kan een sociaal verband er ook een tussen twee personen zijn. Op het micro-macroscopisch con-

deze zich niet tegelijkertijd ten aanzien van dezelfde persoon voordoen.

tinuüm van Ritzer (zie paragraaf 1.1.2 van dit hoofdstuk) betreft het dan interactie. Binding kan

De relatie tussen de verschillende sociale verbanden waar het om gaat en de mogelijke verschui-

zowel relationeel als ideëel zijn: er is sprake van een benoembare relatie, maar deze hoeft niet

ving tussen deze sociale verbanden kunnen gevisualiseerd worden met onderstaand model.

altijd geuit te worden in gedrag. Te denken valt bijvoorbeeld aan het lidmaatschap van een ideëel

Langs de horizontale as kenmerkt het sociale verband zich door de soort binding van bindend

maatschappelijke organisatie, een omroep of een politieke partij. Participatie verwijst vervol-

tot overbruggend. De verticale as geeft aan of het een sociaal verband in de relationele of ideële

gens naar de wijze waarop en de mate waarin gebruik gemaakt wordt van dat toegangsrecht. Het

dimensie betreft. De lijn tussen de relationele en ideële dimensie is onderbroken, omdat de rela-

gaat om de feitelijke actieve deelname aan het sociale verband, of te wel het relationele gedrag.

tionele en ideële dimensie altijd tegelijkertijd aanwezig zijn.

De intensiteit van het verband wordt niet alleen uitgedrukt in de feitelijke participatie, maar ook
in de betrokkenheid tot de relatie. De beleving van de relatie en de identificatie met het systeem

Figuur 1.3. Vier ideaaltypen van sociale verbanden: bindend versus overbruggend in de relationele of ideële dimensie.

kan alleen subjectief worden uitgedrukt: hoe wordt de relatie beleefd? Welke waarden worden
toegekend aan de relatie en hoe betrokken voelt het individu zich bij het verband? Betrokkenheid

Ideëel

betreft dus eerder een houding dan gedrag en is dus eerder als ideëel dan relationeel te typeren.
Al deze gedragscomponenten kunnen betrekking hebben op verschillende levenssferen: thuis,
op het werk, bij een vereniging, in de buurt of tijdelijk in een winkel of op het gemeentehuis.

Gesloten houding

Open houding

Een persoon verhoudt zich tot al deze domeinen, waarbij er meer nadruk kan liggen op het
ene domein dan op het andere, omdat de persoon er meer tijd doorbrengt of omdat hij of zij

Bindend

Overbruggend

Homogeen netwerk
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Heterogeen netwerk

Relationeel

zich er meer mee verbonden voelt. Schnabel spreekt in zijn definitie van sociale cohesie over

30. De gedragscomponenten participatie, binding en betrokkenheid werden benoemd door NWO (2000, p.28) ten
behoeve van het Stimuleringsprogramma van sociale cohesie.
31. Enigszins verwarrend is hier het gebruik van de term formeel of materieel, dat hier niet op de instrumentaliteit
van de relatie hoeft te slaan. Dijkstra et al. geven als voorbeelden het lidmaatschap van een vereniging of een
wederkerige affectieve relatie. De laatste is een niet-instrumentele, sociabele relatie, de eerste kan zowel instrumenteel als niet-instrumenteel zijn. Formeel of materieel heeft hier betrekking op de objectieve benadering van
de relaties, zoals opgevat door Mizruchi en besproken in paragraaf 1.3.1.
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het persoonlijke leven, het burgerlijk leven en de samenleving, een indeling die door Dijkstra
et al. (2004) wordt aangehouden in de PBB-index. In het persoonlijke leven is er sprake van
primaire relaties (familie, gezinsleden en geliefden) en hebben mensen een sociaal netwerk van
secundaire relaties: vrienden en kennissen. Dat sociale netwerk kan worden aangevuld met collega’s, maar de werkvloer zelf vormt een aparte levenssfeer, waarmee in dit onderzoek zijdelings
rekening wordt gehouden. Dit om drie redenen. Het onderzoek richt zich op amateurkunstbeoefening, typisch een vrijetijdsbesteding en bij sociale samenhang op de werkvloer spelen hele
andere belangen een rol dan in de vrijetijdssfeer. Bovendien is er op de werkvloer sneller sprake
van opgelegde verbanden: men heeft het vaak niet voor het kiezen met wie wordt samengewerkt. Het burgerlijk leven wordt door Dijkstra et al. (2004) met de Engelse term civil society
aangeduid en is opgesplitst in drie domeinen: het vrijetijdsdomein, het ideële domein en het
religieuze domein. Voor dit onderzoek worden tot dit domein (op mesoniveau) alle georganiseerde verbanden in de directe leefomgeving gerekend waar mensen zich in hun vrije tijd (dus
buiten dienstverband om) tot kunnen wenden. De samenleving is door Dijkstra et al. niet apart
van de civil society geoperationaliseerd, maar in dit onderzoek wordt het ideële en het religieuze
domein opgevat als een domein op macroniveau, mits er sprake is van landelijke of wereldwijde

Tabel 1.1. PBBG-index van cohesief gedrag in de vrije tijd (Gebaseerd op PBB-index van Dijkstra et al., 2004).
Cohesief gedrag en
houding in de vrije
tijd*
Persoonlijk niveau
(persoonlijk sociaal
netwerk)

Binding

Participatie

Betrokkenheid

Geografisch kader

Primaire en
secundaire relaties

Bestede tijd aan
primaire en
secundaire relaties

Familiaire waarden,
mate van ervaren
sociale steun

Burgermaatschappelijk
niveau
(vrijetijdsdomein)

Lidmaatschap
interesseorganisaties

Bezoekfrequentie en
tijdsbesteding

Bereidheid mee te
werken, er over
praten met anderen

Samenlevingsniveau
(ideëel en religieus
domein)

Lidmaatschap ideële
en religieuze
organisaties

Tijdsbesteding

Altruïstisch gedrag,
volgen van
maatschappelijke
onderwerpen in de
media

Lokaal
Regionaal
Landelijk
Cyberspace
Lokaal
Regionaal
Landelijk
Cyberspace
Landelijk
Cyberspace

Op de plek waar de * staat aangegeven, kan een specifieke vrijetijdsbesteding worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld
amateurkunstbeoefening of sportbeoefening, zodat het mogelijk is te bepalen hoe die specifieke soort van vrijetijdsdeelname zich verhoudt tot de andere componenten van het cohesief gedrag en tot andersoortige vrijetijdsbestedingen.

organisaties en deze dus niet lokaal gebonden zijn.
Deze PBBG-index biedt de mogelijkheid om het cohesief gedrag van een persoon, op een bepaald

1.4.2 PBBG-index

moment in beeld te brengen. Daarbij kan inzicht worden verkregen op welk domein (op welk

Samenvoeging van bovengenoemde drie gedragscomponenten op micro-, meso- en macroni-

niveau) het individu zich het meest tot anderen verhoudt en in welke mate zich dit uit in gedrag

veau, levert een uitgebreide index op waarmee het cohesief gedrag van een individu in kaart

of in houding. Nog niet direct zichtbaar is of er sprake is van bindend of overbruggend cohesief

Er is daarnaast een vierde ‘component’ toegevoegd, namelijk het geo-

gedrag. Dat kan worden bepaald door na te gaan ten opzichte van welke anderen de persoon

grafische kader waarbinnen de relaties zich bevinden. Daarmee kan worden onderzocht of de

zich verhoudt. Zijn dit op microniveau vooral de primaire relaties of zeer goede vrienden en is

verschillende sociale verbanden van de Drentse inwoners (nog) samenhangen met de wijk- of

het individu op mesoniveau al lang lid van bijvoorbeeld een vrouwenvereniging of woont hij al

dorpsgrenzen. Een andere reden is dat het beleid van een provincie of gemeente ook geogra-

bijna zijn hele leven in dezelfde wijk? Of is de persoon in kwestie lid van diverse organisaties die

fisch is begrensd. Wanneer de gemeente Aa en Hunze de beleidsinzet verantwoordt op basis van

met elkaar verband houden (zoals bijvoorbeeld leden van de protestantse kerk vaak lid zijn van

de veronderstelde (positieve) effecten op de sociale cohesie, bedoelt de gemeente daarmee de

een christelijke omroepvereniging, een christelijke krant lezen en op een christelijke politieke

sociale cohesie binnen de gemeentegrenzen. Als de gemeente Emmen de cultuurparticipatie in

partij stemmen)? Dan is er eerder sprake van respectievelijk homogene netwerken en een meer

de wijk Emmermeer wil stimuleren, met daarbij de opdracht dat er nieuwe culturele activiteiten

‘gesloten’ houding, of te wel bindend cohesief gedrag. Heeft een persoon juist veel diverse (maar

worden ontwikkeld waarbij verschillende doelgroepen worden samengebracht, is de gemeente

wellicht minder intense) relaties, doet hij aan veel verschillende activiteiten in de leefomgeving

geïnteresseerd in de sociale cohesie in die wijk. En als de gemeente Tynaarlo een cultuurbemid-

mee of toont hij interesse in andere culturen? Dan zijn dat indicaties voor meer heterogene net-

delaar inzet om er voor te zorgen dat de amateurkunstsector over de eigen dorpsgrenzen heen

werken en een open houding, of te wel overbruggend gedrag. In hoofdstuk drie wordt op basis

gaat kijken, wil de gemeente weten of de sociale samenhang zich ook werkelijk verplaatst van het

van de PBBG-index het cohesief gedrag van inwoners van Drenthe die productief en/of receptief

dorp naar de gemeente. Tenslotte is de indeling van de levenssferen in het model iets anders dan

aan kunst deelnemen vergeleken met groepen inwoners die dat niet doen of die op een andere

bij Dijkstra et al.: zoals reeds toegelicht zijn de werkrelaties weggelaten en is de levenssfeer op

manier hun vrije tijd besteden. Dit gebeurt met behulp van zowel indicatoren in de relationele

kan worden gebracht.
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macroniveau (de samenleving) losgekoppeld van de notie civil society.
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32. Dijkstra et al. (2004) stelden drie aparte indexen op, per gedragscomponent één. Deze zijn hier samengevoegd
tot één index.
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als in de ideële dimensie. Deze indicatoren worden in de tweede paragraaf van dat hoofdstuk

Hoofdstuk 2

uitgebreid besproken en fungeren als basis voor de deelhypotheses die in hetzelfde hoofdstuk
getoetst zullen worden. Waarom specifiek wordt nagegaan in hoeverre er een samenhang bestaat
tussen de vrijetijdsbesteding van de respondenten met overbruggend cohesief gedrag, wordt dui-

De cohesieve werking van kunst

delijk in het eerstvolgende hoofdstuk. Hierin wordt besproken hoe in theorie de vier ideaaltypen
van cohesief gedrag zich verhouden tot de artistieke aspecten van kunstparticipatie. Wordt het
handelen van mensen die aan kunst doen of naar kunst kijken, in gedrag en houding beïnvloed

2.1 Inleiding

door (de mate van) artisticiteit waarmee zij in aanraking komen?

Sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft zich een onderzoeksveld ontwikkeld dat zich richt op de sociale effecten van de kunsten. Het is een betrekkelijk jong veld

1.5 Tot slot

dat door White en Hede (2008) wordt opgedeeld in drie domeinen. Het eerste domein betreft

De PBBG-index is een uitwerking van cohesief gedrag, gebaseerd op de vier ideaaltypen in figuur

het empirisch onderzoek naar de sociale werking van kunst. Het kwalitatieve onderzoek van

1.3. De hierin weergegeven vier ideaaltypen keren telkens terug als leidraad. In hoofdstuk twee

Matarasso werd veruit het bekendste op dit terrein nadat de publicatie van zijn rapport Use

wordt zoals gezegd voor elk ideaaltype nagegaan hoe het zich verhoudt tot kunstparticipatie. In

or Ornament? in 1997 omarmd is door Britse (en later andere Europese) beleidsmakers. Dit

hoofdstuk drie worden de resultaten van het empirisch onderzoek besproken per ideaaltype en

rapport heeft geresulteerd in een lijst met maar liefst vijftig positieve sociale effecten die de

wordt zichtbaar in hoeverre kunstparticipatie daarmee samenhangt en in het vijfde hoofdstuk

ruim zestig onderzochte kunstprojecten zouden hebben opgeleverd. Het rapport en veel ander

wordt nagegaan bij welk ideaaltype de beleidsprojecten kunnen worden ingedeeld, wat zichtbaar

empirisch onderzoek vormen een pleidooi voor cultuurbeleid, omdat zij de door de overheid

wordt gemaakt door de verschillende projecten in het assenstelsel te plaatsen.

gewenste positieve effecten van de kunsten lijken aan te tonen.33 Het empirisch onderzoek is
door academici echter flink bekritiseerd, wat heeft geleid tot het tweede domein in het discours.
De belangrijkste en steeds terugkerende kritiek betreft de methoden van onderzoek en de vaak
gebrekkige uitvoering ervan. Ook is er een tekort aan eenduidige definities en ontbreekt er vaak
een theorie die een causaal verband aannemelijk maakt tussen de specifieke eigenschappen van
kunst (de intrinsieke waarden) en één of meer sociale kenmerken (Belfiore & Bennett, 2007,
2010; Galloway, 2009; Jermyn, 2001; Marceau & Davison, 2005; McCarthy et al., 2004; Merli,
2002; White & Hede, 2008). Dat veel van het onderzoek methodologisch niet deugt en de uitkomsten ervan onbetrouwbaar zijn, sluit niet uit dat genoemde effecten bestaan. Maar nader
en verbeterd onderzoek naar de precieze inhoud van de waarden van kunst en de omstandigheden waarin deze zich voordoen, is nodig (McCarthy et al., 2004). Een belangrijke conclusie
van dit tweede, kritische domein is dan ook dat het onderzoek meer gericht moet zijn op de
sociale effecten die intrinsiek zijn aan kunst. De vraag die in dit domein centraal staat, is of juist
de intrinsieke waarden van kunst van invloed zijn op individuen of gemeenschappen, anders
dan activiteiten waarbij geen kunsttalen centraal staan, zoals sport of wetenschap. Onderzoek
moet zich richten op de vraag of de omgang met kunst zorgt voor een verandering in gedrag,
of in hoeverre kunst en kunstorganisaties als “agents of social change” kunnen worden gezien
of zelfs ingezet (Belfiore, 2002). Deze conclusie impliceert dat het empirisch onderzoek tot op
heden zich voornamelijk richt op de extrinsieke waarden en functies van kunst: waarden die ook
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33. White en Hede (2008) geven een overzicht van de literatuur in dit domein tot aan 2008. Zij noemen naast het
onderzoek van Matarasso de bevindingen van zijn collega Williams (1996) en de onderzoeken van Stern en Steifert (1998-2000) toonaangevend binnen dit domein.
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kunnen worden toegekend aan andere dan kunstzinnige uitingen en activiteiten. In het derde

combinaties kunnen voordoen. In het geval van productieve deelname is er het maakproces,

domein zijn en worden nieuwe theoretische kaders ontwikkeld die het mogelijk moeten maken

waarbij nog geen publiek aanwezig is. Vervolgens heeft door de presentatie van het werk een

om via empirisch onderzoek de vinger te leggen op eventuele sociale effecten van de intrinsieke

wisselwerking met het publiek plaats en geldt dit stadium ook voor receptieve deelname. Ten

waarden van kunst.

slotte kunnen er verbindingen ontstaan naar aanleiding van de ontmoetingen met (betrekking
tot) de kunstuiting. Bij productieve deelname kan dit derde stadium zowel naar aanleiding van

Het scala aan onderzochte sociale effecten van kunst is breed en betreft onderzoek naar effecten

het maakproces als naar aanleiding van de presentatie het geval zijn. Bij receptieve deelname

op gezondheid, educatie en welzijn. Ander onderzoek richt zich specifieker op interpersoonlijke

volgt het derde stadium eventueel alleen op het tweede.

relaties en de sociale cohesie van groepen en gemeenschappen. Bij de een wordt onderzocht of
kunst sociale uitsluiting kan tegengaan, de ander kijkt of het de saamhorigheid kan beïnvloeden (White & Hede, 2008). Het is goed mogelijk dat laatstgenoemde effecten juist een bijdrage
leveren aan bijvoorbeeld gezondheid en educatie. In onderhavig onderzoek ligt de focus op de
effecten van kunst die direct verband houden met cohesief gedrag en sociale cohesie, zonder stil
te staan bij de eventuele gevolgen van dit cohesieve gedrag en de sociale cohesie. Gekeken wordt

Tabel 2.1. Stadia van mogelijke verbanden op relationeel niveau met betrekking tot een kunstuiting.

Stadia	
  van	
  verbanden	
  
op	
  relationeel	
  niveau	
  

Stadium	
  1	
  

Stadium	
  2	
  

Stadium	
  3	
  

Productief	
  

Maakproces	
  

Presentatie	
  

Ontmoetingen	
  n.a.v.	
  
stadium	
  1	
  of	
  2	
  

Receptief	
  

-‐	
  

Presentatie	
  

Ontmoetingen	
  n.a.v.	
  
stadium	
  2	
  

naar de invloed van de omgang met kunst op bestaande relaties, naar de aard van deze relaties
en of er nieuwe relaties door ontstaan. Of deze relaties de veiligheid in een wijk bevorderen of
de gezondheid van betrokkenen positief beïnvloedt, wordt buiten beschouwing gelaten.34 Het
gaat hier om effecten van kunst op sociale relaties, die verder worden aangeduid met de term
	
  

cohesieve effecten.
In dit hoofdstuk worden de vier (ideaal)typische relaties (zie figuur 1.3 in het vorige hoofdstuk)

In het tweede deel van het hoofdstuk komende de cohesieve effecten in de ideële dimensie aan

tijdens en als mogelijk gevolg van een kunstuiting besproken. In het eerste deel worden de moge-

bod. Daarin wordt duidelijk dat bestaand onderzoek op dit niveau tekort schiet. Onderhavig

lijke bindingen op relationeel niveau nagegaan, waarna onderzocht wordt of deze eerder als

onderzoek probeert op theoretisch niveau de vraag te beantwoorden of kunst een intrinsieke

bindend of overbruggend zijn te typeren. Het is hierbij van belang op welke manier er omgang

betekenis heeft voor sociale verbanden op ideëel niveau en vervolgens te bespreken hoe deze

met de kunstuiting plaatsheeft. Productief, waarbij de deelnemer een actieve rol heeft in het

intrinsieke waarden van kunst meetbaar kunnen worden gemaakt. Er wordt voortgeborduurd op

creatieve proces of de totstandkoming van de kunstuiting of receptief, waarbij de deelnemer de

het onderzoek in het genoemde derde domein van het academisch discours aangaande sociale

kunstuiting, het resultaat van een creatief proces van anderen, tot zich neemt. Onder produc-

effecten van kunst en gebruik gemaakt van theorieën betreffende spel en kunst op basis van een

tieve deelname wordt in dit onderzoek de beoefening van kunst in de vrije tijd (amateurkunst)

functionele benadering. Daarbij komt eveneens aan bod in hoeverre de intrinsieke waarden van

verstaan, waaronder ook de deelname aan een tijdelijk project, zoals Community Art projec-

kunst een bindend of overbruggend cohesief effect hebben. De figuur met de vier kwadranten

ten.35 De receptieve deelnemer kijkt of luistert naar een kunstuiting. Ook het lezen van litera-

van cohesief gedrag in hoofdstuk een wordt op deze manier uitgebreid tot een diagram waarin

tuur en poëzie wordt beschouwd als receptieve deelname: de lezer neemt immers niet deel aan

de theoretisch mogelijke cohesieve effecten van kunst op relationeel niveau en ideëel niveau

de totstandkoming van de kunstuiting.

36

Er zijn allerlei tussenvormen denkbaar. De Drentse

kunnen worden ingevuld.

theatergroep PeerGrouP bijvoorbeeld betrekt vaak haar publiek bij de voorstelling, waardoor
de receptieve bezoeker deel wordt van de kunstuiting en dus tijdelijk een productieve rol speelt.
En bij veel kunstuitingen helpen vrijwilligers bij de totstandkoming van de activiteit door bijvoorbeeld kaartjes te verkopen of rekwisieten te verzamelen, zonder betrokken te zijn bij het
creatieve proces.
Naast een onderscheid in productieve en receptieve deelname zijn er verschillende ‘stadia’
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van relaties met betrekking tot een kunstuiting te onderscheiden, die zich in verschillende

34. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen sociale
cohesie en de leefbaarheid in een wijk. Het lijkt er eerder op dat een veilige buurt meer sociale cohesie oplevert
dan andersom (Lub, 2013, p.213-214).
35. Een aantal onderzoeken binnen het onderzoeksveld richt zich op gezondheids- en welzijnseffecten van therapeutische activiteiten waarbij kunst als middel wordt ingezet. Deze activiteiten worden in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten.
36. Zoals later zal blijken in dit hoofdstuk vraagt receptieve deelname overigens ook om een mentale productieve
bijdrage, namelijk in de koppeling van wat waargenomen wordt aan bestaande mentale structuren.
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Verder gaat het om zowel het structurele veld van de amateurkunst als incidentele projecten om
cultuurparticipatie te bevorderen. Het beleid is aan de ene kant gericht op inwoners van Drenthe

2.2.1 Ontmoetingen door productieve deelname

die de positie van productieve deelnemer innemen, dat wil zeggen de amateurkunstbeoefenaar, of

Kunstparticipatieprojecten zorgen er bijna altijd voor dat mensen bij elkaar worden gebracht.

de deelnemer die een actieve rol heeft bij de totstandkoming en uitvoering van een kunstzinnige

Deze conclusie van Matarasso (1997, p.26) lijkt enigszins logisch en heeft alles te maken met de

activiteit. Aan de andere kant richt het beleid zich op de Drentenaren die de positie van receptieve

organisatie van de (kunst)activiteit. De projecten die Matarasso heeft gevolgd en bestudeerd, ken-

deelnemer innemen, de toeschouwer van kunstuitingen in Drenthe. Deze twee posities ontmoeten

merken zich juist door het feit dat er meer mensen op één plek samenkomen om gezamenlijk een

elkaar op het moment dat de receptieve deelnemer toeschouwer wordt van de kunstuitingen van

kunstactiviteit uit te voeren of een kunstuiting gezamenlijk te beschouwen. De vraag is echter (1)

de productieve deelnemer. In de volgende beschrijving van mogelijke ontmoetingen worden deze

of de ontmoetingen worden omgezet in duurzame relaties en (2) wélke mensen samen komen. Op

twee posities als vertrekpunt genomen.

de tweede vraag wordt in paragraaf 2.2.4. nader ingegaan. Wat betreft de eerste vraag beweert
Matarasso dat negen van de tien respondenten vrienden hebben gemaakt, waarmee hij suggereert

Uit de bevolkingssurvey die voor dit onderzoek is uitgevoerd, blijkt dat 43% van de respondenten

dat de kunstontmoetingen langdurige vriendschappelijke relaties hebben opgeleverd. Deze uit-

een vorm van kunst beoefent in zijn vrije tijd.37 21% van de amateurkunstbeoefenaars zegt dit in

komst is echter niet betrouwbaar gezien de gebruikte onderzoeksmethoden en de manier waarop

groepsverband te doen (zie bijlage II.1). Dit nuanceert alvast het beeld van amateurkunstbeoe-

deze zijn toegepast (Merli, 2002). Het begrip vriend is niet nader gespecificeerd, waardoor allerlei

fening als een activiteit die veelal in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd (en wellicht daarom het

verschillende interpretaties van het begrip mogelijk zijn. Een causaal verband tussen de kunstpro-

verband met sociale cohesie snel wordt gelegd). Dit percentage wil echter nog niet zeggen dat de

jecten en de vriendschap is op voorhand niet aantoonbaar, gezien de vraagstelling: “Since being

amateurkunstbeoefenaars die tot de andere 79% behoren, alleen zijn op het moment van kunst-

involved I have made new friends”. Het blijft onbekend hoe, wanneer en in welke omgeving deze

beoefening of door hun kunstbeoefening geen andere mensen ontmoeten. Mensen die individueel

nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Dat er vriendschappen, maar ook andersoortige relaties

les krijgen bijvoorbeeld, zijn samen met hun docent. In het geval er in groepsverband les wordt

ontstaan uit ontmoetingen is voor iedereen denkbaar. Ontmoetingen kunnen op allerlei manieren

gegeven of er gezamenlijk een vorm van kunst wordt beoefend, zoals bij de fotoclub, de gezamen-

worden georganiseerd, ook binnen de kunstwereld. Belangrijk is wát nu precies maakt dat er ook

lijke gitaarles of een schildercursus, ontmoeten de deelnemers niet alleen de docent, maar ook

iets gebeurt in de ontmoeting dat ervoor zorgt dat deze een zichtbare relatie (een binding op rela-

elkaar. Bovendien kunnen al deze productieve deelnemers anderen ontmoeten die in de ruimte

tioneel niveau) oplevert, en of de kunsten daar nu een andere rol in spelen en dus een ander effect

waar de kunstbeoefening plaatsheeft werkzaam zijn of die een rol spelen in de organisatie van de

in sorteren dan andere vormen van ontmoetingen.

activiteit. De laatsten zijn overigens bij collectieve vormen van amateurkunstbeoefening, zoals

Omdat het in het tweede deel van dit onderzoek gaat over de effecten die het cultuurparticipatie-

orkesten, zangkoren, dans en toneelgroepen, vaak dezelfde mensen als die welke als deelnemer

beleid van Drenthe heeft op de inwoners, worden de mogelijke ontmoetingen die door kunstuitin-

actief zijn. Voor deze collectieven geldt vaak dat ze begeleid worden door een artistiek leider, die

gen tussen deze inwoners plaats kunnen hebben in kaart gebracht. Tot kunstuitingen worden in

behalve voor het onderricht aan de leden van het collectief ook verantwoordelijk is voor het artis-

dit onderzoek alle projecten en activiteiten gerekend die vanuit het cultuurbeleid van de Drentse

tieke eindresultaat. Deze artistiek leider ontmoet de leden van het collectief afzonderlijk, en als

gemeenten en de provincie in de periode 2009 tot 2012 werden gesubsidieerd en die niet onder

groep. Dit laatste geldt ook voor iedere deelnemer.

het budget voor cultureel erfgoed, cultuurhistorie of volkscultuur vielen. Ook de programmalijn
cultuureducatie (in het onderwijs) valt buiten de kaders van dit onderzoek, om twee redenen.

Al deze ontmoetingen zijn ook denkbaar bij andere soorten van vrijetijdsbesteding, zoals sport.

Het onderzoek richt zich op kunstparticipatie als vrijetijdsbesteding en cultuureducatie bevindt

Een sporter kan individueel les krijgen van een docent of in een sportzaal tegelijkertijd met

zich grotendeels binnen het domein van het onderwijs. De tweede reden is dat dit onderzoek zich

anderen sporters, zonder dat deze anderen nodig zijn bij de beoefening van de sport. Dit wordt

beperkt tot de leeftijd vanaf vijftien jaar. Cultuureducatie is grotendeels gericht op kinderen jonger

anders bij een teamsport, waarbij de verschillende deelnemers net als bij een orkest of zangkoor

dan vijftien. Deze pragmatische afbakening van het onderzoeksgebied maakt echter niet duidelijk
wat onder kunst wordt verstaan en hoe kunst zich onderscheidt van bijvoorbeeld sport of (andere
vormen van) cultuur. Dat onderscheid moet wel gemaakt worden, omdat in dit hoofdstuk wordt
nagegaan in welk mate en hoe kunstdeelname kan bijdragen aan sociale cohesie en hoe dit zich
theoretisch verhoudt tot andere activiteiten en situaties waarin mensen een houding aannemen en
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zich gedragen ten opzichte van anderen.

37. Tot kunstbeoefening in de vrije tijd worden ook de muziek-, zang-, toneel-, of beeldende kunstcursussen gerekend
die door kunstencentra of privépersonen worden aangeboden. Anderen, zoals het Landelijk Kennisinstituut voor
Cultuureducatie en Amateurkunst, zien deze cursussen als een vorm van onderwijs en rekenen het daarom tot
het domein van de (buitenschoolse) cultuureducatie (LKCA, 2014, p.15).
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samen één geheel vormen. Op dat moment speelt de sportbeoefening en in het geval van de kunst-

omdat de toeschouwer het gevoel heeft dat het een prachtige choreografie van Hans van Manen is,

zinnige activiteit, de kunsttaal, een rol in de relaties die zich tijdens het samenspel vormen tussen

of omdat de acteur denkt ‘oef, ik begin te schmieren, zal de regisseur niet leuk vinden’. Dergelijke

de deelnemers onderling, maar ook tussen de coach of de artistiek leider en de deelnemers, zij het

relaties komen aan bod bij de bespreking van de verbindingen op ideëel niveau.

als collectief of als deelnemer afzonderlijk.

2.2.3 Ontmoetingen van de receptieve deelnemer
In dit onderzoek ligt zoals aangegeven de focus op de relaties waarbij juist de kunsttaal een rol

De ontmoetingen tussen toeschouwer en productieve deelnemer die zojuist vanuit het perspectief

speelt. De ontmoetingen van amateurkunstbeoefenaars met anderen ‘om de kunstactiviteit heen’,

van de laatste zijn besproken, gelden vanzelfsprekend ook vanuit het perspectief van de toeschou-

dus zonder dat de kunsttaal enige rol speelt in de ontmoeting, zullen op relationeel niveau niet

wer: hij of zij is immers deel van de ontmoeting. Naast de ontmoetingen tussen de productieve

anders zijn dan andere sociale verbanden in het domein van de persoonlijke omgeving en de bur-

en receptieve deelnemer, hebben ook ontmoetingen plaats tussen de toeschouwers onderling die

gerlijke samenleving. Of deze sociale verbanden wél op ideëel niveau worden beïnvloed door de

tegelijkertijd of gezamenlijk een kunstuiting beschouwen. Een voorstelling, concert of film wordt

omgang met kunst, komt later aan de orde.

doorgaans samen met anderen bezocht en tegelijkertijd met anderen beleefd. In een museum
of galerie ontmoeten mensen elkaar ook in dezelfde ruimte. Daarbij is het mogelijk dat bezoe-

2.2.2 De productieve deelnemer ontmoet de receptieve deelnemer

kers ieder voor zich een kunstwerk bekijken of tegelijkertijd één kunstwerk aanschouwen. In een

Amateurkunstbeoefenaars ontmoeten niet altijd receptieve deelnemers omdat zij lang niet altijd

museum of galerie zijn ook vaak andere ruimtes buiten die waar de kunstwerken zich bevinden.

het resultaat van de beoefening met anderen delen. Terwijl zojuist al bleek dat 43% van de res-

Datzelfde geldt voor theaters, bioscopen en muziekgebouwen. Toeschouwers verzamelen zich van

pondenten zegt een vorm van kunst te beoefenen in de vrije tijd, blijkt 17,7% van de respondenten

te voren in één ruimte, zoals een foyer, garderobe of café, en hebben de mogelijkheid om elkaar

dit te doen voor een publiek. (Zie bijlage II.2). Hieronder wordt verstaan het tentoonstellen van

hier (ook) na de uitvoering te ontmoeten en eventueel na te praten over wat men heeft gezien en

zelfgemaakt werk of het live presenteren van het werk in de vorm van een voordracht, voorstel-

gehoord. In sommige gevallen wordt er op gezinspeeld dat toeschouwers elkaar ontmoeten en een

ling of optreden. Tijdens of rondom zo’n uitvoering of tentoonstelling ontmoeten de deelnemers

tijdelijke relatie aangaan. Al eerder werd PeerGrouP aangehaald die toeschouwers actief betrekt

het publiek. De ontmoeting van de performer met de toeschouwer tijdens een uitvoering is van

bij de voorstellingen. In één van de projecten van de jongeren afdeling PeerJonG, dat voor dit

een andere orde dan de ontmoetingen tussen de productieve deelnemer, de maker of kunstenaar,

onderzoek is geselecteerd en in hoofdstuk vijf uitgebreid aan de orde komt, worden alle toeschou-

en de bezoeker van een expositie. Ten eerste hoeft de maker in het tweede geval niet aanwezig

wers uitgenodigd twee aan twee plaats te nemen in een restaurant. De tafel wordt gevormd door

te zijn op het moment dat de toeschouwer zijn werk aanschouwt. Is hij echter wel aanwezig, dan

een plank die aan weerskanten op een schoot van een toeschouwer rust. Deze situatie geeft de

kan hij op dat moment met de toeschouwer praten over zijn werk zonder dat hij met de creatie

toeschouwers de gelegenheid met elkaar te praten tijdens de voorstelling. Dit soort ontmoetin-

bezig is. Deze communicatie tussen maker en toeschouwer verloopt niet via de kunstuiting zoals

gen tussen toeschouwers worden regelmatig in Community Art-achtige voorstellingen gecreëerd.

bij een podiumkunstvoorstelling het geval is, maar gaat over de kunstuiting, hoewel het werk wel

Hier gaat een vergelijking op met ‘relational art’, een term die is geïntroduceerd door Bourri-

degelijk een rol kan spelen in de wijze waarop de kunstenaar wordt gezien en ook het gesprek

aud (2002). Deze conservator en kunstcriticus verwijst hiermee naar de hedendaagse beeldende

kan beïnvloeden. Dat is tevens het geval bij een ontmoeting voor of na een voorstelling tussen de

kunst die een sociale ´interstice´, een tussenruimte representeert: een vrije ruimte die mensen de

productieve deelnemer, i.e. de performer, en de toeschouwer. De ontmoeting vindt als het ware

mogelijkheid tot een andere dan de dagelijkse communicatie of uitwisseling verschaft.38 Deze vrije

buiten de kunstuiting om plaats, hoewel deze wel met de kunstuiting te maken heeft. Op de com-

ruimte wordt op het moment van het aanschouwen waargenomen maar is ook fysiek aanwezig

municatieve rol van kunstuitingen zonder letterlijk deel uit te maken van ontmoetingen wordt in

en maakt ter plekke een binding met andere toeschouwers mogelijk. De kunstenaar organiseert

paragraaf 2.3.4 nader ingegaan. In deze paragraaf worden eerst de mogelijke ontmoetingen als

als het ware met zijn kunstuiting ruimte om te ontmoeten en te communiceren. De tijd tussen de

zodanig (op relationeel niveau) vastgesteld. Een ontmoeting is er ook tijdens de uitvoering tussen

waarneming van de kunstuiting en de bespreking ervan met een ander persoon is daarbij bepa-

de performers en de toeschouwers als collectief, een publiek. In sommige gevallen is er dan ook

lend, stelt Bourriaud. Kunst kan specifiek bijdragen aan ‘sociabiliteit’ op het moment van het

nog steeds sprake van een ontmoeting tussen de performer en de artistiek leider. Een dirigent van
een koor of van een orkest heeft op het moment van de uitvoering een evidente rol. In het geval van
een theatervoorstelling of een dansvoorstelling zijn de regisseur en choreograaf veelal niet meer
fysiek aanwezig. Van Maanen (2009, p.252) stelt dat zowel productieve als receptieve deelnemers
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mogelijk ook in relatie treden met regisseurs en schrijvers e.d. als die er niet bij zijn. Bijvoorbeeld

38. Interstice is letterlijk uit het Frans vertaald: kloof.
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aanschouwen.39 | 40 “At an exhibition, (…), there is the immediate possibility of a discussion, in

observeren. Andersom is dat niet het geval. De ontmoeting met medewerkers in de directe omge-

both senses of the term. I see and perceive, I comment, and I evolve in a unique space and time”

ving is er altijd een tussen individuen. Er is geen sprake van een tijdelijke relatie met het publiek

(2002, p.16). Dat wil niet zeggen dat er geen sprake kan zijn van sociabiliteit achteraf. DiMaggio

als geheel of het collectief van makers, met uitzondering misschien van de medewerker die na

(1987, p.442-443) benadrukt juist dat kunst één van die vluchtige consumptiegoederen is die ach-

afloop van een uitvoering op het podium bloemen geeft. Op dat moment is er wel sprake van een

teraf in conversaties benut worden. Anders dan materiële consumptiegoederen worden dit soort

kortstondige ontmoeting (lees: op zijn minst oogcontact) met het publiek en eventueel met het

vluchtige goederen, waartoe ook mode, sport en koken gerekend moeten worden, effectieve media

collectief van makers.

van interactieve uitwisseling. Lizardo (2006, p.781) stelt dat populaire cultuur en kunst steeds
41

meer dienen als onzichtbare vormen van kennis die mensen met elkaar verbinden. Door de digitalisering en huidige sociale media is er in toenemende mate spreiding mogelijk van deze ‘vluchtige’

	
  

Figuur 2.1. Verbanden in de relationele dimensie van productieve en receptieve deelnemers tijdens een kunstuiting.
Gebaseerd op de typen van mogelijke ontmoetingen in een theatervoorstelling van Van Maanen (2009, p.252).

kennis, doordat grotere geografische afstanden worden overbrugd en het mogelijk is de opgedane
kennis op een veel later tijdstip te activeren en over te dragen op een ander.
Bij alle besproken ontmoetingen is literatuur niet één keer als voorbeeld aan bod geweest. Maar
ook deze kunstvorm kent receptieve en productieve deelnemers. De schrijver of dichter is doorgaans in zijn eentje productief, tenzij hij deelneemt aan een cursus in groepsverband. Dan ontmoet
hij mogelijk anderen op dezelfde manier als iemand die dansles of gitaarles in groepsverband
krijgt. Op het moment dat de schrijver zijn werk voordraagt aan een publiek tijdens een lezing of
op een literatuurfestival, is hij performer en ontmoet hij zijn toeschouwers op dezelfde manier als
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De blauwe pijlen in de figuur suggereren een ontmoeting met het kunstwerk, de groene pijlen geven aan dat de
ontmoeting wel vanwege, maar buiten de kunstuiting zelf plaatsheeft.

Deze activiteit is op relationeel niveau vergelijkbaar met de ontmoetingen tussen toeschouwers in
de foyer van een theater. Deze ontmoetingen zijn van een andere soort dan tijdens het moment
van aanschouwen daaraan voorafgaand. Het is de vraag in welke mate de relatie tussen toeschou-

De besproken ontmoetingen leveren tijdelijke verbindingen op in de relationele dimensie. De

wers tijdens de kunstactiviteit de sterkte van de sociabiliteit achteraf beïnvloedt.

vraag is of door deze participatie in een kunstactiviteit waar ook andere mensen aan deelnemen,
zij het productief, receptief, als amateur of professional, de tijdelijke relaties zich buiten de activi-

In figuur 2.1 zijn alle mogelijke ontmoetingen (en dus tijdelijke relaties) in de relationele dimensie

teit om verder kunnen ontwikkelen en duurzaam worden. Volgens Matarasso (1997) gold dit voor

in kaart gebracht. Niet alle getekende relaties zijn in elke situatie aanwezig. Evenmin hoeven de

90% van zijn respondenten (zie boven). Ervan uitgaande dat de kunstprojecten in dit onderzoek

relaties tegelijkertijd plaats te hebben. In het geval van een repetitie is er geen publiek aanwezig.

inderdaad vriendschappen hebben opgeleverd, is er geen verband aangetoond tussen de specifieke

In het geval van een beeldende-kunstexpositie, vindt er meestal geen reële ontmoeting plaats met
de maker. Actoren zijn: aan de linkerkant de productieve deelnemer(s) aan de kunstuiting, in het
midden de kunstuiting zelf en aan de rechterkant de receptieve deelnemer(s). Onder productieve
deelnemers worden bij podiumkunsten ook licht- en geluidstechnici verstaan. De deelnemers
(zowel productief als receptief) zijn in de figuur als individu en als collectief weergegeven. Een
vierde actor in het geheel van mogelijke ontmoetingen in de relationele sfeer is de medewerker
in de directe omgeving: de kaartverkoper, de cateraar, de garderobemedewerker etc. De groene
pijlen geven de relaties tussen de menselijke actoren weer. De blauwe pijlen de relatie van de
menselijke actoren met de kunstuiting. In het geval van de podiumkunsten wordt de kunstuiting (mede) door mensen vormgegeven, maar hier wordt bedoeld de tekst, de muziek, de dans
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etc. De blauwe pijlen wijzen in één richting: de menselijke actor kan de kunstuiting beschouwen,

39. Verderop in het hoofdstuk bij de bespreking van de verbanden die in de ideële dimensie door kunst mogelijk
worden gemaakt, wordt duidelijk dat alle kunst ‘relationeel’ is, en alle kunstwerken de speelruimte creëren die
losstaat van de werkelijkheid. De term relationeel duidt in dat verband niet op de letterlijk aan te wijzen relaties
door of rondom een kunstuiting, maar op het feit dat kunst niet bestaat zonder dat het wordt gezien of gehoord.
Bourriaud duidt hier op een specifieke organisatie van de receptie die de realisering van verbanden op relationeel
niveau mogelijk maakt, versterkt of afdwingt.
40. Bourriaud stelt dat dit zich alleen voordoet bij hedendaagse beeldende kunst, maar het voorbeeld van PeerJonG
en Community Art voorstellingen bewijzen het tegendeel.
41. DiMaggio baseert zich op het argument van Douglas en Isherwood dat consumptiegoederen een communicatiesysteem weergeven dat een culturele categorisering zichtbaar maakt en stabiliseert én dat individuen in staat stelt
om relaties met elkaar aan te gaan en deze te onderhouden (1987, p.442).
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kunstactiviteit en het ontstaan van de vriendschap. Zoals Matarasso zelf ook concludeert, zijn de

Het wordt duidelijk dat, als zich relaties ontwikkelen door toedoen van juist de kunstzinnigheid

sociale effecten die hij heeft gevonden inherent aan het deelnemen, het participeren zelf (1997,

van de activiteit, de invloed van kunst op het ideële niveau van de relatie gezocht moet worden.

p.X). Ook bij de uitkomst dat bepaalde kunstprojecten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling

Hoe dat (theoretisch) in zijn werk gaat, wordt besproken in de tweede helft van dit hoofdstuk. Nu

van netwerken in een gemeenschap, kan Matarasso niet aantonen dat het feit dat mensen die vóór

wordt eerst nagegaan in hoeverre de ontmoetingen op relationeel niveau in verband staan met

deelname aan het project nooit een woord met elkaar zouden wisselen, dat zijn gaan doen door

enerzijds bindend en anderzijds overbruggend cohesief gedrag.

specifiek het kunstzinnige karakter van het project (p.27). In dit onderzoek van Matarasso is het
goed mogelijk dat de vriendschappen die respondenten zeggen te hebben ontwikkeld sinds deel-

2.2.4 Binding op basis van overeenkomsten

name aan het kunstproject, ook geheel buiten (de invloed van) het kunstproject zijn ontstaan. In

Of de ontmoetingen tijdens en de relaties die vervolgens uit een kunstzinnige activiteit voortko-

ander onderzoek wordt wel door respondenten gesproken van een vriendschap met een of meer

men, voornamelijk gebaseerd zijn op homogeniteit of juist heterogeniteit, is afhankelijk van de

andere deelnemers buiten de activiteit om, maar de resultaten wijzen eerder op vriendschappen

mensen die elkaar in de activiteit ontmoeten. Het maakt daarbij uit of zij bekenden van elkaar zijn

binnen de groep of tussen de deelnemers tijdens het project (Hampshire & Matthijsse, 2010;

en, in het geval zij elkaar niet persoonlijk kennen, of zij overeenkomstige achtergrondkenmerken

Langston & Barrett, 2008; Lowe, 2000; Secker et al., 2007; Stern, 2000). White en Hede (2008)

hebben waardoor zij tot een bepaalde groep behoren of juist van elkaar verschillen.

noteren ook het ontstaan van sociale banden als receptief wordt deelgenomen aan een kunstzinnige activiteit, als toeschouwer.42 In geen van deze onderzoeken is echter empirisch aangetoond

Uit Matarasso’s interviews met de verschillende respondenten blijkt dat zij als deelnemers aan

dat er sprake is van sociale bindingen buiten de activiteit om noch dat de sociale binding als gevolg

de verschillende projecten vaak nieuwe mensen hebben leren kennen en misschien ook nieuwe

van deelname aan kunst zich onderscheidt van sociale binding door andere activiteiten.

vrienden hebben gemaakt. Het doelgroepenbeleid van de projecten is bepalend voor de mate
waarin dit ook overbruggende sociale contacten betreffen. Als een persoon om wat voor reden

Actief zijn is goed voor mensen volgens Matarasso (1997), en mensen kunnen actief zijn op aller-

dan ook geïsoleerd van zijn directe omgeving is geraakt of dreigt te raken, en hij dankzij een

lei terreinen. Maar, zo stelt hij, bij de beoefening van en overheidssteun aan sport worden geen

(Community Arts) project in contact komt met andere mensen die dezelfde ervaringen hebben of

vraagtekens geplaatst, terwijl kunstparticipatie onterecht continu onder het vergrootglas ligt

dezelfde achtergrondkenmerken, is er eerder sprake van bindende contacten dan overbruggende.

(p.78). Kunst trekt vergelijkbaar veel mensen aan, stelt hij op basis van een Brits rapport waarin

Matarasso (1997) verwijst naar positieve uitkomsten uit kunstparticipatieprojecten die gericht

staat dat 5% van de volwassenen een muziekinstrument bespeelt, net zoveel als er volwassenen

waren op patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, daklozen en senioren die gebruikmaken

voetballen. Een zwak argument als bedacht wordt dat een muziekinstrument ook nog door een

van dagopvang, waarbij hij stelt dat de betreffende personen nieuwe relaties opdeden, ook buiten

tachtigjarige gespeeld kan worden en voetbal bovendien slechts één van de vele sporten is. Ook de

de eigen sociale netwerken (p.27). De nieuwe sociale contacten zijn echter wel gebaseerd op over-

cijfers uit de bevolkingssurvey in het kader van onderhavig onderzoek laten zien dat betrekkelijk

eenkomsten: in bovengenoemde projecten werden lotgenoten bij elkaar gebracht, in een ander

veel mensen uit de steekproef (43%) aan een vorm van kunstbeoefening doen in de vrije tijd, maar

project waar Matarasso naar verwijst ontmoetten Spaanstalige immigranten in Australië elkaar

dat nog meer mensen (58%) regelmatig sporten. Ondanks Matarasso’s zwakke onderbouwing,

(Williams, 1996). Een deelnemer aan dit schrijfproject vertelde in een interview dat hij zich door

kan gesteld worden dat een aanzienlijk aantal mensen aan kunstbeoefening doet. Belangrijker

deelname niet meer alleen voelde. Hoewel hij vóór deelname ook wel andere mensen ontmoette,

43

44

is dat kunstparticipatie zich volgens Matarasso onderscheidt van alle andere vormen van participatie, doordat kunst allerlei mensen aantrekt, ook als zij hierin aanvankelijk weinig interesse
hebben getoond. Hij vergelijkt in zijn onderzoek participatie-bevorderende kunstprojecten met
andersoortige projecten die als doel hebben mensen met elkaar in contact te laten komen. De
aantrekkingskracht van de kunstprojecten zoals culturele festivals en Community Art projecten,
schrijft Matarasso toe aan het onderscheidende kenmerk tussen de kunsten en andere activiteiten,
namelijk dat kunst betekenisgevend is: “The roots of this ability to draw in bystanders, sceptics
and even adversaries lie in the other fundamental social difference between the arts and other
activities: they trade in meanings” (1997, p.78).
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42. Dit is één van de zeven effecten van het conceptueel model dat zij op basis van zelf uitgevoerd narratief onderzoek hebben samengesteld. White en Hede prefereren a posteriori onderzoek, waarbij een model op basis van
de resultaten van het onderzoek wordt geconstrueerd, boven a priori onderzoek, waarbij empirisch onderzoek
wordt uitgevoerd op een van te voren samengesteld theoretisch model.
43. Matarasso ontleent de gegevens aan het rapport Strengthening Foundations uitgevoerd in 1994 door het Voluntary Arts Network, Cardiff. Welke populatie het hier betreft en hoe representatief dit onderzoek is, licht hij niet
toe.
44. Volgens de Factsheet Amateurkunst 2012 van Kunstfactor heeft 48% van de Nederlanders in de leeftijd vanaf
zes jaar in een periode van twaalf maanden minstens één keer aan een vorm van kunstbeoefening gedaan. In de
bevolkingssurvey voor dit onderzoek is gevraagd naar een structurele beoefening van kunst, waarop 43% positief
heeft geantwoord (leeftijd vijftien jaar en ouder). Het betreft hier een vorm van kunstbeoefening, zonder dat de
beoefening publiekelijk wordt gemaakt. 17,5% van de respondenten in de Drentse bevolkingssurvey toont het
resultaat van beoefening wel aan een publiek door middel van een expositie of uitvoering.
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voelde hij zich eenzaam doordat hij zich niet goed kon uiten (p.14). Dat hij dat in dit project wel

amateurkunstbeoefenaar zich door een of meerdere personen uit het sociale netwerk heeft laten

kon, lijkt alleen maar logisch omdat hij taalgenoten ontmoette. Het lijken de gemeenschappelijke

inspireren tot kunstbeoefening of dat hij mensen heeft leren kennen door kunstbeoefening (p.13).

kenmerken te zijn, in dit geval de taal en de cultuur, die de deelnemers met elkaar verbinden. Of
door de publicatie van de geschreven teksten het sociale netwerk van de deelnemers aan dit laatste

Kan op basis hiervan gesteld worden dat kunst bepaalde doelgroepen aantrekt en zij daardoor op

project ook buiten de gemeenschap werd uitgebreid met relaties in de relationele dimensie of in de

relationeel niveau als vanzelf bindend en niet overbruggend is? Dat bepaalde publieksgroepen

ideële dimensie, is ook niet bekend. Bij andere voorbeelden die Matarasso geeft van vriendschap-

meer vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse theaters dan andere, wil nog niet zeggen dat er

pen die zijn ontstaan door deelname aan kunstparticipatieprojecten, is telkens sprake van een

geen verscheidenheid in toeschouwers is per voorstelling en dat leden van bepaalde publieks-

al bestaande overeenkomst, zoals de leefomgeving, leeftijd, klasse, ervaringen, culturele achter-

groepen helemaal niet aanwezig zijn. Bovendien is de samenstelling van het publiek afhankelijk

grond, taal etc. Het zijn die overeenkomsten die worden benadrukt in de projecten en die zorgen

van de soort voorstelling. En hoewel over het algemeen gesteld kan worden dat amateurkunst in

voor de binding (Long, 2003; Matarasso, 1997; Mills & Brown, 2004; Williams, 1996).

Nederland op basis van een aantal sociaal-demografische kenmerken door een bepaalde groep
wordt beoefend, kan de samenstelling waarin een groep een kunstvorm beoefent nog wel op

In bovenstaande projecten was telkens de al aanwezige bindende factor het uitgangspunt om

andere kenmerken heterogeen zijn, zoals bijvoorbeeld in een harmonieorkest waarin jongeren en

mensen bij elkaar te brengen. De vraag in hoeverre en hoe de kunst een rol heeft gespeeld in het

ouderen samenspelen. Toch laten genoemde onderzoeken zien dat kunst mensen aantrekt die veel

bevestigen van de overeenkomsten, blijft in de onderzoeken onbeantwoord. Voordat in hoofd-

overeenkomsten vertonen en dat er moeite voor moet worden gedaan om andere publieksgroepen

stuk vijf de resultaten worden besproken van onderzoeken naar projecten waar juist (groepen)

te interesseren. Recent onderzoek van Van den Broek (2013) bevestigt dat de interesse voor geca-

mensen zijn samengebracht op grond van tegenstellingen, en het project dus aanstuurt op (hori-

noniseerde kunst (hij verstaat hieronder klassieke muziek, beeldende kunst, literatuur, toneel en

zontale of verticale) overbruggende verbindingen, wordt ingegaan op de vraag in hoeverre binnen

dans) samenhangt met leeftijd, opleidingsniveau en de mate waarin er sprake is van cultuurparti-

de amateurkunstsector homogeniteit een rol speelt. Oftewel, in hoeverre kunstparticipatie geba-

cipatie in de sociale omgeving. Voor populaire kunst (cabaret, film en popmuziek) is de leeftijd en

seerd is op overeenkomsten tussen de deelnemers. Volgens een aantal auteurs is cultuur sterk

het cultureel gedrag van de sociale omgeving bepalend. Het opleidingsniveau lijkt net als bij geca-

geclassificeerd op basis van sociale groepen en niet zomaar overdraagbaar (Bourdieu, 1979, 1992;

noniseerde kunst wel weer een rol te spelen in de mate waarin men de interesse voor de populaire

Ganzeboom, 1989; Kassies, 1983; Knulst, 1989). Uit recenter publieksonderzoek van Ranshuy-

kunst ook daadwerkelijk omzet in bezoek (p.132-133). Lizardo (2006) gaat nog een stap verder en

sen blijkt dat theater meer bezocht wordt door vrouwen dan door mannen. Cijfers van het CBS

stelt dat de culturele smaak voor wat hij noemt ‘highbrow culture’ en ’popular culture’ bepaalt of

(2011) bevestigen dit. In 2007 bezocht 31% van de vrouwelijke Nederlandse bevolking een toneel-

het persoonlijk netwerk uit bindende of overbruggende sociale relaties bestaat. Ten eerste ziet hij

voorstelling en 24% van de mannen. In datzelfde jaar werden podiumkunsten meer bezocht door

in zijn empirisch onderzoek de veronderstelling van DiMaggio onderbouwd dat culturele smaak

hoger opgeleiden dan laag opgeleiden en door meer autochtonen dan allochtonen. Bezoekers

een sociale functie heeft. Consumptie van culturele goederen (in de breedste zin van het woord)

van klassieke concerten, opera en ballet zijn veel vaker ouder dan vijfenvijftig, dan dat zij jonger

verbindt mensen met elkaar en integreert ze in een sociale structuur (socialiseert dus). Mensen

zijn dan vijfendertig jaar (Ranshuysen, 2002; CBS, 2011), terwijl musicals en popmuziek vooral

die geen gebruik maken van culturele goederen hebben minder contacten en kunnen minder goed

bezocht worden door mensen in de leeftijd van 18 tot 45 jaar (CBS, 2011). Uit het onderzoek van

profiteren van de voordelen van netwerkrelaties. Dit verklaart volgens Lizardo waarom mensen

Ranshuysen blijkt ook dat de theaters in haar onderzoek bepaalde publieksgroepen aantrekken.

met een hoge sociaaleconomische status er vaak grotere netwerken op na houden: “Insofar as

Dat lijkt onder andere afhankelijk van de programmering. In een theater dat bijvoorbeeld veel

high-status occupants are also the more avid culture consumers, they will also be the ones capable

amateurtoneelvoorstellingen programmeert, bestaat het publiek uit meer lager opgeleiden en

of sustaining larger social networks” (Lizardo, 2006, p.800).

45

ouders van jonge kinderen dan het geval is bij een theater dat voornamelijk professionele voorstellingen programmeert (Ibid.).46
Voor productieve deelnemers lijkt hetzelfde op te gaan: amateurkunst in Nederland wordt meer
beoefend door vrouwen, jongeren, autochtonen en hoger opgeleiden dan door mannen, ouderen,
allochtonen (Marokkanen en Turken) en lager opgeleiden (Van den Broek, 2010, p.10). Ook
blijkt dat in het sociale netwerk (familie, vrienden en kennissen) van kunstbeoefenaars zich
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andere beoefenaars van een of dezelfde kunstvorm bevinden. Het is echter niet duidelijk of de

45. In 2007 bezochten ook meer vrouwen dan mannen professioneel toneel, cabaret, musical, klassieke muziek, opera,
populaire muziek, jazzmuziek en ballet. Alleen popconcerten werden evenveel door mannen als door vrouwen
bezocht. Voor al deze vormen van podiumkunsten geldt dat zij meer door hoog opgeleiden worden bezocht dan
laag opgeleiden. Op ballet en jazzmuziek na worden deze kunstuitingen meer door autochtonen dan allochtonen
bezocht (CBS Statline, 2011).
46. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het eerst genoemde theater in een woonplaats is gevestigd
waar de bevolking vergeleken met andere woonplaatsen in Nederland lager opgeleid is en meer uit jonge gezinnen bestaat.
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Ten tweede bepaalt de smaak voor highbrow of popular cultuur of deze netwerken vooral bestaan

Toch dekt ook deze dichotomie niet geheel de lading. Waarom zou een uitdagende kunstuiting

uit sterke relaties of zwakke relaties. De smaak voor highbrow cultuur kenmerkt zich volgens

niet als comfortabel kunnen worden ervaren, als iemand gewend is om zich in te spannen om

Lizardo door de wens van de consument zich te kunnen verheffen en wordt door hem in verband

iets te begrijpen? De term comfortabel zegt eerder iets over het effect van de ervaring dan over

gebracht met elitaire of hoge kunst. Populaire smaak laat zich kenmerken door een hang naar

de ervaring zelf. Als de toeschouwer in zijn perceptie wordt uitgedaagd, betekent dat dat hij niet

meer oppervlakkig hedonistisch vermaak dat in verband wordt gebracht met populaire cultuur,

bevestigd wordt in zijn eerdere waarnemingen. Het comfortabele aan een kunstuiting die niet de

ook wel lage cultuur genoemd. Onder sterke relaties verstaat Lizardo verbanden op basis van fre-

perceptie uitdaagt, zou wel eens gelegen kunnen zijn in de bevestiging van de eigen perceptie: ‘zo

quente, lokale interactie die zich eerder voordoen onder mensen die veel overeenkomsten verto-

is het inderdaad’ in plaats van ‘zo kan het dus ook.’49

nen. Zwakke relaties zijn die verbanden die grotere socio-demografische afstanden overbruggen,
tussen mensen die eerder niet gelijk zijn aan elkaar.47 Culturele activiteiten die veel oefening voor

In deze studie wordt de omgang met beide vormen van kunst onderzocht en in hoofdstuk vijf zal

productieve deelname of die veel training en ervaring vereisen om receptief te kunnen partici-

blijken of er eerder sprake is van uitdagende of bevestigende kunst (en voor wie). Interessant hier

peren, worden eerder als ‘omheining’ gebruikt, of te wel, hebben een bindend effect. Individuen

is dat dit onderscheid niet hoeft overeen te komen met een onderscheid tussen professionele en

maken namelijk gebruik van de aanwezige kennis en ervaring om de netwerkrelaties in stand te

amateurkunst. Hoewel voor de productieve deelnemer de amateurkunstsector vanzelfsprekend

houden of aan te trekken. Populaire cultuur maakt juist overbrugging van een sociale afstand in

toegankelijker is dan de professionele sector, waarvoor immers een goede opleiding en talent is

een sociale structuur mogelijk, omdat het de essentie van de alledaagse sociabiliteit raakt (DiMag-

vereist, bestaat ook in deze sector het onderscheid tussen uitdagende en bevestigende vormen

gio, 1987, p.444). In dit verband is de benaming van smalle en brede cultuur door Claeys, Elchar-

van kunst. Tegelijkertijd mag er wel vanuit worden gegaan dat professionele kunstenaars eerder

dus en Vandebroeck (2005) op zijn plaats. Zij maken een sociologisch onderscheid op basis van de

in staat zijn een toeschouwer uit te dagen in zijn perceptie en dus uitdagende kunst te kunnen

groepsgrootte. Smalle cultuur wordt door een kleine groep van de bevolking geconsumeerd, brede

maken.

cultuur wordt door een brede groep mensen gewaardeerd.

Daarnaast is het belangrijk om de mate van homogeniteit (of heterogeniteit) van de groepen deel-

Interesse voor kunst hangt dus grotendeels samen met bepaalde socio-demografische kenmer-

nemers aan de projecten te bepalen. Daarbij is de invalshoek richtinggevend. Bij het ene project

ken. Uit zowel het onderzoek van Van den Broek als dat van Lizardo kan worden afgeleid dat

gaat het erom dat er mensen uit verschillende dorpen met elkaar worden verbonden, waarbij er

het publiek (en dit geldt wellicht ook voor beoefenaars) van populaire (brede) cultuurvormen

overeenkomst mag zijn in leeftijd. Bij het andere project ziet men juist graag dat jongeren meer

heterogener is qua samenstelling dan het publiek van gecanoniseerde (smalle) cultuurvormen.

met ouderen omgaan binnen dezelfde wijk. Of er een verband bestaat tussen uitdagende en beves-

Genoemde auteurs hanteren verschillende termen om ongeveer hetzelfde onderscheid te benoe-

tigende kunst enerzijds en homogeniteit en heterogeniteit van de groepen die hieraan productief of

men. Zij doen dat ieder vanuit een andere invalshoek: Lizardo kiest met highbrow en popular

receptief deelnemen anderzijds, wordt in paragraaf drie van dit hoofdstuk theoretisch besproken.

culture voor een onderscheid op basis van het sociaal gedrag dat hier aan gekoppeld zou zijn.
Van den Broek maakt een institutioneel onderscheid tussen wat de peer tot de canon van kunst
rekent en wat niet. Het zou ook een onderscheid kunnen zijn tussen gesubsidieerde en commerciele kunst. En Claeys et al. ten slotte maken een puur sociologisch onderscheid: enerzijds de term
smal voor culturele uitingen die door kleine groepen wordt begrepen en anderzijds de term breed
voor culturele uitingen die door massa’s worden gewaardeerd. De termen gecanoniseerd en populaire cultuur dekken de lading niet voldoende. In deze verdeling hebben niet-commerciële vormen
van popmuziek zoals alternatieve rock geen plaats, net als intellectuele stripverhalen of meer complexe dramaseries als Borgen en The Sopranos. Dit zijn allemaal highbrow uitingen van cultuur:
uitingen die letterlijk de wenkbrauwen doen rijzen, omdat de uiting een actieve kijk of luisterhouding vraagt. De toeschouwer moet er iets voor doen om de uiting te waarderen of te begrijpen. De
term die het tegenovergestelde correct weergeeft is dan lowbrow: de wenkbrauwen kunnen rustig
en ontspannen op de plaats blijven. In Nederlandse termen wordt gesproken van uitdagende en
comfortabele vormen van kunst, termen die afkomstig zijn van de econoom Scitovsky (1983) en
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worden gebruikt door Van Maanen (2004, 2009), Van den Hoogen (2010) en Wilders (2012).48

47. Lizardo gebruikt de terminologie van Chwe 1999, Granovetter 1973, Lin 2001.
48. De dichotomie smalle en brede cultuur loopt grotendeels, maar niet helemaal parallel aan de dichotomie uitdagende en gangbare kunst. In beginsel vraagt uitdagende kunst om specifieke competentie en is de groep van
gebruikers dus relatief smal. Relatief, omdat bijvoorbeeld underground pop een groter publiek kent dan moderne
klassieke muziek. (Hier speelt leeftijd overigens een belangrijke rol, zie Van den Broek, 2013). Tegelijkertijd zijn
niet alle vormen van klassieke muziek uitdagend, maar heeft het wel een selectief (hoewel tamelijk groot) publiek.
Bovendien hoeft niet iedere vorm van uitdagende kunst alleen maar door een specifieke groep mensen te worden
gewaardeerd: wat voor de ene persoon uitdagend is kan voor de andere gangbaar zijn en ook om die reden als
aangenaam worden ervaren. En andersom is wat voor de een gangbaar is voor de ander uitdagend.
49. De termen die Gielen (2011) gebruikt geven een zelfde soort dichotomie weer. Hij spreekt van subversieve
tegenover digestieve kunst. Terwijl de term subversief wellicht iets te veel aan (politieke) machtsverhoudingen
appelleert, is digestief een passende metafoor voor comfortabele kunst: het gaat bij digestieve kunst om kunst die
uiteraard niet letterlijk de spijsvertering op gang brengt, maar wel gemakkelijk of goed verteerbaar is.
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2.2.5 Overbrugging in de relationele dimensie

verwijst de deelneemster aan een Community Art-achtig project hiernaar als zij vertelt dat zij

Vanuit het perspectief van de productieve deelnemer zijn er tijdens een kunstactiviteit verschil-

nooit gedacht had “that I, a Hindu, would work on an Islamic thing”? (in: Matarasso, 1997, p.29).

lende overbruggende relaties in de relationele dimensie mogelijk. Een festival is een veelgebruikte

Het lijkt erop dat specifiek het textiele werk maakte dat de deelnemers met zeer uiteenlopende

vorm om verschillende groepen bij elkaar te laten komen op één plek. Veel van de projecten die

culturele en religieuze achtergronden hier gezamenlijk aan konden werken met een resultaat dat

Matarasso noemt in zijn rapport zijn (multiculturele) festivals. Een mooi voorbeeld dicht bij huis

volgens een van de deelnemers als zeer coherent overkomt: “Unity was at the heart of our design

is het folklore dansfestival Sivo dat jaarlijks in Odoorn plaatsheeft. Tientallen volksdansgroepen

which represents all of us from different backgrounds living and growing together” (Website

van over de hele wereld komen bij elkaar om te dansen. Tijdens dit festival is er sprake van over-

Victor & Albert Museum, 2015). Een laatste sprekend voorbeeld komt van een groot feest dat in de

bruggende culturele relaties tussen deelnemers onderling, tussen gastgezinnen en deelnemers en

Noord-Ierse stad Londonderry werd gevierd ter ere van haar driehonderdste verjaardag. Het feest

tussen dansgroepen en het publiek. Dat hieruit duurzame overbruggende relaties (zijn) ontstaan

onder de naam The Siege of Derry bestond uit exposities, concerten en andere culturele evene-

is zeker denkbaar, maar het is de vraag of deze via de kunstuitingen zelf tot stand (zijn ge-)komen.

menten. Het viel de journalist O’Toole op dat dit feest vredig verliep ondanks de spanningen die er

Een festival als Sivo kenmerkt zich door de aanwezigheid van verschillende culturele groepen,

tussen de katholieken en protestanten heersten. Hij lijkt ervan overtuigd dat kunst hier aan heeft

die ieder apart optreden. Deelnemers uit verschillende landen ontmoeten elkaar niet tijdens de

bijgedragen: “The importance of art in the real world is its ability to articulate desires and despairs

optredens, maar juist erom heen. Dat geldt ook voor de gastgezinnen en hun gasten, die elkaar

that cannot be expressed in language other than that of metaphor” (in: Matarasso, 1997, p.31). In

vooral leren kennen in de huiselijke sfeer van het gastgezin. De basis waarop een eventuele relatie

dit laatste geval betreft het overigens niet per se overbruggingen binnen de activiteiten, maar ver-

ontstaat, is wel de gedeelde interesse en liefde voor folkloredans of voor het festival zelf, dus in

moedt de journalist dat de kunsten overbruggende sociale effecten hebben op de publieksgroepen.

de ideële dimensie. Dat geldt ook voor een eventuele duurzame relatie tussen een bezoeker en
een performer, waarbij de kans dat dat gebeurt waarschijnlijk even klein is als bij elke andere

2.2.6 Conclusie

kunstuiting.

Participatie in de kunsten, productief en receptief, levert tijdelijke relaties op, die zowel bindend
als overbruggend van aard kunnen zijn. De relaties kunnen worden voortgezet of zich verder ont-

Nu is sociale integratie tussen de verschillende culturen geen doel van het Sivo festival. In de rela-

wikkelen buiten de kunstactiviteit om wanneer de kunstuiting structureel wordt beoefend of na

tionele dimensie is dit ook niet aan de orde. De groepen hoeven niet samen te werken om hun dans

afloop van de kunstactiviteit, als deze of het bezoek er aan incidenteel is. Maar of en in welke mate

uit te kunnen voeren tijdens het festival en buiten het festival hebben zij niet met elkaar van doen.

dit ook het geval is, is vanwege methodologische onmacht (nog) niet met onderzoek aangetoond.51

Op ideëel niveau echter zouden de verschillende culturen dichterbij elkaar kunnen komen. Mata-

Het is echter denkbaar dat relaties zich door ontmoetingen, ook in de kunstsector, ontwikkelen.

rasso stelt dat dit alleen kan gebeuren als er ook op wordt ingezet vanuit het project. Intercultureel

Dit kunnen relaties op individueel niveau zijn, zoals vriendschappen, kennisrelaties en zakelijke

begrip is niet zomaar een bijverschijnsel dat vanzelf ontstaat (1997, p.28). Hier wordt in paragraaf

relaties (sector gerelateerd, in dit geval de kunstsector). En dit kunnen relaties op collectief niveau

2.4 nader op ingegaan. Waar het nu om gaat is dat in de relationele dimensie allerlei overbrug-

zijn, waarbij gedacht moet worden aan nieuwe of sterkere samenwerkingsverbanden. Deze relati-

gende ontmoetingen kunnen worden georganiseerd, maar dat dit niet alleen is voorbehouden aan

onele banden bestaan en ontstaan echter ook door participatie in andere vrijetijdsdomeinen. Het

de kunstwereld. De Olympische Spelen en andere internationale sportwedstrijden zijn een goed

verband tussen cultuurparticipatie en sociale netwerken moet dan gezocht worden in het partici-

voorbeeld, evenals congressen en commerciële beurzen die mensen met diverse achtergronden

peren als zodanig, en niet in het esthetische aspect (Claeys et al., 2005; Elchardus & Smits, 2003;

(tijdelijk) bij elkaar brengen.

Jeannotte, 2003; Putnam, 2000).

Bij alle genoemde voorbeelden van evenementen en festivals is het vaak niet nodig dat er wordt
samengewerkt aan één en dezelfde (re)presentatie. Er zijn echter veel voorbeelden van (kunst)
activiteiten waar dat wel gebeurt. In bestaand onderzoek zijn aanwijzingen te vinden dat hier
overbruggende relaties bestaan en ontstaan tijdens het maakproces of de presentatie (Khan,
1996; Langston & Barrett, 2008; Matarasso, 1997; Williams, 1996). Een specifieke invloed van het
kunstzinnige karakter van de activiteit blijkt moeilijker aantoonbaar. Misschien dat het koorlid
dit bedoelt als hij in een interview uitlegt dat hij het koor als een vorm van cement ziet, zelfkle-
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vend, doordat er gezamenlijk een muziekstuk wordt uitgevoerd (Langston & Barrett, 2008).50 En

50. De casestudie van Langston en Barrett (2008) naar de aanwezigheid van sociaal kapitaal in een gemeentelijk koor,
boet in aan geloofwaardigheid doordat dit kwalitatief interpretatieve onderzoek is uitgevoerd door de dirigent
van het gezelschap, de eerste auteur van het artikel. Het valt te bedenken dat koorleden niet snel geneigd zijn
negatieve aspecten over hun relatie(s) met de andere koorleden met hem te delen. Twee andere problemen met
dit onderzoek zijn dat er niet wordt aangegeven hoeveel leden vertellen over de verschillende aspecten van
sociaal kapitaal (er wordt telkens naar een citaat van één koorlid verwezen) en of zij er zelf mee zijn gekomen of
dat de interviewers hen op het idee hebben gebracht.
51. Ten eerste vereist dit longitudinaal onderzoek (Merli, 2002; Stern & Seifert, 2009) en ten tweede zijn andere
factoren moeilijk uit te sluiten, waardoor een causaal verband niet is aan te wijzen.
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Als er geen interventie van buitenaf plaatsheeft, dat wil zeggen als verschillende individuen of

hij dat uitdagende kunst (vergelijkbaar met smalle cultuur) niet tot overbrugging, maar juist tot

groepen niet door een derde partij bij elkaar worden gebracht, is de kans groot dat deze relationele

intern georiënteerde sociale groeperingen leidt.55

banden zich laten kenmerken door homogeniteit en dus vaak bindend zijn. De vraag is nu of de
kunstzinnige activiteit deze tijdelijke en eventueel buiten de activiteit zich voortzettende relaties

(…) the empirical evidence shows that popular culture consumption has a positive

op ideëel niveau beïnvloedt. En of het mogelijk is dat kunstparticipatie het cohesief gedrag van

effect on weak-tie ego-network density, and thus to social connections that transcend

deelnemers en bezoekers in de ideële dimensie beïnvloedt ten opzichte van mensen in hun omge-

local social boundaries, but not on the number of strong ties. The enabling effect of

ving, buiten de kunstzinnige activiteit om?

highbrow culture consumption, on the other hand, proves to be almost exclusively
confined to ego-networks that are richer in stronger, local ties, especially those that
are characterized by intimacy and particularistic flows such as advice and emotional

2.3 Cohesieve effecten van kunst in de ideële dimensie

support. (2006, p.803)

Van der Meulen (2007) stelt vast dat kunst, zoals begrepen in dit onderzoek als uitdagende en
bevestigende kunst samen, een grotere kans tot (verticale) overbruggende ontmoetingen geeft dan

Als door deelname aan uitdagende kunst het gedrag betreffende verdraagzaamheid en openheid

sport. Hij heeft de samenstelling van sportverenigingen vergeleken met die van culturele vereni-

wordt beïnvloed, zou een logisch gevolg hiervan zijn dat er juist meer sprake is van overbrug-

gingen en van het publiek van culturele uitingen, op basis van inkomen. Uit zijn onderzoek blijkt

ging. Is het mogelijk dat kunstparticipatie op de relationele dimensie een andere uitwerking heeft

dat meer mensen lid zijn van een sportvereniging dan van een amateurkunstvereniging, maar ook

dan op de ideële dimensie? Dat binnen de participatie van smalle cultuur zich inderdaad netwer-

dat de leden van sportverenigingen vaker tot een zelfde inkomensgroep behoren.52 Een opval-

ken van sterke relaties ontwikkelen, maar de deelnemers tegelijkertijd een open houding (ideëel)

lende verklaring die Van der Meulen hiervoor geeft is dat sport veel meer buiten wordt beoefend

hebben ten opzichte van ‘anderen’?

en daarmee zichtbaarder (en meer wijdverspreid, JFO) status geeft aan de sportbeoefenaars dan
kunstuitingen aan kunstbeoefenaars. Uit onderzoek van Van den Broek (2010) blijkt dat voor de

2.3.1 Een open houding en maatschappijbeeld

mate en vorm van actieve kunstdeelname het inkomen inderdaad niet (meer) bepalend is, maar

Verdraagzaamheid, of tolerantie, is een veel gebruikte maatstaf voor externe sociale cohesie

dat wil nog niet zeggen dat amateurkunstverenigingen meer heterogeen (verticaal overbruggend)

(Forrest & Kearns, 2001; Green et al., 2011; Jeannotte, 2003; Schnabel et al., 2008; Vollhardt et

zijn samengesteld dan sportverenigingen. Wellicht dat het inkomen er meer toedoet bij bepaalde

al., 2009). Voor verdraagzaamheid is een open houding ten opzichte van anderen, of het andere,

(duurdere) vormen van sport. Maar ook dat is niet empirisch vastgesteld. Wel aangetoond door
Claeys et al. (2005) is dat smalle cultuurparticipatie (deelname aan uitdagende kunst) ten opzichte
van brede cultuur (waaronder ook sport) meer gepaard gaat met een grotere verdraagzaamheid.53
DiMaggio (1996) ontdekte eerder al een sterk verwantschap tussen kunstbezoek in een museum
en een open maatschappijbeeld: “Art-museum visitors are somewhat more secular, trusting, politically liberal, racially tolerant, and open to other cultures and lifestyles, and much more tolerant
and interested in high culture than are comparable non-visitors” (p.161).
Op basis van twee vragenlijsten die in Vlaanderen in 2001 en 2004 zijn afgenomen constateren
Claeys et al. (2005) dat receptieve participatie aan smalle cultuur (legitieme cultuur, zoals deze
auteurs het met Bourdieu noemen) verdraagzaamheid vergroot en etnocentrisme verkleint.54 Dit
geldt ook voor de participatie aan sociaal-culturele verenigingen, hoewel enkel voor een van beide
meetmomenten geconstateerd. Over de richting van het verband is echter discussie mogelijk. Het
zou ook kunnen dat de mate van verdraagzaamheid de smaak voor cultuur beïnvloedt. Lizardo
(2006) heeft specifiek de richting van een dergelijk verband onderzocht en hij constateert dat de
voorkeur voor uitdagende kunst leidt tot sterke verbanden, tot wat hij bindend sociaal kapitaal

70

noemt. Terwijl Lizardo vaststelt dat het hier de smaak voor kunst is die het gedrag beïnvloedt, stelt

52. Van der Meulen heeft hier de cultuur in enkele categorieën opgedeeld (bijvoorbeeld beeldende kunst, theater)
en deze vergeleken met sportverenigingen per sport (voetbal, tennis, zwemmen etc.). De cultuurtakken bestaan
dus uit meerdere soorten verenigingen.
53. Hier wordt wellicht te gemakkelijk gangbare kunst met sport vergeleken, maar Claeys et al. rekenen zelf het
bijwonen van sportwedstrijden tot de populaire vormen van cultuurbeleving, in hun termen tot brede cultuur
(2005, p.9).
54. Met behulp van een factoranalyse op basis van de twee vragenlijsten hebben de auteurs een maat voor etnocentrisme geconstrueerd. Na een lineaire regressie, waarbij is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, inkomen, mediavoorkeur, sociaal-culturele participatie en aantal uren televisie kijken, blijkt dat er een
sterk significant verband is tussen smalle cultuurparticipatie, meer verdraagzaamheid en minder geneigdheid tot
etnocentrisme.
55. Om het causale verband te bepalen, past Lizardo Lever’s techniek (hiërarchisch log-lineair model voor three-way
tables) toe die is gebaseerd op het idee van Blau om de richting van een verband tussen twee variabelen vast te
stellen door een derde variabele toe te voegen waarvan zeker is dat deze de andere twee a priori beïnvloedt.
Lizardo gebruikt als algemeen a priori variabele het familie-inkomen op de leeftijd van 16 jaar (familieklasse),
ervan uitgaande dat deze economische situatie zowel het sociale als het culturele kapitaal beïnvloedt (op basis
van Bourdieu). De andere variabelen zijn culturele consumptie (cultureel kapitaal) en grootte van het netwerk
(sociaal kapitaal). Uit zijn statistische berekeningen blijkt dat er een groter verband is tussen de familieklasse en
de culturele smaak dan tussen de familieklasse en het sociale netwerk. Op basis daarvan concludeert hij dat de
culturele smaak de meest interveniërende variabele is tussen familieklasse en het sociale netwerk (Lizardo, 2006).
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vereist. En precies in die openheid en open houding zou de kunst een belangrijke rol spelen

Engelse psychoanalyticus en kinderarts Winnicott (1896-1971). Volgens Tagore draagt kunst bij

doordat de confrontatie met het vreemde en ongewone tot die open houding zou leiden, of die

aan de innerlijke groei en bevordert kunstparticipatie een open houding tegenover anderen. Kunst

open houding vereisen (Carroll, 2001; Greene, 1995; Van Maanen, 2009; Nussbaum, 1997, 2010;

vormde om die reden een wezenlijk onderdeel van het onderwijssysteem dat hij heeft opgezet

Schaeffer, 1998). Deze confrontatie met het vreemde en ongewone cultiveert verbeeldingskracht,

(maar dat in India tot spijt van Nussbaum geen navolging heeft gekregen). In zijn onderwijs nam

die volgens de Amerikaanse filosofe Nussbaum (1997, 2010) essentieel is voor wereldburgers om

het rollenspel (in theater- en literatuuronderwijs) een belangrijke plaats in, om er voor te zorgen

te kunnen omgaan met de complexe wereld waarin zij leven. De verbeeldingskracht stelt mensen

dat zijn studenten niet slechts geïnformeerd werden over sociale stigma’s en ongelijkheid, maar

in staat om anderen te begrijpen, zich in te leven in de situatie van iemand anders dan zichzelf

zich werkelijk konden inleven in de positie van de gestigmatiseerde. Op deze rollenspellen zijn

en zijn of haar emoties en verlangens te begrijpen. Hoewel zij stelt dat in principe alle vormen

drie belangrijke termen die Winnicott (1971) met betrekking tot het spel heeft geïntroduceerd, van

van kunst (zij noemt muziek, dans, schilderen, beeldhouwen en architectuur) in staat zijn om die

toepassing: het ‘overgangsobject’ (transitional object), ‘overgangsfenomeen’ (transitional pheno-

verbeeldingskracht in beweging te zetten, is het volgens Nussbaum binnen het domein van de

menon) en ‘potentiële ruimte’ (potential space). De termen overgangsobject en overgangsfeno-

kunsten voornamelijk de narratieve verbeelding die helpt begrip voor anderen te ontwikkelen en

meen verwijzen naar de ervaring van de ruimte tussen de innerlijke werkelijkheid en het externe

daarmee medeleven te cultiveren. Het in staat zijn zich in te leven in iemand anders dan zich-

leven. Hét voorbeeld van een overgangsobject is het bekende knuffeldoekje, popje of dekentje

zelf rekent Nussbaum, naast logica en kennis van feiten tot de vaardigheden die nodig zijn voor

waarvoor menig ouder naar huis is teruggereden omdat het kind niet zonder kan of waarvan zo

wereldburgerschap, voor een democratische samenleving (Nussbaum 2010, 1997). In haar boek

snel mogelijk een kopie in huis wordt gehaald, voor het geval het tóch eens kwijtraakt. Dit object

Cultivating Humanity confronteert zij de visie op wereldburgerschap met een visie op identiteits-

is geen deel van het kind maar wordt ook nog niet erkend als toebehorend aan de externe realiteit.

politiek, die naar haar mening te veel de boventoon voert in het onderwijs. De manier waarop

Het biedt troost in het proces dat een kind leert begrijpen dat de moederfiguur geen verlengstuk is

literatuur wordt onderwezen is te veel gericht op het bevestigen van verschillen tussen groepen

van zichzelf en de eigen behoeften, maar een voor zichzelf denkend en voelend wezen is. Winnicott

mensen, zonder te zoeken naar de universele eigenschappen en zonder te proberen deze verschil-

spreekt van objecten en fenomenen, omdat niet alle wisselwerking tussen de innerlijke en externe

len te doorgronden en begrijpen.

realiteit wordt begeleid door een object, maar ook door bijvoorbeeld een ritueel of taalgebruik dat
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niet tastbaar is. Zowel het overgangsobject als het overgangsfenomeen behoort tot het gebied van
The world-citizen view insists on the need for all citizens to understand differences

de illusie in de speelruimte (p.1-16).

with which they need to live; it sees citizens as striving to deliberate and to under-

Overgangsobjecten en -fenomenen ondersteunen, of geven vorm aan het spel, de ervaring van

stand across these divisions. It is connected with a conception of democratic debate

illusie, die de overgang tussen het onvermogen en vermogen van een kind om de externe wer-

as deliberation about the common good. The identity –politics view by contrast,

kelijkheid te herkennen en accepteren mogelijk maakt. De moederfiguur speelt een belangrijke

depicts the citizen body as a marketplace of identity-based interest groups jockeying

rol in de apperceptie van het kind. Door de vertrouwensrelatie met de moederfiguur krijgt het

for power, and views difference as something to be affirmed rather than understood.

kind plezier in het verbinden van zijn eigen psychische realiteit aan zijn controle over de externe

(1997, p.110)

realiteit. De moederfiguur creëert een speelruimte, een potentiële ruimte tussen haar en het kind.
De onvoorspelbaarheid van de interactie tussen de eigen psychische realiteit en de controle over

Deze twee visies zijn sterk verbonden aan de twee vormen van sociale cohesie. Identiteitspoli-

extern aanwezige objecten is spannend, en leidt daarom tot plezier. In een volgende fase leert het

tiek bevordert een interne cohesie die naar binnen gericht is en redeneert vanuit de eigen groep.

kind alleen te zijn in de aanwezigheid van iemand anders, waarbij het speelt in de veronderstel-

Wereldburgerschap is juist gericht op een externe cohesie, waarbij begrip voor anderen buiten de

ling dat de vertrouwenspersoon beschikbaar is en blijft. Vervolgens is het kind in staat om twee

eigen groep, het kunnen bedenken hoe het is om in andermans schoenen te staan, een belangrijk

speelruimtes, die van zichzelf en die van de ander in elkaar over te laten gaan en te spelen in relatie

onderdeel vormt van een democratische samenleving.

met die ander (p.54-56).
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2.3.2 Spel
Nussbaum beredeneert dat de ontwikkeling van inlevingsvermogen één van de belangrijke voorwaarden is om in staat te zijn ‘oprecht’ zorg te hebben voor anderen en dat kunst als vorm van
spel in staat is dit vermogen te helpen ontwikkelen. Zij baseert zich daarbij op de denkwijze van
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de Indische kunstenaar en onderwijshervormer Tagore (1861-1941) en op de speltheorie van de

56. Een publicatie van Kidd en Castano in Science (2013) bevestigt Nussbaum’s bewering. Met behulp van experimenteel onderzoek hebben deze onderzoekers aangetoond dat het lezen van literaire fictie, in vergelijking met
non-fictie en populaire fictie, tijdelijk het vermogen om andermans emoties te ontdekken en begrijpen verhoogt.
57. Het betoog van Nussbaum is normatief geladen, wat zij ook niet ontkent. Zij stelt dat voor de bevordering van
een stabiele democratische samenleving een normatieve zienswijze nodig is. Een zienswijze die voorschrijft hoe
mensen met elkaar dienen om te gaan, “as equals, as dignified, as having inner depth and worth” (2010, p.108).
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Nussbaum (2010, p.99) benadrukt de notie van Winnicott dat de ruimte, waarin het spel zich

speler is zich ervan bewust dat het spel zich buiten het gewone leven, de gewone realiteit, afspeelt

voltrekt en waarin mensen experimenteren met de idee van de ander, veiligheid biedt. In eerste

en heeft geen direct materieel belang bij het spel. Huizinga stelt het spel voor als een intermezzo

instantie bepaalt het kind zelf wat er gebeurt, waar de moederfiguur op inspeelt. Ze laat het kind

van het dagelijkse leven: “Het [spel] schuift zich [tussen het proces van onmiddellijke bevrediging

in de waan dat wat het kind creëert ook werkelijk bestaat. Maar naarmate het vertrouwen in het

van noden en begeerten], als een tijdelijke handeling die in zichzelf afloopt en verricht wordt om

interpersoonlijke spel met de moederfiguur toeneemt, gebruikt het kind de ruimte om te gaan

de bevrediging, die in de verrichting zelf gelegen is” (p.36).58

experimenteren met verrassing en kwetsbaarheid. Het is een veilige ruimte, waarbinnen een spelletje als kiekeboe als spannend en plezierig wordt ervaren, terwijl buiten het kader van het spel het

Maar hoe valt nu te verklaren dat kunst als spel tot een open houding leidt? Mensen spelen voort-

kind van streek zou raken. “The presence of the other, which can be very threatening, becomes,

durend in hun leven. Voor het kind is het primaire spel een belangrijk onderdeel in de ontwik-

in play, a delightful source of curiosity, and this curiosity contributes toward the development of

keling en wordt de speelruimte als vanzelfsprekend gecreëerd. Voor volwassenen bieden religie,

healthy attitudes in friendship, love, and, later, political life” (Nussbaum, 2010, p.100). De poten-

rituelen, sport, kunst, filosofie, (creatieve) wetenschap, televisie, gezelschapsspellen en (digitale)

tiële ruimte is niet alleen voorbehouden aan kinderspel, maar wordt ook door volwassenen gecre-

videogames deze speelruimte. Kunst onderscheidt zich op een aantal van bovengenoemde ken-

eerd en gebruikt. Het is dit belangrijke element van spel dat maakt dat mensen geheel vrij zijn om

merken van de andere domeinen. Volgens Huizinga zijn er twee belangrijke vormen van spel. Spel

creatief te zijn, stelt Winnicott (1971, p.62). Het proces van acceptatie van de (externe) werkelijk-

kan een wedstrijd zijn om iets en spel kan, eventueel tegelijkertijd, een vertoning van iets zijn.

heid is nooit voltooid. Mensen moeten zich blijven inspannen om de innerlijke werkelijkheid aan

Caillois (1958, p.12) splitst spel nog verder op in vier soorten: agôn (wedstrijd), alea (kansspel),

de externe werkelijkheid te verbinden. Creativiteit biedt, vergelijkbaar met de speelruimte van het

mimicry (nabootsing) en ilinx (desoriëntatie, verbijstering). De eerste twee vormen vallen onder

kind, een neutraal intermediaire ruimte van ervaring die deze spanning (tijdelijk) oplost.

het competitieve spel van Huizinga. Deze twee onderscheiden zich van elkaar doordat bij een wedstrijd sprake is van een actieve rol van de spelers, die door hard werken, training, geduld, ervaring

Of the transitional object it can be said that it is a matter of agreement between us

en persoonlijke kwalificaties de loop van het spel sturen. Bij kansspelen moeten de spelers zich

and the baby that we will never ask the question: ‘Did you conceive of this or was it

volledig overgeven aan de willekeur van het lot.59 Maar beide delen de wet dat de spelers onder

presented to you from without? The important point is that no decision on this point is

gelijke condities het spel spelen. Deze gelijkheid wordt van te voren gecreëerd: zo wordt ervoor

expected. The question is not to be formulated. (Winnicott 1971, p.14)

gezorgd dat sporters van (relatief) gelijk gewicht, gelijke sterkte, kracht of gelijk niveau tegen
elkaar spelen. Als er in de buitenlucht wordt gespeeld, wordt erom geloot wie het voordeel krijgt

Deze intermediaire zone, de speelruimte of potentiële ruimte, is een belangrijke voorwaarde voor

van de windrichting of de stand van de zon. In het werkelijke leven, daarentegen, zijn verhoudin-

spel en wordt zowel materieel als denkbeeldig van te voren afgebakend in tijd en ruimte. Ook

gen ongelijk. Het competitieve spel biedt de spelers de mogelijkheid deze werkelijke ongelijkheid

Huizinga hecht in zijn Homo Ludens ([1950] 2008) veel belang aan deze afbakening in tijd en

tijdelijk te ontvluchten en een andere, veel eenvoudigere wereld te creëren waarin de speler gelijk

ruimte, onder meer omdat deze begrenzing met zich meebrengt dat als het spel is afgelopen, het

is aan alle andere spelers (Caillois, 1958, p.14). Theoretisch is dit een sterke aanwijzing dat com-

zich als cultuurvorm vastlegt en altijd herhaald kan worden: “eens gespeeld blijft het (spel) als

petitieve spelen in ieder geval tijdelijk voor bindend cohesief gedrag kunnen zorgen, niet alleen

een geestelijke schepping of schat in de herinnering achter, wordt overgeleverd, en kan te allen
tijde herhaald worden” ([1950] 2008, p.37). Herhaling is niet alleen op deze manier een wezenlijke eigenschap van het spel. De structuur van het spel wordt eveneens vaak bepaald door herhaling. Het is één van de mogelijke elementen van het spel die zorgen voor de volstrekt eigen orde
binnen de speelruimte. Door dit kenmerk van de eigen orde van het spel, overlapt het spel grotendeels met het terrein van het esthetische, stelt Huizinga. De termen waarmee de elementen van
spel worden aangeduid, komen veel overeen met esthetische termen, zoals spanning, evenwicht,
balans en waarvan Huizinga harmonie en ritme tot de edelste rekent. Naast de ordening kenmerkt
het spel zich ook door de eigen regels, die bepalen wat wel en niet geldt binnen de tijdelijke wereld.
Deze regels zijn onbetwistbaar en bindend. Een overtreding van de regel betekent direct dat het
spel uiteen valt. Huizinga begint zijn beschrijving van het spel overigens met de opmerking dat het
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een vrije activiteit is: zodra iemand gedwongen wordt om te spelen, is er geen sprake van spel. De

58. In deze redenering van Huizinga over de autonome orde van het spel is duidelijk een van de fundamentele noties
die Kant ontwikkelde, te herkennen: doelmatigheid zonder doel. In het vervolg zal duidelijk worden dat ook twee
andere van zijn grondslagen voor de receptie-esthetica de eeuwen hebben overleefd: het vrije spel van verbeelding en inzicht en, vooral waar het de kunst betreft, de belangeloze blik, hoewel de houdbaarheid van dit laatste
concept door sommigen betwijfeld wordt (Shusterman, 2000; Carroll, 2001) . Op macroniveau is ook Bourdieu’s
begrip illusio, het gedeelde geloof van de spelers in het spel als basis van de instandhouding ervan, op de doelloze
doelmatigheid van spel gebaseerd.
59. Caillois (1958) bekritiseert Huizinga’s belangeloos karakter van het spel, omdat bij het kansspel sprake kan
zijn van een ruil van goederen met als doel de eigen goederen te vermeerderen. Dat geldt overigens voor alle
wedstrijden. Als er om geld of prestige gespeeld wordt, is er sprake van een direct materieel belang. Hierdoor
is het de vraag of er dan nog sprake is van een scheiding tussen fictie en realiteit, een ander genoemd kenmerk
van spel (p.5).
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op relationeel maar ook op ideëel niveau. Maar zoals Caillois duidelijk aangeeft, is deze gelijkge-

te verstoren (p.23-26). Caillois doelt op een fysiek gevoelde desoriëntatie die wordt veroorzaakt

stemdheid onderdeel van een gecreëerde wereld en geldt deze daarbuiten niet (meer) (Ibid.) In

door bijvoorbeeld een draaimolen of door het kijken naar spectaculaire shows van acrobaten.

het geval van nabootsing, het derde soort spel dat Caillois onderscheidt, wordt geen andere wereld

Maar ook mentaal is een dergelijke verbijstering of schok mogelijk, als gevolg van het spel met

gecreëerd, maar wordt de speler zelf tijdelijk iemand anders. Caillois bedoelt met nabootsing het

voorstellingen.61

spel van vermomming, van het jezelf voordoen als iemand anders zoals door het dragen van een

Caillois stelt net als Huizinga dat een combinatie van verbeelding en wedstrijd mogelijk is: een

masker of het spelen van een rol. Hij of zij doet zich voor als een ander, zonder de toeschouwer

(sport)wedstrijd is immers voor niet-deelnemers een schouwspel. Op dat moment is het echter

te willen misleiden, in die zin dat hij ervan uitgaat dat de toeschouwer ook begrijpt dat het om

niet de deelnemer aan de wedstrijd die zich voordoet als een ander, maar is het volgens Caillois

een andere realiteit gaat dan de werkelijkheid (p.19-23). Een mooi voorbeeld dat Caillois geeft,

de toeschouwer die als het ware de spelers ‘nabootst’ en zich op vergelijkbare wijze identificeert

is dat van een kind dat treintje speelt en zijn vader tijdens het spel niet een kus wil geven omdat

met de winnaar als de lezer van een heldenroman met de held en de bioscoopganger zich iden-

een locomotief geen kusjes geeft. Het kind probeert niet zijn vader ervan te overtuigen dat hij een

tificeert met het personage.62 Tussen de identificatie van de toeschouwer met de deelnemer aan

echte locomotief is (p.21). De term kunst valt niet in Caillois’ classificatie van het spel, maar zou

een wedstrijd en met het personage van een boek of film zit echter een cruciaal verschil dat juist

tot deze categorie behoren, vooral omdat er bij nabootsing volgens Caillois geen sprake is van een

precies met het spel van de verbeelding te maken heeft. De glijdende schaal die Caillois van het

onderwerping aan gebiedende en precieze regels, maar een opeenvolging van vindingrijkheid:

spel voorstelt van enerzijds het kinderspel (paidea) tot anderzijds spel (ludus), helpt dit verschil
zichtbaar te maken (p.27-36). Bij het kinderspel (of het spel van dieren), dat een soort van onge-

The rule of the game is unique: it consists in the actor’s fascinating the spectator, while

controleerde fantasie teweegbrengt, ligt de nadruk op improvisatie en plezier waarop termen als

avoiding an error that might lead the spectator to break the spell. The spectator must

vrije improvisatie, vermaak, turbulentie en een zorgeloze vrolijkheid van toepassing zijn. Het spel

lend himself to the illusion without first challenging the décor, mask, or artifice which

(door Huizinga als een hogere vorm van het kinderspel gezien) kenmerkt zich door de neiging

for a given time he is asked to believe in as more real than reality itself. (1958, p.23)

om de overdaad van het kinderspel in te binden “met saaie, gebiedende en eentonige conventies”
(Caillois, 1958, p.13).63 Het is de vrijheid van het creëren van nieuwe regels die maakt dat kunst

Caillois voegt nog een kenmerk toe aan het spel en dat is het open einde. Men weet nooit van te

meer aan de kant van paideia kan worden geplaatst en kan om die reden als de speelruimte voor

voren hoe het spel afloopt (p.7-9). Van de Vall (2008, p.89) onderstreept deze ‘on-eindigheid’ als

volwassenen worden beschouwd (en niet bijvoorbeeld de sport of andere competitieve spelen die

een fundamenteel kenmerk van het esthetische spel, omdat het kunst onderscheidt van andere

gebaseerd zijn op vaststaande regels en tradities). Van de Vall (2008, p.87) wijst er op dat deze

culturele praktijken. Het open einde maakt dat alle interpretaties van een kunstwerk mogelijk zijn

benadering is terug te zien in het denken van Gadamer (1977). Het kenmerkende van een kunst-

en het kunstwerk daardoor continu fascineert, terwijl er van andere culturele activiteiten zoals

werk is, zo stelt Gadamer, dat het volgens nog niet eerder opgestelde regels is gemaakt. Kunst is

bijvoorbeeld creatieve therapie, een conclusie of een resultaat wordt verlangd.

het “scheppen van voorbeelden zonder louter volgens regels te produceren” (p.47). Gadamer, die

60

op dit punt aansluit bij Kant, noemt dit het vrije spel. Het spelelement van kunst is niet, zoals

2.3.3 Kunst als (vrij) spel

Huizinga stelt, de wedijver waarop alle kunstvormen zich zouden hebben ontwikkeld, maar de

Nabootsing reikt echter verder dan het alleen zichzelf voordoen als een ander. De term die Huizinga gebruikt als tweede belangrijke vorm van spel, dekt de lading beter. Hij bedoelt met vertoning het voor ogen brengen van het bijzondere, het ongewone, wat tot bewondering leidt. In
het spel van vertoning leidt deze bewondering tot verbeelding, waarbij de toeschouwer of speler
iets anders (of zichzelf) dan hij gewoon is, voorstelt. Als een kind speelt, raakt het helemaal in
vervoering, omdat het bijna meent iets anders te zijn, maar het verliest daarbij niet het bewustzijn van de gewone werkelijkheid. “Zijn vertonen is schijnbaar-verwezenlijken, verbeelden, dat is,
een beeld voorstellen of uitdrukken” ( [1950] 2008, p.41). Het gaat bij deze vorm van spel om de
waarneming van iets dat anders wordt voorgesteld dan de waarnemer gewend is. Hoewel Caillois (1958) het verband niet legt, komt zijn vierde vorm van spel, verbijstering, dicht in de buurt
van de vervoering van het kind. Hij verwijst met ilinx naar het spel dat desoriëntatie tot doel
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heeft: een poging om tijdelijk de stabiliteit van perceptie en het anders heldere denkvermogen

60. Gielen et al. (2014) onderscheiden kunst op dit punt van creativiteit. Op basis van de finaliteit is kunst altijd
creatief, maar creativiteit niet altijd kunst. Terwijl het doel van de (hedendaagse) kunst is om (via de onmaat) op
andere mogelijkheden te wijzen en dus nieuwe creativiteit te creëren, is het doel van andere domeinen waarvoor
creativiteit wordt ingezet juist om een oplossing te bieden en weer verder te kunnen. De creativiteit dient dan
een extern doel (p.22-23).
61. Dit komt in de buurt van uitdagende kunstzinnige ervaringen waarin ook bestaande waarnemingsstructuren niet
voldoen, zoals verderop aan de orde komt.
62. Caillois schrijft over identificatie met de filmster, vergelijkbaar met de identificatie van de toeschouwer met de
sporter (1958, p.22). Gezien zijn argumentatie lijkt het aannemelijker dat hij hier identificatie met het personage
bedoelt. Het is immers het personage dat is ontstaan door het spel met verbeelding.
63. Van de Vall (2008) vergelijkt paideia met het Engelse play, het amusement van de spontane activiteit van kinderen
en dieren en ludus met het Engelse game, dat vooral verwijst naar het competitieve spel en gespeeld wordt
volgens regels en wordt bepaald door vaardigheid, discipline en geluk.
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vrije impuls. In dat verband beschrijft Gadamer spel als een voortdurende herhaling van een heen

kunstwerken hebben ‘aboutness’. Een belangrijk verschil tussen kunstwerken en andere vormen

en weer beweging die niet aan een doel gebonden is (p.48). Het bekende voorbeeld is de beweging

van representaties, is dat kunst ook iets zegt over de realiteit die het representeert. Kunst bestaat

van de golven van de zee: het spel is de beweging als beweging en heeft als doel de zelfrepresenta-

bij de gratie van interpretatie: afhankelijk van de eigen artistieke context, betekent het iets anders.

tie van het in beweging zijn. Het kijken naar de golven van de zee kan voor een zekere geboeidheid

“The boundaries between art and reality become (…) internal to art itself” (Danto, 1973, p.16).

zorgen, terwijl die geboeidheid nergens toe dient. Het kenmerkende van het menselijke spel is

De aboutness van een kunstwerk is nu precies wat het onderscheidt van sport of een decoratie en

dat de rede erbij wordt betrokken. Hiermee bedoelt Gadamer dat de speler de spelbeweging zelf

wat maakt dat het kan leiden tot een -al dan niet tijdelijke- aanpassing van bestaande percepties.

ordent en disciplineert. Dit spel als bepaling van de spelbeweging, vereist altijd een medespeler en

Een mooi voorbeeld is de gouden oefening van Epke Zonderland op de Olympische Zomerspelen

is dus communicatief. Er is geen afstand tussen de speler en de toeschouwer die enkel ziet wat er

van 2012. Alle toeschouwers keken vol verbazing en verwondering (ilinx) naar de drie combinaties

gebeurt, omdat de toeschouwer deelneemt aan het spel. Hierbij merkt Gadamer op dat het vrije

die Zonderland achterelkaar aan de rekstok uitvoerde. Mooi om te zien, maar de oefeningen gaan

spel vrijwel hetzelfde inhoudt voor de toeschouwer als voor de schepper, de kunstenaar. “(…) de

nergens anders over dan de bewegingen die gemaakt worden en het gespierde lichaam van de

bepaling van kunst als het scheppen van het genie [is] nooit werkelijk te scheiden van de congeni-

atleet staat niet voor iets anders dan een goed getraind lichaam dat in staat is de combinaties uit te

aliteit van de toeschouwer. Beide zijn een vrij spel” (p.47).

voeren. Dat is anders als de acteur Hans Kesting als Prometheus op het toneel in de boeien hangt.
Hier staat het gespierde, bezweette lichaam niet voor de prestatie die hij op dat moment aan het

Het kunstwerk vereist een antwoord op de vraag wat het bedoelt en dit antwoord kan alleen

leveren is, maar voor volharding van deze ijdele halfgod, zoals recensent Ockhuysen het destijds

gegeven worden door de medespeler die op de uitnodiging ingaat. Het antwoord is zijn eigen

interpreteerde en verwoordde:

antwoord. Elk kunstwerk laat een speelruimte die de beschouwer moet opvullen en die door
iedere beschouwer op zijn eigen manier wordt ingevuld (p.53). Gadamer geeft het voorbeeld van

Met zo’n houding van kom maar op, hangt Hans Kesting in de boeien. Trots, ijdel

de beschrijving van een trap in een roman. Deze is zo beschreven dat de lezer precies weet hoe

bijna, provocerend met een op en top verzorgd lijf, maakt hij van de titelrol een tem-

deze eruit ziet. Maar een ander zal de trap anders zien en hetzelfde gevoel hebben: dat de trap

peramentvolle held wiens voorspellingen soms besmuikt als waanideeën maar door-

wordt gezien zoals hij is. Dit is nu precies de vrije ruimte waarbinnen een gedeeld concept variabel

gaans krachtig als geboden klinken. (De Volkskrant, 24 januari 1996)

wordt (p.54). Er is sprake van een samenspel van het voorstellingsvermogen en het verstand: om
iets te zien moet ‘iets gedacht’ worden bij wat gezien wordt. In het geval van kunst is dit een vrij

En die verbeelde volharding betekende voor deze recensent het volgende:

spel. In kunst is altijd een spanning aanwezig tussen wat wordt waargenomen en de concepten
die zich daarmee laten verbinden. Deze spanning vraagt de kijker om betekenisgeving, terwijl de

Natuurlijk oogt de geketende acteur als Jezus Christus. Natuurlijk is Prometheus te

vermoede betekenis nu juist berust op iets dat naar nog niet opgestelde regels is gemaakt en naar

verklaren als de overwinning van het individu op het collectief. Maar in deze voorstel-

iets dat nog nooit gezien is.

ling gaat het niet om etiketten; Prometheus is hier een verhaal uit de vijfde eeuw voor

De speler ordent en disciplineert de spelbeweging zelf, waardoor het spel een doelloze redelijk-

Christus waarin wordt verteld wat nog altijd dagelijks nieuws is: vooruitgang heeft

heid krijgt (p.49). In deze redelijkheid van het volgen van zelf gestelde regels, ligt de identiteit van

niets met geluk te maken. (Ibid.)

de herhaling (het spel), een hermeneutische identiteit die de eenheid van het kunstwerk maakt.
“Om het (kunstwerk) te begrijpen moet ik het identificeren. Want er was iets, wat ik beoordeelde

Shusterman (2000) werpt de vraag op of deze betekenisgeving alleen voor bepaalde vormen van

en ‘begreep’. Ik identificeer iets als wat het was of wat het is, en alleen deze identiteit maakt de

kunst geldt, dat wil zeggen: zijn alleen de werken die op cognitief niveau om een interpretatie

betekenis van het kunstwerk uit” (p.52).

vragen kunstzinnig te noemen? Shusterman betoogt dat het niet alleen om cognitieve betekenisgeving hoeft te gaan, maar dat de beleving van veel vormen van populaire kunst betekenis krijgen

Het is, naast de oneindigheid, de betekenisgeving die volgens Van de Vall (2008) het estheti-

via de fysieke moeite die ervoor gedaan wordt. Zo leidt het bewegen, dansen en zingen waartoe de

sche spel van andere soorten spel onderscheidt, omdat de interpretatie een (onder)deel is van

‘toeschouwer’ tijdens een popconcert of danceparty wordt aangezet niet alleen tot een bezweet en

het spelen zelf. “De vraag ‘waar gaat dit over’ hoort even intrinsiek bij kunst als de verf op het
canvas of de pixels op het scherm” (p.89).64 Het gaat expliciet niet om de vraag: wat stelt dit voor
of wat is dit? Het gaat om de betekenis die in het beeld ligt opgesloten en die door iedereen op
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zijn eigen manier te interpreteren is. De term die Danto (1973, 1974) gebruikt raakt de kern beter:

64. Van de Vall (2008) volgt hier Sonderegger (2000) die op haar beurt met haar beschrijving van het esthetische spel
Heidegger en Adorno volgt. De laatste beweert dat de esthetische ervaring in de onafgebroken wederkerende
vraag ‘Was soll das alles?’ is gelegen. (In: Sonderegger, 2000, p.265)
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vermoeid lichaam, maar gaat dit tegelijkertijd gepaard met bepaalde gevoelens van vrijheid of ont-

veilige context die de speelruimte van de kunst biedt, gezet kan worden.

lading. Shusterman noemt dit een soma-esthetische ervaring (2000, p.138). Op basis van deze

De open houding voor het andere en nieuwe kan echter ook iets doen met de relaties op ideëel

gedachtegang kan men zich afvragen of niet moet worden vastgesteld dat de esthetische ervaring

niveau tijdens het (gezamenlijk) maken of recipiëren van een kunstwerk. Van Maanen (2009,

‘betekenisvol’ is maar voorafgaat aan betekenisverlening in de zin van cognitieve interpretatie.

p.252) spreekt in het geval van een theatervoorstelling van een abstracte ontmoeting tussen de
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toeschouwer en de voorstelling, waarbij het mogelijk is dat de toeschouwers in conceptuele zin,
De verschillende kenmerken van spel als wedstrijd en spel als vertoning kunnen geordend worden.

via in dit geval de voorstelling, de schrijver of regisseur ontmoeten en zij zich, door middel van het

Sport valt onder de categorie wedstrijd. Ook individuele sport is een krachtmeting, met de eigen

vrije spel van de verbeelding en het daardoor wellicht aanpassen van de perceptie, een ander beeld

persoon. Bevestigende kunst en uitdagende kunst zijn beide vormen van spel als vertoning, maar

vormen van die personen dan zij voor het zien van de voorstelling deden.67 Op dezelfde manier

onderscheiden zich van wedstrijd als vertoning, (sport)demonstraties en decoratieve kunst.

ontmoeten de acteurs (keer op keer) de voorstelling als zij deze spelen. Ook voor hen geldt, dat zij
via de voorstelling (het vrije spel van de verbeelding) de auteur of regisseur ontmoeten, en niet

Tabel 2.2. Kenmerken van spel als wedstrijd, spel als vertoning (*sportwedstrijden, sportevenementen, demonstraties,
spektakelshows etc.) en spel als kunst.66
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blik naar deze personen kijken. Als zich een dergelijke wijziging voordoet, is het denkbaar dat
dit weer tot een andere ‘omgang’ met elkaar leidt. Hetzelfde is voorstelbaar voor toeschouwers

Spel	
  als	
  vertoning	
  
Niet	
  kunstzinnige	
  
manifestaties*	
  

alleen fysiek (relationeel) de medespelers, maar door de voorstelling ook wellicht met een nieuwe

Paideia	
  

	
  

die gezamenlijk naar een voorstelling, film of concert kijken en luisteren, of samen een schilderij
bewonderen. De reactie van een vriend of een vriendin op wat erop het toneel gebeurt, kan verrassend zijn voor de toeschouwer en maken dat op (of vanaf) dat moment de toeschouwer met een
andere blik naar die persoon kijkt. In een gesprek achteraf over het aanschouwde kan dit versterkt
worden. Zoals al eerder aan de orde is geweest, vormen spelers snel een gemeenschap op basis van
een gevoel iets belangrijks te delen, zich gezamenlijk af te zonderen en zich te onderscheiden van
anderen (Huizinga, [1950] 2008). In het geval van kunstparticipatie is het de smaak die personen
op voorhand bindt: mensen zoeken een koor uit waarbij ze zich thuis voelen en kiezen de concerten naar hun eigen smaak. Als de ideële relatie echter via de kunstuiting loopt, is het mogelijk dat
door het spel met de verbeelding en de betekenisgeving die daarmee gepaard gaat, de ideële relatie
wordt gewijzigd. De mogelijke verbanden op ideëel niveau tijdens een kunstzinnige activiteit zijn
in figuur 2.2 in kaart gebracht. Drie lijnen zijn hierin niet wederkerig. De maker of toeschouwer

2.3.4 Van vrij spel naar open houding

kan door de kunstuiting een andere kijk krijgen op personen buiten de realiteit van de activiteit,

Juist het vrije spel maakt dat kunst (zowel productief als receptief) een meer open houding ten

maar die personen krijgen dat op hun beurt logischerwijs niet van de maker of toeschouwer, aan-

opzichte van anderen te weeg kan brengen. Het gaat dus om meer dan alleen de veilige context

gezien zij niet deelnemen aan de kunstactiviteit. De toeschouwer kan door de kunstuiting anders

die een afgebakende speelruimte biedt, zoals Nussbaum stelde. Bovendien is het niet alleen of

tegen de maker aan gaan kijken. Andersom zal dat niet snel het geval zijn, tenzij makers en toe-

vooral literatuur die door het vrije spel van de verbeelding een open blik van de schrijver of de

schouwers in één project samenwerken en de rollen verwisselbaar zijn. Vaak is dit het geval bij

lezer mogelijk maakt en is het niet nodig om alleen kunstwerken voor educatieve doeleinden te

Community Art projecten, maar ook bij samenwerkingsprojecten en cursussen zijn toeschouwer

selecteren die om een personage draaien dat anders leeft of van een andere afkomst is dan de lezer

en maker nauw met elkaar verbonden.

‘gewoon’ is. Als mensen in staat zijn nieuwe regels te scheppen of te begrijpen en daarmee iets
nieuws te creëren of waar te nemen, zullen zij ook in staat zijn om (te proberen) een ander of een
andere cultuur, die volgens andere regels, normen en waarden leeft, te begrijpen. In het kunstzinnige spel speelt de verbeelding met bestaande concepten. Als de confrontatie met nieuwe voorstellingen dwingend genoeg is ten opzichte van de oude en genoeg van belang is voor de realiteit van
de maker of kijker, kan de tijdelijk in het spel gevormde perceptie de oude eventueel verdringen

80

(Van Maanen, 2009, p.190-191). De vraag is wel onder welke voorwaarden deze stap buiten de

65. Shusterman baseert zich op Dewey (1934) die stelt dat een dergelijke fysieke moeite “involve overcoming resistances like embarassement, … awkwardness, self-consciousness, [and] lack of vitality” (in: Shusterman, 2000, p.44)
66. Amateurkunstbeoefening is niet altijd een spel van vertoning in die zin dat het resultaat niet altijd wordt getoond
aan een publiek, maar heeft ook dan dezelfde kenmerken als kunst die wel vertoond wordt.
67. Dit is vooral in de amateurkunst interessant, waar het publiek vaak de kunstenaars persoonlijk kent.
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Figuur 2.2. Verbanden in de ideële dimensie van productieve en receptieve deelnemers tijdens een kunstuiting. De
oranje pijlen suggereren abstracte ontmoetingen via het kunstwerk tussen (1) de toeschouwer en de maker (uitvoerder
en/of auteur, regisseur, choreograaf etc.), (2) de toeschouwer met personen buiten de kunstuiting, (3) de maker met
personen buiten de kunstuiting, (4) de toeschouwers onderling en (5) de makers onderling (uitvoerders onderling en/of
uitvoerder met auteur, regisseur, choreograaf etc.).

	
  

maar er moet ruimte zijn voor de normen van de context waarin het kunstwerk wordt gemaakt. In
lijn met Nussbaum betreft het een normatieve eis:
One wants art to have this relative autonomy because one values the kind of meaningmaking that it makes possible. Just because art is a cultural practice that is deeply
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momentum to be able to do what it is so capable of doing: to be critical by means of its
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Van de Vall verbindt aan de relatieve autonomie het concept van het spel en van de esthetische

	
  

experiential appeal. (Van de Vall, 2008, p.82)

reflexiviteit en bouwt voort op de ‘radicale esthetiek’ van Armstrong (2001), een esthetiek die
democratisch en emanciperend is doordat deze de werkelijkheid van sociale en culturele conflicten niet ontkent maar de tegengestelde posities, zoals de innerlijke realiteit tegenover de externe

	
  

realiteit, herstructureert zodat zij beter begrepen worden. Hier wordt het verband met Winnicott’s
concept van spel weer zichtbaar. Spel is in staat om de structuur van de perceptie te transforme-

	
  
	
  
	
  

Personen	
  buiten	
  de	
  
kunstuiting	
  (in	
  de	
  
werkelijke	
  (non-‐
fictieve	
  wereld)	
  

ren. Kunst heeft dezelfde bemiddelingsfunctie als het ‘transitional object’ van Winnicott, maar
dan door op het niveau van cultuur een intermediaire zone te creëren die het mogelijk maakt een
nieuwe ervaring of een experiment te ondergaan. Vanuit de benadering dat kunst niet losstaat van
zijn sociale en culturele context, worden in het esthetische spel nieuwe ervaringen opgedaan die

	
  

mogelijk het categorisch denken in culturele tegenstellingen transformeert. Hoewel Van de Vall
en Armstrong het allebei voorzichtiger formuleren dan Nussbaum en Winnicott, zien zij precies
hierin de politieke mogelijkheden van kunst. “Art has political relevance when it stages opportunities for learning to play with contradictions and paradoxes and in this way lays the ground for

2.4 Een voorwaardelijk verband

emancipatory cultural transformations” (Van de Vall, 2008, p.84).

In paragraaf 2.2 werd duidelijk dat er in de relationele dimensie sprake kan zijn van overbruggende relaties, maar dat hier wel moeite voor moet worden gedaan. Dat wil zeggen dat de ontmoe-

Als vanuit politiek beleid kunstprojecten worden geïnitieerd of ondersteund met als legitimering

tingen georganiseerd moeten worden, omdat mensen juist op basis van overeenkomsten groepen

of zelfs als specifiek doel dat het project bijdraagt aan de sociale cohesie, dan is het om boven-

vormen, wat zoals zojuist aan de orde is geweest, volgens Huizinga een laatste belangrijk kenmerk

staande reden denkbaar dat het project een groter effect zal hebben als het zich ook direct op

is van spel.68

de problematiek van die omgeving richt. Het stimuleren van het empathisch vermogen van de

Ook voor kunst, dat als spel kan leiden tot een open houding ten opzichte van anderen en ver-

deelnemers aan het project is mooi, maar leidt wellicht niet direct tot een meer open houding

volgens tot overbruggend cohesief gedrag, geldt dat hier voorwaarden aan zijn verbonden. Van

tegenover de gewenste personen. Nu is het vaak zo dat bijvoorbeeld Community Art wel wordt

de Vall (2008) besteedt uitgebreid aandacht aan de vraag of hedendaagse visuele cultuur (film,

ingezet in een wijk waar zich een bepaalde problematiek afspeelt, maar niet altijd de thema’s

video, fotografie, televisie en digitale media) in staat is een zodanige diepgang aan de ervaring en

van die problematiek behandelt. Met het project Schatgraven in Emmermeer bijvoorbeeld, werd

de verbeelding te geven dat een kritische houding van de kijker ten opzichte van zijn omgeving
wordt bereikt. Haar uitgangspunt is een fenomenologische esthetiek, die zowel verklaart tot welke
bestaande conventies en praktijken een kunstwerk zich verhoudt als welke nieuwe ervaringen het
werk genereert. Voor dit laatste moet een zekere relatieve autonomie aan kunst worden toegekend, en moet kunst worden benaderd als een praktijk die betekenis genereert (gedeeltelijk) op
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basis van zijn eigen termen. De autonomie van het kunstwerk hoeft niet te worden opgegeven,

68. Huizinga concludeert dat de club (de vereniging) onlosmakelijk bij het spel hoort. Een conclusie die niet tijdloos is
gezien de enorme teruggang van het aantal verenigingen en clubs sinds het eind van de vorige eeuw zoals Putnam
al constateerde voor de Verenigde Staten. Want wordt er daarmee ook minder ‘gespeeld’? Dat geldt zeker niet
voor de amateurkunst in Nederland, waarvan al eerder in dit hoofdstuk even werd aangestipt dat deze meer
individueel dan in groepsverband wordt beoefend.
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gezocht naar gedeelde gevoelens en waardering met betrekking tot de wijk van alle typen bewo-

vormen van kunstparticipatie. Het wordt bereikt door productieve deelname, het zelf meedoen,

ners, zonder de problematiek tussen die typen bewoners expliciet aan de orde te stellen of tot

waarbij mensen elkaar ontmoeten op grond van bestaande overeenkomsten in smaak en/of ach-

thema van de projecten te maken. In hoofdstuk vijf zal duidelijk worden of dit project hierdoor

tergrondkenmerken. Op basis hiervan vormen mensen gemeenschappen in de vorm van clubs,

minder heeft opgeleverd aan overbruggend cohesief gedrag dan bijvoorbeeld de Drentse Blues-

verenigingen maar ook tijdelijk in de vorm van besloten voorstellingen of tentoonstellingen. Op

opera, die juist specifiek een sociaal probleem in de regio behandelde.

ideëel niveau draagt voornamelijk bevestigende kunst bij aan intern gericht cohesief gedrag.
Hoewel Lizardo juist beargumenteert dat de universele code van deze kunstuitingen het maken

Door een thema te behandelen, is de werkelijkheid waar de kunstuiting aan refereert of waar zij

van overbruggende relaties gemakkelijk maakt, wordt hier beargumenteerd dat de ervaring met

over gaat (de aboutness) concreter en daardoor gemakkelijker te herkennen of te plaatsen (en

de bevestigende kunstuiting (vervolgens) een bindende werking heeft, gebaseerd op de herken-

eventueel te herinterpreteren). Dit is de reden waarom Nussbaum suggereert dat literatuur vaker

ning en bevestiging van overeenkomsten. En hoewel Lizardo stelt dat uitdagende kunst vooral

of eerder tot begrip voor anderen kan leiden via het spel van de verbeelding dan andere vormen

bindend werkt, vanwege de wil om gedetailleerde kennis die nodig is te delen met anderen die

van kunst. De literaire romans die zij als voorbeeld gebruikt geven op concreet niveau positieve of

ook over deze kennis beschikken, is het tegelijkertijd juist die uitdagende kunst die via de nieuwe

negatieve voorbeelden van menselijk gedrag.

percepties zorgt voor een open houding ten opzichte van anderen: niet alleen ten opzichte van
niet-gelijkgestemden binnen de groep rondom de kunstuiting, maar ook van anderen buiten de

The arts cultivate capacities of judgment and sensitivity that can and should be

realiteit van de kunstactiviteit.

expressed in the choices a citizen makes. To some extent this is true of all the arts.
Music, dance, painting, and sculpture, architecture – all have a role in shaping our

Figuur 2.3. Cohesief gedrag als gevolg van kunstparticipatie

understanding of the people around us. But in a curriculum for world citizenship, literature, with its ability to represent the specific circumstances and problems of many
different sorts, makes an especially rich contribution. (Nussbaum, 1997, p.86)
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Bij andere vormen van kunst is dat echter net zo goed het geval, stelt Van Maanen (2009, p.161-
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163). Hij definieert kunst als een vorm van stof in materiaal, waarbij het begrip stof voor de
ervaren werkelijkheden van kunstenaar en toeschouwer staat (p.190). De kunstenaar geeft vorm
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aan die stof (speelt namelijk met de perceptie van die werkelijkheid) in materiaal. Bij een zuiver
abstract kunstwerk of instrumentale muziek echter, vallen stof en materiaal samen. Het spel met
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de vorm die aan het materiaal (klei, verf, geluid ) wordt gegeven, refereert dan in de eerste plaats
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naar wat kunstzinnig mogelijk is met het materiaal (p.201).
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2.5 Bevestigende kunst bindt en uitdagende kunst overbrugt

	
   	
   In dit onderzoek gaat het erom te weten te komen in welke mate en hoe kunstparticipatie samen-

De figuur met de vier kwadranten van cohesief gedrag in hoofdstuk één kan nu worden bewerkt

hangt met sociale cohesie. In theorie draagt kunstparticipatie in de relationele dimensie bij aan

tot een diagram, waarin de besproken cohesieve effecten van kunst op relationeel niveau en ideëel

bindend cohesief gedrag. Via de perceptie van bevestigende kunst wordt dit bindend cohesief

niveau worden ingevuld.

gedrag geconfirmeerd en versterkt. Via de perceptie van uitdagende kunst kan het cohesief gedrag
leiden tot een open houding in de ideële dimensie, met als mogelijk gevolg overbruggend cohesief

In dit diagram wordt duidelijk dat in theorie alleen participatie in uitdagende kunst via de per-

gedrag op relationeel niveau. Hypothetisch volgt hieruit dat mensen die hun vrije tijd besteden

ceptie extern cohesief gedrag genereert. Er kan in de relationele dimensie ook sprake zijn van
overbruggende relaties, maar dan alleen tijdens de kunstzinnige activiteit zelf en doordat de activiteit zodanig georganiseerd is dat personen met verschillende achtergrondkenmerken bij elkaar
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komen. Bindend cohesief gedrag wordt gestimuleerd door zowel bevestigende als uitdagende

69. Danto ([1964] 1998) stelt dat de werkelijkheid waar het kunstwerk over gaat in dat geval (en ook in het geval van
ready mades of hyper-reële kunst) verwijst naar de kunst en zijn geschiedenis zelf.
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aan het beoefenen van of kijken naar uitdagende kunst meer overbruggend cohesief gedrag ver-

Hoofdstuk 3

tonen dan mensen die dat niet doen (waaronder sporters en mensen die naar sport kijken). De
theorie veronderstelt een richting van het causale verband, namelijk dat het cohesief gedrag wordt
beïnvloed door de soort kunstparticipatie en niet andersom. Waar Lizardo uitgaat van de smaak
voor kunst (de interesse) die het gedrag beïnvloedt, werd in dit hoofdstuk beargumenteerd dat het
vrije spel met de verbeelding en het kunnen begrijpen van nieuwe regels (zelf ordenen) invloed

Het empirisch verband tussen
kunstparticipatie en cohesief gedrag

heeft op overbruggend cohesief gedrag, omdat ‘het open staan voor de ander en het andere’ wordt
bevorderd. Het is in dit geval de artistieke ervaring die het gedrag beïnvloedt.

3.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk is theoretisch aannemelijk gemaakt dat er een verband is tussen kunstparticipatie en cohesief gedrag, waarbij verwacht wordt dat het cohesieve gedrag beïnvloed wordt
door kunstbeoefening en receptie van kunst. Onder kunstparticipatie wordt verstaan het produceren en/of recipiëren van uitingen die tot stand komen of zijn gekomen door te spelen in het
domein van de verbeelding. Een kunstuiting is een spel van verbeelding, waarbij stof (de ervaren
werkelijkheid van kunstenaar en/of toeschouwer) is vormgegeven in materiaal. Kunst speelt zich
in tijd en ruimte af in een andere realiteit dan het werkelijke leven, maar verhoudt zich wel altijd
tot dat werkelijke leven. Kunstwerken worden gekenmerkt door een eigen (nieuwe) ordening en
eigen (nieuwe) regels. Bij vormen van bevestigende kunst hoeft de toeschouwer, toehoorder of
lezer minder een beroep te doen op zijn verbeeldingskracht dan bij vormen van uitdagende kunst,
waarbij hij of zij in staat moet zijn om de nieuwe regels en de nieuwe ordening van het spel te
vatten om zo op een nieuwe manier naar de werkelijkheid (zoals hij of zij die ervaart) te kijken en
bestaande percepties te vernieuwen. In het vervolg wordt naar een respondent of persoon in de
hij-vorm verwezen, terwijl deze uiteraard ook een vrouw kan zijn.
In het eerste hoofdstuk is de term sociale cohesie geoperationaliseerd naar persoonlijk niveau:
cohesief gedrag, dat wordt begrepen als de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke
leven, als burger in de maatschappij en als lid van een samenleving. Het begrip is verder uitgesplitst naar bindend cohesief gedrag (intern gericht) en overbruggend cohesief gedrag (extern
gericht). Dat wil zeggen dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds (het gedrag van)
mensen die zich, op een of meer niveaus, richten op mensen met wie zij overeenkomsten hebben
en zich bewegen in homogeen samengestelde netwerken en anderzijds (het gedrag van) mensen
die op een of meer niveaus relaties aangaan met mensen die minder overeenkomsten met hen vertonen en anders denken. Ten slotte kan er uitdrukking worden gegeven aan cohesief gedrag in de
relationele dimensie en in de ideële dimensie. Op relationeel niveau kan het productief en receptief deelnemen aan kunst het cohesief gedrag beïnvloeden doordat kunstparticipatie in de meeste
gevallen zorgt voor een samenkomst van mensen, net als in veel andere soorten van vrijetijdsbe-
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steding. De kans is groot dat mensen bij elkaar komen op basis van herkenning: overeenkomsten
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in achtergrond of (culturele) smaak. In het geval de kunstuiting deze herkenning bevestigt en de

besteedt zijn tijd aan de mensen met wie hij overeenkomsten heeft of deelt en die hij goed kent.

overeenkomsten benadrukt, zal het cohesief gedrag intern gericht blijven of versterkt worden (dus

Als ego juist veel kennissen heeft en relatief veel tijd aan hen besteedt (niet intensief aan één

binden). In het geval de kunstuiting de deelnemers uitdaagt om hun perceptie te wijzigen, kan dat

persoon, maar verspreid over meerdere personen), is dat een aanwijzing voor meer overbrug-

gevolgen hebben voor de houding en het gedrag ten aanzien van elkaar tijdens de activiteit, of ten

gend cohesief gedrag. Kennissen staan verder van ego af en hoe meer kennissen iemand heeft,

aanzien van anderen buiten de activiteit. Er is enige organisatie voor nodig om ervoor te zorgen

hoe groter de kans dat zijn netwerk uit meer overbruggende relaties bestaat.71 Het cohesief gedrag

dat verschillende (groepen) mensen bijeen komen voor en deelnemen aan eenzelfde kunstuiting.

op dit eerste niveau kan dus in de relationele dimensie uitgedrukt worden in het aantal primaire

Als dat lukt, is er tijdelijk sprake van overbruggend cohesief gedrag op relationeel niveau. Of dat

en een deel van de secundaire relaties (namelijk de vrienden die tot het stabiele netwerk van ego

ook het geval is in de ideële dimensie, hangt weer af van de mate waarin de kunstuiting de verbeel-

behoren) enerzijds, het aantal kennissen anderzijds en de tijd die met deze relaties wordt door-

dingskracht aanspreekt en de perceptie van de deelnemers vernieuwt.

gebracht.72 Maar omdat het hypothetisch gaat om een samenhang tussen de soort vrijetijdsbe-

Voordat in het tweede deel van dit onderzoek wordt nagegaan of het cultuurparticipatiebeleid

steding en overbruggend cohesief gedrag, wordt alleen gekeken naar het aantal kennissen en de

tussen 2009 en 2012 invloed heeft gehad op het cohesieve gedrag van deelnemers en publiek in

tijd die met kennissen wordt doorgebracht en wordt dus de grootte van de kennissenkring en de

Drenthe (en daardoor heeft bijgedragen aan sociale cohesie), wordt nu eerst onderzocht of wer-

daadwerkelijke omgang met kennissen gebruikt als indicator voor overbruggend cohesief gedrag.

kelijk kan worden uitgegaan van een verband tussen kunstparticipatie en overbruggend cohesief

Het kan echter niet worden nagegaan of het ook werkelijk om overbruggende relaties gaat.73 Wel

gedrag van Drentse inwoners. Hiertoe wordt de volgende hypothese getoetst:

kan getoetst worden of er een relatie is tussen kunstparticipatie en de betrokkenheid bij mensen
buiten het persoonlijke netwerk van familie en vrienden. Er is aan de respondenten gevraagd

Mensen die hun vrije tijd besteden aan het beoefenen van of kijken naar kunst vertonen meer overbruggend cohesief gedrag dan mensen die hun vrije tijd op een
andere manier invullen.70
Deze hypothese is opgedeeld in deelhypotheses die in drie paragrafen aan bod komen. De deelhypotheses zijn getoetst met behulp van een bevolkingssurvey die ten behoeve van dit onderzoek
begin 2011 is uitgevoerd, waarover meer in paragraaf drie, waarin uitgebreid op de onderzoeksmethode wordt ingegaan.

3.2 Deelhypotheses op basis van indicatoren
In de schets van het theoretische verband tussen kunstparticipatie en cohesief gedrag zijn de drie
niveaus waarop cohesief gedrag gerealiseerd kan worden nog niet verwerkt: het niveau van het
eigen persoonlijke netwerk, het niveau van de woonomgeving c.q. burgermaatschappij en het
niveau van de samenleving (nationaal tot internationaal). Zij komen ruim aan bod bij de toetsing van bovenstaande hypothese, waarvoor de Participatie-Binding-Betrokkenheid-Geografische
afstand (PBBG) Index gebruikt wordt, die in het eerste hoofdstuk besproken is. Deze index bevat
op de genoemde drie niveaus indicatoren voor cohesief gedrag, zowel in de relationele als in de
ideële dimensie.

3.2.1 Cohesief gedrag op persoonlijk niveau
Het persoonlijk netwerk bestaat uit primaire relaties: de familie, partner en gezinsleden en uit
secundaire relaties: vrienden en kennissen. Als een persoon (ego) vooral met familie en (goede)
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vrienden omgaat, is dat een indicatie voor bindend cohesief gedrag. De persoon bindt zich en

70. De causaliteit van het verband wordt hier niet getoetst, omdat cohesief gedrag door veel meer factoren dan
alleen kunstdeelname kan worden beïnvloed. Om een causaal verband vast te stellen zou het verloop van het
cohesieve gedrag van deelnemers en bezoekers aan de beleidsprojecten die voor dit onderzoek geselecteerd
zijn (hoofdstuk vijf), vergeleken moeten worden met het verloop van het cohesieve gedrag van de gemiddelde
inwoner van de Drentse gemeenten waar de projecten plaats hadden. Op die manier zou bij een positief significant verschil tussen de referentiegroep en de gemiddelde inwoner eventueel de causaliteit bepaald kunnen
worden. In de praktijk is uitvoering van deze methode echter niet mogelijk gebleken omdat de steekproef van
de survey niet voldoende representatief is gebleken voor de bevolking wat betreft leeftijd en geslacht. Hierdoor
konden geen uitspraken gedaan worden over de gemiddelde Drentse inwoner van de zeven gemeenten. De
steekproef was echter wel groot genoeg om verschillende groepen mensen onderling met elkaar te vergelijken,
zoals amateurkunstbeoefenaars met sporters en kunstbezoekers met mensen die geen kunst bezoeken. Hierdoor leent de steekproef zich goed voor de toetsing van de theorie op een verband tussen kunstparticipatie en
cohesief gedrag.
71. Gebaseerd op het onderscheid dat Granovetter maakt tussen close friends (strong ties) en acquaintances (weak
ties) (1983, p.201). De sterkte van een band wordt volgens Granovetter bepaald door “(…) a (probably linear)
combination of the amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal
services which characterize the tie” (1973, p.1361).
72. In dit onderzoek wordt onder primaire relaties familie, gezinsleden (huisgenoten) verstaan en onder secundaire
relaties vrienden en kennissen. Het onderscheid tussen strong ties en weak ties is dus niet hetzelfde als het
onderscheid tussen primaire en secundaire relaties. Onder secundaire relaties kunnen zich zowel sterke als
zwakke verbanden bevinden. In dit onderzoek worden kennissen opgevat als zwakkere verbindingen.
73. Een betere maar praktisch niet hanteerbare maat wordt gevormd door de achtergrondkenmerken van de vrienden en kennissen, waarmee de mate van heterogeniteit van het netwerk bepaald zou kunnen worden. Het is
echter onbegonnen werk voor een respondent omdat allemaal per vriend of kennis te beantwoorden. Geografische afstand en de mate van vriendschap (vriend of kennis) zijn indicaties voor de mogelijkheid van een homogeen
(en dus intern cohesief) netwerk en een heterogeen (en dus extern cohesief) netwerk. Meer omgang met goede
vrienden die geconcentreerd op één plek wonen duidt eerder op bindend cohesief gedrag. Meer omgang met
kennissen die op veel afstand wonen duidt eerder op een heterogeen netwerk.
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van wie zij hulp in het alledaagse leven krijgen en aan wie zij hulp bieden. Als er hulp verleend

3.2.2 Cohesief gedrag op burgermaatschappelijk niveau

wordt aan kennissen, buren, collega’s of anderen, is dat een derde indicatie voor overbruggend

Op dit tweede niveau wordt gekeken naar cohesief gedrag ten opzichte van het burgermaatschap-

cohesief gedrag op het persoonlijk niveau. Een vierde indicator ten slotte is waar de relaties in het

pelijk leven in de vrije tijd.76 Hiermee wordt bedoeld de lokale en regionale leefomgeving, waar-

persoonlijke netwerk woonachtig zijn. Hoe verder kennissen én vrienden van de woonplek van

binnen ontmoetingen of relaties met andere burgers in die omgeving, naast de relaties in het

de respondent af wonen, hoe minder gebonden de relaties zijn op basis van de woonplek en hoe

persoonlijke netwerk, het dagelijkse leven mede vormgeven. Er is sprake van bindend cohesief

wijdverbreider het netwerk en dus hoe groter de kans op overbruggende relaties. Deze indicator

gedrag als ego zich in de leefomgeving vooral richt op het persoonlijke netwerk, en van overbrug-

geeft direct enige informatie over het cohesief gedrag binnen dorpen en laat zien of de respon-

gend cohesief gedrag als ego in zijn vrije tijd omgaat met verschillende mensen buiten de primaire

denten meer gericht zijn op inwoners in hun directe omgeving of juist daarbuiten.74 Genoemde

en secundaire relaties, met mensen uit verschillende andere groepen en netwerken. Tegelijkertijd

indicatoren zijn vertaald naar de hieronder geformuleerde deelhypotheses, met een onderver-

kan dit ook opgevat worden als bindend cohesief gedrag, als men de leefgemeenschap als uit-

deling naar productieve kunstparticipatie (in dit onderzoek kunstbeoefening in de vrije tijd en

gangspunt neemt en ego zich vooral richt op de directe leefomgeving, de wijk of het dorp waarin

in dit hoofdstuk verder aangeduid met amateurkunstbeoefening) en receptieve kunstparticipatie

hij woont en zich niet op anderen buiten die leefomgeving richt. In dat geval is de vraag waar de

(onderverdeeld naar professionele kunstuitingen en amateurkunstuitingen en verder aangeduid

grens ligt. Wat behoort tot de directe leefomgeving en wat niet meer? In het gemeentelijke beleid

als receptief deelnemen).75 Het betreft hier drie indicatoren voor cohesief gedrag in de relationele

in Drenthe wordt die grens door het beleidsonderwerp bepaald. Omdat door de toenemende ver-

dimensie en één in de relationele en ideële dimensie (betrokkenheid). Er is bij alle deelhypotheses

grijzing veel Drentse dorpen en kleine leefgemeenschappen krimpen, wordt geprobeerd om voor-

een vergelijking gemaakt tussen respondenten die in hun vrije tijd een vorm van kunst beoefe-

zieningen te treffen die er voor zorgen dat de inwoners binnen die dorpen elkaar steunen. Dat

nen en respondenten die dat niet doen, waaronder sporters. Binnen de groep kunstbeoefenaars

vereist een open houding ten opzichte van mensen die in het zelfde dorp wonen, maar die men

wordt een groep die het resultaat van de kunstbeoefening aan een publiek laat zien, vergeleken

niet persoonlijk kent. Het gebied waarin overbruggend cohesief gedrag gewenst is, ligt net buiten

met de groep die dit niet doet. In de categorie receptieve kunstparticipatie worden respondenten

het persoonlijke netwerk, maar binnen de geografische grenzen van het dorp of het leefgebied.

die weleens een kunstuiting bezoeken vergeleken met de respondenten die dat niet doen, waar-

Echter, sinds de gemeentelijke herindeling in 1998 is het tevens wenselijk dat mensen zich buiten

onder mensen die wél eens naar een sportwedstrijd of sportdemonstratie kijken. Hierbij wordt

de dorpsgrenzen oriënteren, omdat voorzieningen in het eigen dorp verdwijnen en deze wel aan-

een onderscheid gemaakt tussen uitingen van professionele kunstenaars en amateurkunst. Bij de

wezig zijn in een ander dorp in de gemeente. Dat vraagt om een open houding ten opzichte van

beschrijving van de methode zijn de groepen die met elkaar worden vergeleken nader gespecifi-

(de inwoners van) een ander dorp, andere kern of stad. Uit de bevolkingssurvey kan slechts indi-

ceerd (zie paragraaf 3.3).

catief worden opgemaakt in hoeverre de vrijetijdsbesteding van de respondenten wordt gedeeld
met mensen uit de directe woonomgeving of juist met mensen uit een ander dorp of een andere

Tabel 3.1. Deelhypotheses voor samenhang tussen kunstparticipatie en overbruggend cohesief gedrag ten opzichte van
personen in het persoonlijke sociale netwerk.

Deelhypotheses op niveau van eigen persoonlijke sociale netwerk

1

2

3

4
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Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst hebben in hun persoonlijke
netwerk meer kennissen dan mensen die niet aan kunst doen, waaronder actieve en passieve
sportliefhebbers. (Binding)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst besteden meer tijd aan hun
kennissen in vergelijking met mensen die niet aan kunst doen, waaronder actieve en passieve
sportliefhebbers. (Participatie)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst helpen vaker anderen die
buiten de primaire en secundaire relaties vallen dan mensen die niet aan kunst doen,
waaronder actieve en passieve sportliefhebbers. (Betrokkenheid)
De kennissen én vrienden van amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst
wonen verder af van de woonplek dan de kennissen en vrienden van mensen die niet aan
kunst doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers. (Geografische afstand)

Relationeel (R)
Ideëel (I)
R

R

R/I

R

74. Kennissen zijn in de vragenlijst omschreven als mensen die door de respondent van naam worden gekend en
met wie op straat een praatje wordt gemaakt (Van der Gaag, 2005). Voor ‘vrienden’ is geen nadere omschrijving
gegeven en er moet dan ook rekening mee gehouden worden dat wat door de ene respondent als vriend wordt
beschouwd, door de andere respondent als kennis wordt aangeduid. Een vriend kent men immers ook bij naam
en met een vriend wordt ook een praatje gemaakt op straat. De interpretatie van de respondent is hierbij leidend,
waarbij ervan uit is gegaan dat respondenten wel een onderscheid maken tussen kennis en vriend.
75. De amateurkunstbeoefenaars en de receptieve deelnemers aan kunst zijn als twee aparte onafhankelijke variabelen behandeld en de deelhypotheses zijn dan ook voor elk van deze variabelen (los van elkaar) getoetst. Dat
betekent dat elke deelhypothese gelezen moet worden als twee deelhypotheses. Daar waar de deelhypothese
voor de receptieve deelnemer anders verwoord moet worden dan voor de amateurkunstbeoefenaar, is deze
apart in de tabel beschreven.
76. In de PBB-index van Dijkstra et al. (2004) is ook het cohesief gedrag in het werkende leven opgenomen. In
dit onderzoek is dit achterwege gelaten, omdat op de werkvloer de verhoudingen door heel andere belangen
bepaald worden dan in de vrije tijd. Het gedrag in de vrije tijd zegt daardoor meer over de werkelijke intentie
van mensen dan het gedrag op de werkvloer. Wel is gekeken in hoeverre het vrijetijdsleven met collega’s gedeeld
wordt (relationeel en ideëel).
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stad. Dat komt doordat de vragenlijst geen informatie geeft over de samenstelling van verenigin-

bij buurtbewoners buiten het persoonlijke netwerk. Omdat in dit onderzoek het cohesief gedrag

gen en geen informatie bevat over de (woonplaats) van andere verenigingsleden. Maar op basis

van het individu wordt bekeken op persoonlijk, burgermaatschappelijk en samenlevingsniveau

van de PBBG-index kan wel gekeken worden in hoeverre er sprake is van meer bindend of meer

en het individu dus als vertrekpunt wordt genomen, luidt de hypothese dat amateurkunstbeoefe-

overbruggend cohesief gedrag binnen het lokale verenigingsleven (binnen de gemeente) en of het

naars en receptieve deelnemers vaker lid zijn van een buurt- of dorpsvereniging dan mensen die

soort lokale vrijetijdsbesteding cohesief gedrag ten opzichte van andere buurt- en dorpsbewoners

niet aan kunst doen, waaronder sporters. Een extra indicator in de relationele en tegelijkertijd

bevordert. In de survey is gevraagd naar lidmaatschap van diverse soorten vrijetijdsverenigingen.

ideële dimensie op het niveau van de burgerlijke samenleving is het doen van onbetaald vrijwil-

Het betreft amateurkunstverenigingen, sportverenigingen, andersoortige niet nader gespecifi-

ligerswerk. Vrijwillige inzet voor een ander is een vrij zekere indicatie voor meer participatie,

ceerde vrijetijdsverenigingen, de kerk, dorps- en buurtverenigingen en verenigingen gerelateerd

maar de indicator vrijwilligerswerk zoals hier gebruikt, is niet direct een aanwijzing voor bindend

aan school. Van hoe meer verschillende soorten lokale verenigingen iemand lid is, hoe meer ver-

of overbruggend cohesief gedrag. Veel vrijwilligerswerk wordt namelijk in ‘eigen belang’ verricht,

schillende soorten mensen (wat betreft de vrijetijdsbesteding) hij ontmoet en hoe meer overbrug-

dat wil zeggen voor de organisatie, vereniging of club waar de respondent of een familielid van de

gend cohesief gedrag hij op dat punt laat zien vergeleken met mensen die zich in de vrije tijd aan

respondent toe behoort. In dat geval is er eerder sprake van bindend dan overbruggend cohesief

één soort vrijetijdsvereniging binden. Naast het lidmaatschap is gevraagd naar de tijd die men

gedrag.80 Uit het voorafgaande kunnen de volgende deelhypotheses worden afgeleid, onder te ver-

aan de activiteit besteedt, inclusief eventuele taken voor de vereniging.78 Kijkend naar de geogra-

delen in de relationele en ideële dimensie.
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fische ligging van de vereniging, kan gesteld worden dat als men lid is van een vrijetijdsvereniging
buiten de eigen woonplaats, de kans groter is op overbruggend cohesief gedrag ten opzichte van
inwoners van andere dorpen. Wat betreft de betrokkenheid is er geen zicht op de betrokkenheid
bij inwoners van andere dorpen, maar wel bij de directe buren, omdat er gevraagd is aan wie men
de afgelopen zes maanden hulp heeft verleend, waarbij een keuzemogelijkheid ‘buren’ was. Een
andere indicator voor betrokkenheid in de ideële dimensie is de mate waarin er achteraf gepraat
wordt over de activiteit met buurtbewoners. Hoe meer over de activiteit gesproken wordt met
buren, hoe meer dat duidt op cohesief gedrag ten opzichte van andere buurtbewoners. Buren
worden in dit onderzoek opgevat als de mensen die in dezelfde buurt wonen (dus niet alleen de
naaste buren). Er is hier sprake van een overlap met het persoonlijke netwerk, omdat buren tot
de kennissenkring van een persoon kunnen behoren (of zelfs familie of vrienden kunnen zijn).
Hier worden de relaties met de buurtbewoners op het burgermaatschappelijk niveau besproken,
omdat buurtbewoners ook vaak niet tot het persoonlijke netwerk behoren, maar men er zich wel
toe verhoudt: op dat moment is er sprake van een relatie op burgermaatschappelijk niveau. De
overheden zijn juist geïnteresseerd in die onderlinge verhoudingen op buurtniveau en proberen
deze via beleid te verbeteren als ze verstoord zijn.79 Daarnaast wordt aangenomen dat als een respondent lid is van een buurt- of dorpsvereniging, hij of zij zich betrokken toont bij andere mensen
in zijn of haar leefomgeving. Ook hier is gekeken naar de mate van binding (is men lid of niet),
participatie (hoe vaak bezoekt men de dorps- of buurtvereniging) en de betrokkenheid; betrokkenheid in de vorm van interesse voor de dorps- of buurtvereniging die zich uit in het zich laten
informeren via een blad of website, en in de mate van bereidheid zich in te zetten voor de dorps- of
buurtvereniging. De uitkomst van deze hypothese kan op twee manieren, die contradictoir aan
elkaar lijken, worden gelezen: lidmaatschap van een buurt of dorpsvereniging duidt enerzijds op
bindend cohesief gedrag als de directe leefomgeving als vertrekpunt wordt genomen (is immers
een bevestiging van betrokkenheid tussen dorps- en buurtgenoten). Anderzijds duidt dit op over-
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bruggend cohesief gedrag gezien vanuit het oogpunt van ego. Men toont immers betrokkenheid

77. De antwoorden van respondenten op de vraag waar de verenigingen waar zij lid van zijn, gevestigd zijn, geven
enkel een indicatie voor de mate waarin de activiteiten in de eigen directe omgeving worden beoefend of juist
elders (en op verschillende plekken). De eerste uitkomst is een indicatie voor intern cohesief gedrag op het
niveau van de leefomgeving en de tweede voor extern cohesief gedrag, maar er is via de bevolkingssurvey geen
informatie over de samenstelling van de betreffende verenigingen beschikbaar. In het geval de vereniging volledig
uit mensen (behalve de respondent) zou bestaan afkomstig uit de plaats waar de vereniging is gevestigd, zou dit op
dit niveau een vorm van extern cohesief gedrag zijn (de respondent heeft via de vereniging relaties met bewoners
van een ander dorp of andere stad). In het geval meerdere leden van de vereniging uit verschillende woonplaatsen
komen, zou er eveneens sprake zijn van overbruggend cohesief gedrag. Alleen als de leden van de betreffende
vereniging allemaal afkomstig zouden zijn uit de woonplaats van ego zou er niet direct sprake zijn van extern
cohesief gedrag op relationeel niveau. Op ideëel niveau zou dit wel kunnen, in die zin dat een band opgebouwd
of gevoeld wordt met de (omgeving van de) locatie waar de vereniging is gevestigd.
78. Er kan helaas geen indicatie gegeven worden voor overbruggend gedrag op basis van de tijd die men aan meerdere lokale vrijetijdsverenigingen besteedt, omdat de tijdbesteding in verschillende eenheden is weergegeven. Bij
sommige verenigingen is aangegeven hoeveel uur men hieraan besteedt, bij andere hoe vaak men de vereniging
bezoekt. Er is dus geen sprake van één maat. Dat geldt ook voor de betrokkenheid bij diverse lokale verenigingen.
79. In de vragenlijst is naast de antwoordmogelijkheden familie, vrienden en kennissen de antwoordmogelijkheid
buren apart weergegeven, waardoor de respondent kon kiezen tussen bijvoorbeeld kennissen en buren. Als hij op
dat moment voor buren koos, mag ervan worden uitgegaan dat hij deze niet tot zijn kennissenkring rekent, tenzij
hij de mogelijkheid had meerdere antwoorden aan te vinken.
80. Er is wel gevraagd naar het soort vrijwilligerswerk dat mensen doen en geprobeerd handmatig een indeling te
maken in vrijwilligerswerk dat het eigen belang dient en dat belangeloos is. Uit (te) veel van de antwoorden viel
dit echter niet op te maken of moeilijk te bepalen. Bovendien loopt het onderscheid tussen belanghebbend en
belangeloos zoals hier opgevat, niet altijd parallel aan bindend of overbruggend cohesief gedrag. Bij zieke kerkleden op bezoek gaan is belangeloos, maar omdat het leden van de kerk betreft die bezocht worden, geredeneerd
vanuit deze overeenkomst, niet overbruggend.
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Tabel 3.2. Deelhypotheses voor samenhang tussen kunstparticipatie en overbruggend cohesief gedrag ten opzichte
van inwoners in de lokale en regionale leefomgeving (burgermaatschappelijk niveau).

Deelhypotheses op burgermaatschappelijk niveau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst zijn vaker lid van meer
verschillende lokale vrijetijdsverenigingen dan mensen die niet aan kunst doen,
waaronder actieve en passieve sportliefhebbers. (Binding)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst helpen vaker de buren
dan mensen die niet aan kunst doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers.
(Betrokkenheid)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst praten vaker over hun
vrijetijdsbesteding (die ook sport kan zijn) met buren dan sporters. (Betrokkenheid)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst zijn vaker lid van een
vereniging buiten de eigen woonomgeving dan leden van sportverenigingen of van
andersoortige verenigingen. (Geografische afstand)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst zijn vaker lid van
buurt- en dorpsverenigingen dan mensen die niet aan kunst doen, waaronder actieve
en passieve sportliefhebbers. (Binding).
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst bezoeken vaker buurten dorpsverenigingen dan mensen die niet aan kunst doen, waaronder actieve en
passieve sportliefhebbers. (Participatie).
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst lezen vaker het
verenigingsblad of de website van buurt- en dorpsverenigingen dan mensen die niet
aan kunst doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers. (Betrokkenheid).
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers die lid zijn van een dorps- of
buurtvereniging zetten zich hier meer voor in dan andere leden, onder wie sporters.
(Betrokkenheid).
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst doen vaker
vrijwilligerswerk dan mensen die niet aan kunst doen, waaronder actieve en passieve
sportliefhebbers. (Betrokkenheid).

Relationeel (R)
Ideëel (I)

indicator voor cohesief gedrag op dit niveau is de interesse in lokaal nieuws (bindend) tegenover landelijk en internationaal nieuws. Maar ook het soort nieuws dat men tot zich neemt is een
indicator. Als men een bredere interesse voor het nieuws laat zien, dat wil zeggen in meerdere
verschillende onderwerpen zijn interesse toont, is dat een indicatie voor een meer open houding
dan wanneer men alleen gefocust is op één of twee onderwerpen uit het nieuws. Om een beeld te

R

krijgen van de houding tegenover de ander, de onbekende of het andere onbekende, is de respondenten een aantal stellingen voorgelegd, waarop zij konden aangeven in hoeverre zij het daarmee

R/I

eens of oneens waren. Deze stellingen zijn achtereenvolgens: ‘Ik vind het leuk als er nieuwe
mensen in de buurt komen wonen’; ‘Ik voel mij Europeaan’ tegenover ‘Ik voel mij Drent’; ‘Wat ik

R/I

niet ken, dat eet ik niet’; ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Het eens zijn met de eerste
stelling duidt op een open houding ten aanzien van nieuwe, onbekende mensen. Hoe meer Euro-

R

peaan men zich voelt, hoe meer dat een indicatie is voor overbruggend cohesief gedrag: de respondent voelt zich thuis in een werelddeel met inwoners met veel verschillende culturele kenmerken.
Geeft de respondent aan het helemaal eens te zijn met de stelling ‘Wat ik niet ken, dat eet ik niet’

R/I

(vrij naar het bekende spreekwoord), dan is dat een indicatie voor een geslotener houding.82 ‘Doe
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ is een vergelijkbare stelling en zegt iets over het buiten de

R

eigen gewoonten, normen en waarden durven treden. Een vierde indicator voor een open houding
op het niveau van de samenleving (die overigens wellicht kan leiden tot overbruggend cohesief

I

gedrag op meerdere niveaus), is de mate waarin mensen zich bezighouden met maatschappelijke
problemen op nationaal en internationaal niveau. Hoe meer de respondent zich daar mee bezig

R/I

houdt, hoe meer hij een betrokken houding laat zien. Een van de stellingen die hier is voorgelegd,
verdient speciale aandacht: ‘Het lijkt alsof mensen egoïstischer worden.’ Met deze stelling geeft
iemand direct aan hoe hij of zij vindt dat een individu in het leven moet staan, of te wel wat zijn of

I/R

haar norm is ten aanzien van het gedrag van anderen.

3.2.3 Cohesief gedrag op samenlevingsniveau
Om meer te weten te komen over de houding van mensen ten opzichte van anderen in de samenleving, zonder dat daarbij sprake is van een directe relatie met deze anderen, is eerst gekeken
naar het lidmaatschap van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor mensen met problemen, nationaal en internationaal. Lidmaatschap van één of meer van deze organisaties duidt
op een open houding ten opzichte van mensen met andere kenmerken, van een andere cultuur,
met andere normen, waarden en gewoonten, kortom op een overbruggende cohesieve houding op
ideëel niveau. Dergelijk altruïstisch gedrag uit zich ook in het doneren van geld aan goede doelen.
Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen goede doelen op lokaal niveau en goede
doelen op nationaal en internationaal niveau. Hoe meer deze donaties gericht zijn op nationale en
internationale doelen ten opzichte van lokale doelen, des te meer is er sprake van overbruggend

94

altruïstisch gedrag, wat een indicatie kan zijn voor overbruggend cohesief gedrag.81 Een tweede

81. Het doneren van geld duidt ook op altruïstisch gedrag, maar hierbij is de hoogte van het inkomen vermoedelijk
een belangrijke factor. Aangezien hier geen informatie over bekend is, is niet op deze variabele gecontroleerd.
82. Hier is er voor gekozen om het spreekwoord niet letterlijk over te nemen, omdat dat niet erg beleefd zou overkomen bij de respondenten. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat er hier vanuit gegaan is dat
iedereen bekend is met het spreekwoord en de betekenis ervan. Dat hoeft echter niet het geval te zijn.
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Tabel 3.3. Deelhypotheses voor samenhang tussen kunstparticipatie en overbruggend gedrag ten opzichte van anderen
in de samenleving (nationaal en internationaal).

Deelhypotheses op niveau van (inter)nationale samenleving

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst zijn vaker lid van één
of meer maatschappelijke organisaties dan mensen die niet aan kunst doen,
waaronder sporters. (Binding)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst bezoeken
bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties dan mensen die niet aan kunst
doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers. (Participatie).
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst lezen vaker het
verenigingsblad of de website van maatschappelijke organisaties dan mensen die niet
aan kunst doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers. (Betrokkenheid).
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers die lid zijn van een
maatschappelijke organisatie zetten zich hier meer voor in dan andere leden, onder
wie sporters. (Betrokkenheid).
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst schenken vaker aan
(inter)nationale goede doelen dan aan lokale goede doelen, vergeleken met mensen
die niet aan kunst doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers.
(Betrokkenheid)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst tonen een bredere
interesse voor het nieuws dan mensen die niet aan kunst doen, waaronder actieve en
passieve sportliefhebbers. (Betrokkenheid)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst tonen meer interesse
in landelijk en internationaal nieuws dan in lokaal nieuws, vergeleken met mensen die
niet aan kunst doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers. (Betrokkenheid)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst beantwoorden vaker
stellingen met betrekking tot een open houding positief dan mensen die niet aan
kunst doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers. (Betrokkenheid)
Amateurkunstbeoefenaars en receptieve deelnemers aan kunst maken zich meer
zorgen over maatschappelijke problemen op nationaal en internationaal niveau dan
mensen die niet aan kunst doen, waaronder actieve en passieve sportliefhebbers.
(Betrokkenheid)

modellen gevormd waarbinnen telkens twee groepen respondenten met elkaar worden vergeleken.
Productieve kunstparticipatie, model 1 tot en met 3

Relationeel (R)
Ideëel (I)

Binnen de categorie productieve kunstparticipatie wordt in model 1 de groep amateurkunstbeoefenaars onder de respondenten, gedefinieerd als mensen die in hun vrije tijd aan een vorm van

I

kunstbeoefening doen (score 1) vergeleken met de groep respondenten die hebben aangegeven
niet een vorm van kunst te beoefenen in hun vrije tijd (score 0). Een respondent is aangemerkt
R

als amateurkunstbeoefenaar als hij één van de kunstvormen heeft aangevinkt bij de vraag of hij
of zij in zijn vrije tijd een vorm van kunst beoefent. De respondenten hadden de mogelijkheid te
kiezen uit elf categorieën van kunstbeoefening, onderverdeeld volgens de Richtlijn Cultuurdeel-

I

name Onderzoek (Rijpma en Roques, 2001).84 Dit waren achtereenvolgens:
R/I

1. Tekenen, schilderen, grafisch werk;
2. Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken;
I

3. Werken met textiel (quilten, breien, haken);
4. Zingen (NIET onder de douche, op verjaardagen, met voetbal etc.);
5. Muziekinstrumenten bespelen;

I

6. Muziek maken op de computer;
7. Toneel, mime (theatersport, cabaret);

I

8. (Volks)dans, (jazz) ballet (stijldansen, breakdance, urban);
9. Websites ontwerpen;

I

10. Fotografie/film/ video (GEEN vakantie of familiefoto’s en filmpjes);
11. Verhalen, gedichten schrijven (toneelteksten schrijven).
12. Anders, namelijk

I

13. Geen
Grafiek 3.1 geeft een beeld van de amateurkunstbeoefening onder de respondenten in de survey,
waarbij bovenstaande categorieën zijn geclusterd in de sectoren beeldende kunst (1 t/m 3),

3.3 Methode

muziek (4 t/m 6), theater (7 en 8), nieuwe media (NM; 9 en 10), schrijven (11) en anders (12).

Aan het begin van 2011 is een bevolkingssurvey onder zeven Drentse gemeenten uitgevoerd, waarin

De sectoren beeldende kunst en muziek zijn duidelijk het beste vertegenwoordigd in de zeven

met behulp van een uitgebreide digitale enquête vragen zijn gesteld over de vrijetijdsbesteding en

Drentse gemeenten die in het onderzoek zijn betrokken. Respondenten konden meerdere vormen

het cohesief gedrag van de respondenten. Hiertoe is een aselectieve gestratificeerde steekproef

van kunst aanvinken, de percentages bij elkaar opgeteld geven dan ook niet het totale percentage

getrokken uit de basisadministratie van de zeven gemeenten waar ook voor dit onderzoek geselec-

amateurkunstbeoefenaars weer; dat is namelijk 43,2%.

teerde projecten zouden worden uitgevoerd in het kader van het Drentse cultuurparticipatiebeleid.

83

In hoofdstuk vijf komen deze projecten ruim aan bod. Deze steekproef, waarbij in totaal 35.000
personen op naam per briefpost een uitnodiging tot deelname hebben ontvangen, heeft uiteindelijk
een dataset opgeleverd van 3688 respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. De
dataset laat zich opdelen in verschillende groepen die met elkaar vergeleken kunnen worden in de

96

categorie productieve kunstparticipatie en in de categorie receptieve kunstparticipatie. Er zijn zes

83. Het betreft de kleinere gemeenten Aa en Hunze en De Wolden (<30.000 inwoners), de iets grotere gemeenten Coevorden, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo (tussen 30.000 en 40.000 inwoners) en de grote
gemeente Emmen (>100.000 inwoners).
84. Alles wat onder ‘anders, namelijk’ is ingevuld door de respondenten, is handmatig gecategoriseerd naar één
van de aangegeven categorieën, of is gekenmerkt als niet-kunstuiting. De respondenten konden hier meerdere
antwoorden aanvinken. Meerdere kunstactiviteiten per respondent is gerekend als één amateurkunstbeoefenaar.
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Grafiek 3.1. Percentage amateurkunstbeoefenaars onder de respondenten per sector.
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bezocht. Er is bij deze vraag een duidelijk onderscheid gemaakt tussen professionele en amateurvoorstellingen, optredens, exposities of sportwedstrijden of -demonstraties.87 In het vierde
model worden de respondenten die minstens één professionele kunstuiting tussen februari 2010
en februari 2011 hebben bezocht (score 1) vergeleken met de respondenten die in deze periode
helemaal geen professionele kunstuiting hebben bezocht (score 0). In model vijf wordt de groep
respondenten die een kunstuiting van amateurs hebben bezocht (score 1) vergeleken met de respondenten die hebben aangegeven helemaal geen amateurkunstuiting bezocht te hebben (score
0). In onderstaande grafiek is het aantal bezoeken aan amateurkunst en professionele kunstuitingen weergegeven. Daarbij moet vermeld worden dat de relatief hoge score op vijf keer of vaker per
jaar bezoek aan professionele kunst, grotendeels wordt veroorzaakt door bioscoopbezoek.
Grafiek 3.2. Percentage respondenten dat in de afgelopen 12 maanden een bepaald aantal bezoeken heeft afgelegd aan
uitingen van amateurkunst en professionele kunst.

Model 2 vergelijkt amateurkunstbeoefenaars die het resultaat ervan ook tonen aan een publiek
(score 1), met de amateurkunstbeoefenaars die dit niet doen (score 0). Dit model is van belang
omdat er veel mensen zijn die het resultaat van hun beoefening niet delen met anderen. Dat betekent dat zij niet door middel van het kunstwerk communiceren met anderen en zich dus niet langs
die weg tot de ander verhouden. De vraag is of het beoefenen van een kunstvorm zonder het resultaat aan een ander te tonen tot een vergelijkbare cohesieve overbruggende houding kan leiden (op
ideëel niveau) als kunst die wel getoond wordt, zonder dat er dus sprake is van een verhouding in
de relationele dimensie. Het merendeel van de amateurkunstbeoefenaars in de survey (59,1%) laat
het resultaat van de beoefening overigens niet aan een publiek zien. 40,9 % doet dit wel.
Ten slotte worden in de categorie productieve kunstparticipatie amateurkunstbeoefenaars die niet
sporten (score 1), vergeleken met sporters die niet aan amateurkunst doen (score 0).85 Er wordt
in dit model 3 een vergelijking gemaakt met sport, omdat in het overheidsbeleid van sport in de
vrije tijd minstens evenveel als van kunst als vrijetijdsbesteding wordt verwacht ten aanzien van
sociale cohesie. Zo wordt in de sportnota van de gemeente Emmen 2011-2015 de visie van het provinciale programma Drents Olympisch Plan 2028 onderschreven dat “(…) sport de kracht heeft
om processen op gang te brengen op sociaal-maatschappelijk, economisch, ruimtelijk, welzijnsen gezondheidsgebied. Sport werkt als een inspiratiebron, het zorgt voor ontmoeting en bindt
mensen” (Gemeente Emmen, Kadernota sport 2011-2015).86 Het komt vaker voor dat respondenten sporten en niet aan amateurkunst doen dan andersom. 33,1 % van de 3688 respondenten
sport en doet niet aan amateurkunst, 18,1 % doet aan amateurkunst en sport niet.
Receptieve kunstparticipatie, model 4 tot en met 6
De respondenten is gevraagd om voor een reeks soorten (live voorstellingen of optredens van)

98

kunstuitingen en sport aan te geven hoe vaak zij deze in de afgelopen twaalf maanden hebben

85. Met sport wordt in dit onderzoek bedoeld sport volgens de regels en gebruiken van de sportwereld, zoals
voetbal, hardlopen, toerfietsen, badminton of schaken. Een eindje wandelen, fietsen naar de bakker, tuinieren of
puzzelen wordt niet tot sport gerekend (Sociaal Cultureel Planbureau, AVO 2007).
86. In de sportnota’s van de zeven Drentse gemeenten die binnen het kader van dit onderzoek vallen wordt de visie
onderschreven dat sport, dan wel sport in verenigingsverband, bijdraagt aan sociale binding (Tynaarlo, Noordenveld, Midden-Drenthe) en de sociale cohesie (in wijken en dorpen) bevorderen (De Wolden, Aa en Hunze, Coevorden, Emmen).
87. De respondent werd gevraagd van elke volgende kunstuiting (apart voor professioneel en amateur) aan te geven
hoe vaak hij of zij deze in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht: toneelvoorstelling, cabaret of kleinkunst,
concert klassieke muziek, opera of operette, koorzang, concert hafabra (harmonie, fanfare, brassband), concert
pop of wereldmuziek, jazz- of bluesconcert, dance of houseparty met DJ, musical, ballet of dansvoorstelling, film
buitenshuis, literaire bijeenkomst, lezing over kunst(geschiedenis), fotografie of beeldende kunst tentoonstelling.
In dezelfde vraag kon de respondent ook aangeven hoe vaak hij een professionele of amateursportwedstrijd en
sportdemonstratie heeft bezocht.
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In het zesde en laatste model wordt de groep respondenten die minimaal een kunstuiting (professi-

gekregen en staat de andere waarde voor ‘heeft een betaalde baan.’ Hierbij heeft het hebben van

oneel of amateur) maar geen sport heeft bezocht in de laatste twaalf maanden (score 1) vergeleken

vrije tijd als uitgangspunt gediend. In bijlage III.0 zijn de controlevariabelen nader gespecificeerd.

met de groep respondenten die wel naar een sportwedstrijd of sportdemonstratie is geweest, maar

Afhankelijk van het meetniveau van de afhankelijke variabele is getoetst met behulp van meervou-

in dezelfde periode nooit een kunstuiting heeft bezocht (score 0). Het is overigens maar een klein

dige lineaire regressie, meervoudige logistische regressie of een meervoudige ordinale regressie

aantal respondenten dat aangeeft alleen maar sport te bezoeken en geen kunstuitingen (2,8 %)

(polytomous universal model, PLUM). Bij de resultaten wordt per deelhypothese de toegepaste

terwijl 41,7% minstens één keer een kunstuiting heeft bezocht en helemaal geen sportwedstrijd of

afhankelijke variabele nader gespecificeerd.

88

sportdemonstratie. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de modellen. Daarbij is tevens het aantal respondenten (N) per model aangegeven. Dat kan verschillen doordat in enkele modellen een aantal
respondenten buiten één van de groepen binnen het model valt. In het laatste model bijvoorbeeld

3.4 Resultaten

zijn de respondenten die zowel kunst bezoeken als sportwedstrijden buiten beschouwing gelaten,

De resultaten van de regressieanalyses worden in deze paragraaf per niveau besproken, waarbij

net zoals de respondenten die geen kunstuitingen én geen sportwedstrijden bezoeken.

de volgorde van de deelhypotheses zoals in paragraaf 3.2 besproken, wordt aangehouden. Elke
deelhypothese is telkens op alle zes modellen getoetst. De resultaten worden in een aantal gevallen geïllustreerd met een tabel, waarin elk model terug te vinden is. De groepen die per model met

Tabel 3.4. Groepen ter vergelijking met aantal waarnemingen per groep.

Model

Groep 1 (score 1)

4

Amateurkunstbeoefenaars
(N=1586)
Amateurkunstbeoefenaars die het
resultaat van de beoefening aan een
publiek tonen (N=648)
Amateurkunstbeoefenaars die niet
sporten (N=669)
Bezoekers van professionele
kunstuitingen (N=3004)

5

Bezoekers van kunstuitingen van
amateurs (N=2698)

1

2

3

6

Bezoekers van professionele en
amateurkunstuitingen (N=1539)

versus

Groep 2 (score 0)
Niet-amateurkunstbeoefenaars
(N=2082)
Amateurkunstbeoefenaars die het
resultaat van de beoefening niet
aan een publiek tonen (N=938)
Sporters die niet aan amateurkunst
doen (N=1219)
Respondenten die zeggen geen
professionele kunstuiting te
hebben bezocht (N=684)
Respondenten die zeggen geen
kunstuitingen van amateurs te
hebben bezocht (N=990)
Bezoekers van sportwedstrijden en
sportdemonstraties (N=103)

N
3668

altijd de score 1, de tweede groep heeft altijd de score 0. Als er geen tabel is ingevoegd, wordt
verwezen naar de bijlage, waar ook de specificatie van de variabelen is te vinden als de samenstelling en codering niet in de tekst nader wordt uitgelegd. Aan het eind van de bespreking van elk

1586

niveau worden de uitkomsten van de toetsing samengevat in één tabel, waarbij de structuur van
de PBBG-index wordt aangehouden.

1888

3.4.1 Persoonlijk niveau
3688

Om na te gaan of er sprake is van samenhang tussen de vrijetijdsbesteding en het soort cohesief
gedrag in het persoonlijke netwerk van inwoners van Drenthe, is aan de respondenten gevraagd
hoeveel vrienden en hoeveel kennissen zij hebben, hoeveel tijd zij met hen doorbrengen, in welke

3688

mate zij vrienden en kennissen helpen en bijstaan in het dagelijks leven en op welke afstand de
vrienden en kennissen wonen. Er is gevraagd naar beide soorten relaties, zodat de respondent

1642

Bij bezoekers gaat het om minimaal één keer een bezoek aan een kunstuiting of een sport in de afgelopen 12 maanden
(dat is van februari 2010 tot februari 2011).

Bij elke toetsing is gecontroleerd voor variabelen waarvan verwacht wordt dat deze van invloed
zijn op de afhankelijke variabele. Het betreft de controlevariabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en het momenteel hebben van een baan.89 Bij het geslacht is de codering vrouw 1, man 2. Met
betrekking tot de leeftijd is gekozen voor een ordinale variabele met leeftijdsklassen van 10 jaar,
hoewel de eerste leeftijdsklasse van 15 tot en met 19 jaar loopt. Het opleidingsniveau is eveneens
een ordinale variabele. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de opleiding. Klasse 1 staat gelijk aan alleen
basisonderwijs en klasse 7 aan een universitaire opleiding. Op de vraag ‘heeft u een betaalde baan’
kon men uit drie antwoorden kiezen: ‘ja’, ‘nee’ of ‘ik ben met pensioen’. In de variabele die hier

100

elkaar worden vergeleken, worden telkens herhaald. De eerste groep die genoemd wordt heeft

wordt gebruikt, hebben de gepensioneerden en mensen zonder betaalde baan dezelfde waarde

hier zelf een onderscheid in kon aangeven. Voor de toetsing is echter alleen gekeken naar de antwoorden betreffende de kennissenkring. Wat nu precies onder vriend en kennis wordt verstaan is

88. Er is voor gekozen om het onderscheid te maken tussen helemaal geen bezoek tegenover minimaal één bezoek
aan één of meer (verschillende) uitingen, omdat dit wel of geen receptieve kunst- of sportparticipatie duidelijk
van elkaar onderscheidt.
89. Een vijfde belangrijke controlevariabele is het inkomen, maar er is voor gekozen daar niet naar te vragen. Uit
onderzoek is gebleken dat het opleidingsniveau meer bepalend is voor de mate en vorm van actieve kunstdeelname dan de hoogte van het inkomen (Van den Broek 2010). Bovendien is er voor gekozen om niet naar het
inkomensniveau van respondenten te vragen, omdat dit voor veel mensen de drempel om de vragenlijst in te
vullen verhoogt. Daar waar verwacht mag worden dat het inkomen wel een rol speelt, wordt dit aangegeven. In
het geval van het doen van vrijwilligerswerk en lidmaatschap van een dorps- of buurtvereniging, mag ervan uit
gegaan worden dat voornamelijk het wel of niet hebben van een betaalde baan van invloed is, vanuit het oogpunt
van het hebben van vrije tijd.
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voor een deel aan de interpretatie van de respondenten overgelaten, omdat het gaat om personen
die door de respondent als kennis of als vriend worden ervaren. Wel zijn er richtlijnen gegeven.
In de vragenlijst is vriend omschreven als een persoon met wie een vriendschap gevoeld wordt.

3. HET EMPIRISCH VERBAND TUSSEN KUNSTPARTICIPATIE EN COHESIEF GEDRAG

Tabel 3.5. Relatieve kansen op een grotere kennissenkring. Meervoudige ordinale regressie, bevolkingssurvey 7
Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, parameter estimates omgerekend naar odds ratio’s op basis van SPSS
output (zie bijlage III.1, tabel Ax 1.1)

Met een kennis werd bedoeld een persoon die men (minstens) van naam kent en met wie men bij
een treffen op straat een praatje maakt. Tevens is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen
vrienden en kennissen die men ‘live’ treft en vrienden en kennissen op het internet. De volgende
resultaten betreffen alleen de kennissen en vrienden in ‘real life’ (niet in cyberspace). Als men
in het persoonlijke netwerk veel kennissen heeft, tijd aan hen besteedt in ‘real life’ en hulp aan

M1

betreft, mensen die niet direct tot het stabiele persoonlijke netwerk van een persoon behoren.
De resultaten van de toetsing zeggen dus niets over de verschillen in de verhouding tussen het

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

aantal vrienden en kennissen dat men heeft, maar wel over eventuele verschillen in mate van

Bezoekers van professionele kunst vs.
niet-bezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst vs. nietbezoekers van amateurkunst
Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

omgang met kennissen.90 Het moge duidelijk zijn dat er slechts sprake kan zijn van een indicatie
van bindend cohesief gedrag of overbruggend cohesief gedrag, ten eerste vanwege de verschillen
in interpretatie, ten tweede omdat de aantallen kennissen schattingen betreffen.

M5

M6

Vrijetijdsbesteding
Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk
toont vs. akb die zijn werk niet toont

hen verleent, dan is dat een indicatie voor overbruggend cohesief gedrag, omdat het kennissen

M2

Persoonlijk netwerk
Binding
(1)
Aantal kennissen
M3
M4

1,241**
1,365**
1,027
1,603***
1,735***
1,462

Achtergrondkenmerken

3.4.1.1 Binding en participatie met, betrokkenheid bij en geografische
afstand tot kennissen

Leeftijd (jong - oud)

0,821***

0,808***

0,791***

0,833***

0,820***

0,910**

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,315***

1,280*

1,392***

1,309***

1,306***

1,130

De eerste deelhypothese is met behulp van een meervoudige ordinale regressie getoetst, vanwege

Opleiding (laag - hoog)

1,175***

1,112**

1,181***

1,146***

1,171***

1,184***

het ordinale meetniveau van de variabele ‘aantal kennissen’. De toetsing wijst uit dat in alle

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,275**

1,309*

1,231*

1,240**

1,274**

1,267*

Aantal kennissen

modellen, met uitzondering van het model waarin amateurkunstbeoefenaars (die niet sporten)
met sporters (die niet aan amateurkunst doen) worden vergeleken, een significant verschil te zien
is betreffende de kans op een grotere kennissenkring. Een amateurkunstbeoefenaar in de survey,
bijvoorbeeld, heeft een grotere kans op meer kennissen dan een respondent die niet aan amateurkunstbeoefening doet. Deze relatieve kans wordt uitgedrukt in odds ratio’s (O.R.) en is voor dit

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001
Model 1, 4,5 allen (N=3685),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N= 1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1886),
Model 6 kunstbezoekers of sportbezoekers (N=1641).
(1)
Drie categorieën: weinig, gemiddeld en veel vrienden, zie voor specificatie bijlage III.1

model 1,241 met een significantie van p < 0,01. Dit betekent dat de odds van een amateurkunstbeoefenaar om ‘veel’ kennissen te hebben (de derde categorie in de variabele, na de categorieën
‘weinig’ en ‘gemiddeld’), 1,24 keer zo groot zijn als de odds van iemand die niet aan amateurkunstbeoefening doet.91 Model 2 laat zien dat binnen de groep van amateurkunstbeoefenaars er
ook een verschil is tussen de beoefenaars die hun werk aan een publiek tonen en de mensen die
dat niet doen (O.R. = 1,365; p < 0,01). Zoals gezegd is de kans op meer kennissen niet groter voor
amateurkunstbeoefenaars dan voor sporters (model 3), ook niet als er vergeleken wordt tussen
kunstbezoekers en sportbezoekers (model 6). Maar er lijkt wel een samenhang te zijn tussen het
bezoeken van kunstuitingen in het algemeen en een grotere kennissenkring. Voor de modellen 4
en 5 in de categorie receptieve kunstparticipatie geldt dat de kans groter is op meer kennissen voor
mensen die kunstuitingen bezoeken dan mensen die dat niet doen.
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90. In de vragenlijst is afzonderlijk gevraagd naar het aantal vrienden en het aantal kennissen (internet niet meegerekend) dat de respondent heeft en naar het aantal vrienden en kennissen op internet. Daarbij kon de respondent
kiezen tussen verschillende categorieën, waarbij de categorieën voor vrienden lager en kleiner waren dan die
voor kennissen. De antwoorden zijn daarom niet met elkaar te vergelijken: categorie 2 bijvoorbeeld staat bij de
ene vraag voor 6 tot 10 vrienden en bij de andere voor 1 tot 10 kennissen.
91. Odds is niet hetzelfde als kans, maar is de kansverhouding tussen de waarschijnlijkheid dat in dit geval de amateurkunstbeoefenaar veel kennissen heeft en de waarschijnlijkheid dat hij minder kennissen heeft.
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De odds ratio’s zijn overigens laag. Behalve de effecten die in de analyse worden getoetst zijn er

bindend cohesief gedrag te vertonen dan niet-amateurkunstbeoefenaars, omdat model 1 wel een

nog meer factoren die een rol spelen bij in dit geval de samenstelling van het persoonlijke netwerk

significant verschil in de kansverhouding oplevert wat betreft de hulp aan vrienden (O.R. = 1,392;

van de respondenten, maar die hier niet zijn onderzocht. Doorslaggevend in deze analyses is de

p < 0,001) en niet wat betreft de hulp aan kennissen.

significantie: het effect is weliswaar klein, maar berust niet op toeval. Tabel 3.5 toont de relatieve kansen op een grotere kennissenkring, waarbij zichtbaar is dat alle getoetste controlevariabelen eveneens samenhang vertonen. Vrouwen hebben een grotere kans op meer kennissen dan
mannen, jongeren hebben een grotere kans op meer kennissen dan ouderen, hoger opgeleiden
meer dan lager opgeleiden en tot slot respondenten met werk meer dan respondenten zonder
werk.
Tijd met kennissen
De tweede deelhypothese, namelijk dat amateurkunstbeoefenaars en kunstbezoekers meer tijd
aan kennissen besteden dan mensen die niet aan kunst doen, waaronder sportliefhebbers, is
getoetst met behulp van een logistische regressie.92 Uit deze toetsing blijkt dat bezoekers van
amateurkunst een grotere kans hebben meer tijd te besteden aan kennissen dan respondenten die
geen amateurkunstuitingen bezoeken (model 5; O.R. = 1,275; p < 0,01). Meer tijd betekent hier
minimaal een paar uur per maand. Uit de andere modellen blijkt dat het niet uitmaakt of iemand
aan amateurkunst doet (productief) en ook zijn er geen significante verschillen tussen kunst- en
sportliefhebbers aangetoond (productief en receptief).93
Hulp aan kennissen
De derde deelhypothese is eveneens getoetst met behulp van een logistische regressie. De uitkomsten in tabel 3.6 laten zien dat de kans dat respondenten hun kennissen hebben geholpen
met alledaagse dingen, groter is als de respondenten kunstuitingen bezoeken.94 De kans dat amateurkunstbeoefenaars hun kennissen helpen is niet significant groter dan de kans dat niet-amateurkunstbeoefenaars dat doen. Ter vergelijking is ook een logistische regressie uitgevoerd op de
antwoorden betreffende vrienden. De resultaten hiervan geven een indicatie voor meer bindend
cohesief gedrag bij de amateurkunstbeoefenaars als het om de verlening van hulp aan kennissen
óf vrienden gaat in vergelijking met niet-amateurkunstbeoefenaars. De uitkomsten zeggen echter
niet iets over de verhouding tussen de hulp aan vrienden én aan kennissen door amateurkunstbeoefenaars. De hoogte van de odds ratio’s van de verschillende modellen zegt namelijk iets over
de kans-verhouding tussen de groepen binnen dat model, niet over de kans-verhouding tussen de
modellen. Zo zijn de odds ratio’s dat kunstbezoekers hun vrienden helpen hoger dan de relatieve
kansen dat zij hun kennissen helpen, maar dat wil nog niet zeggen dat zij ook meer hulp verlenen aan vrienden dan aan kennissen. Geconcludeerd kan worden dat de kunstbezoekers in de
survey vaker hun kennissen, maar óók hun vrienden helpen dan niet kunstbezoekers. Er is dus
een samenhang te zien tussen receptieve deelname aan kunst en een grotere betrokkenheid bij
kennissen én vrienden. De bezoekers aan kunst tonen meer bindend én overbruggend cohesief

104

gedrag dan niet-bezoekers. Amateurkunstbeoefenaars lijken wat betreft het bieden van hulp meer

92. Toetsing met behulp van een meervoudige lineaire regressie en een meervoudige ordinale regressie leverde geen
betrouwbare resultaten op: de aannames om het model te kunnen interpreteren werden bij beide toetsingen
geschonden.
93. Zie bijlage III.1 tabel Ax 1.2 voor de uitkomsten.
94. De respondenten is gevraagd voor wie zij de afgelopen zes maanden het volgende hebben gedaan: praktische
klusjes, huishoudelijk werk of boodschappen; op kinderen passen; iets uitlenen of helpen met formulieren invullen;
geld lenen; adviseren bij problemen of veranderingen; een luisterend oor bieden. Zij konden bij elke categorie
meerdere mogelijkheden aanvinken. Deze mogelijkheden waren niemand, huisgenoten, familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s, anderen.Voor de toetsing van de deelhypothese die hier aan de orde is, is alleen gekeken naar
de scores op kennissen en, ter vergelijking, met vrienden.
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0,967
1,227

den en kennissen juist buiten de eigen dorps- of stadsgrens wonen? De vraag is apart gesteld voor
het namelijk om de afstand tot de actoren in het persoonlijke netwerk die bepaalt of er sprake is

1,174

van binding of overbrugging en niet het type relatie. Er is gekozen voor een logistische regressie
(in plaats van een ordinale regressie), omdat op deze manier het duidelijkst is dat het om activiteit
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (tweezijdig)
Model 1, 4, 5 allen (N=3666),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1887),
Model 6 kunstbezoekers of sportbezoekers (N=1641).
(1)
Dummyvariabele: 0= geen hulp verleend in de afgelopen 6 maanden aan kennissen 1= hulp verleend in afgelopen 6 maanden aan kennissen
(2)
Dummyvariabele: 0= geen hulp verleend in de afgelopen 6 maanden aan vrienden 1= hulp verleend in afgelopen 6 maanden aan vrienden

1,389*
1,203
1,237*
1,928***
1,989***
1,751***
1,714***
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,941***

1,918***

1,213***
1,232***
1,175***
1,180***
1,246***
1,234***
1,170***
1,190***
1,201***
1,250***
Opleiding (laag - hoog)

1,199***

1,151***

0,673***
0,686***
0,727*
0,617**
0,674***
0,840
0,891
0,900

waarbij de scheidslijn de grens van de woonplaats is: wonen de meeste vrienden en kennissen van

kennissen en vrienden, maar bij de toetsing zijn beide categorieën samengevoegd. In dit geval gaat

0,914

0,917**
0,938*
0,909*
0,892**
0,925**
Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Bezoekers van professionele kunst vs.
niet-bezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst vs. nietbezoekers van amateurkunst
Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

De laatste deelhypothese op dit niveau is tevens getoetst met behulp van een logistische regressie,
de respondent binnen het ‘eigen’ dorp of de stad of geeft de respondent aan dat zijn meeste vrien-

0,841

0,788***
0,756***
0,968

2,044**
1,881***
1,896***
0,912
1,142
1,013
Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk
toont vs. akb die zijn werk niet toont

Geografische afstand tot kennissen en vrienden

0,866

0,775***
0,750***

2,356***
1,199
1,162
1,392***

M6
M5

(1)

Hulp aan kennissen
M3
M4
M2
M1
Vrijetijdsbesteding

Geslacht (man 1, vrouw 0)

0,745***

2,215***
2,295***

M6
M5
(2)

Hulp aan vrienden
M3
M4
M2
M1

Persoonlijk netwerk
Betrokkenheid

Tabel 3.6. Relatieve kansen op hulp aan kennissen en hulp aan vrienden. Logistische regressie.
Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds ratio’s.
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0,776***
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binnen of buiten de woonplaats gaat. De uitkomsten van de logistische regressie (zie tabel Ax 1.3
in bijlage III.1) laten zien dat de kans dat de meeste vrienden en/of kennissen buiten de eigen
woonplaats wonen groter is als de respondent een amateurkunstbeoefenaar is (Model 1; O.R. =
1,179 ; p < 0,05). Ten opzichte van sporters is die kans zelfs nog groter (Model 3; O.R. = 1,348 ;
p < 0,01). Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen bezoekers aan kunst enerzijds en
niet-bezoekers (model 4 en 5) of sportbezoekers (model 6) anderzijds. Dat betekent dus dat er
geen steun is voor de hypothese dat receptieve deelnemers aan kunst meer kennissen en vrienden
buiten hun eigen woonplaats hebben wonen dan mensen die geen kunst of sport bezoeken.

3.4.1.2 Samenhang tussen kunstparticipatie en cohesief gedrag op
persoonlijk niveau
De uitkomsten van de toetsingen van de deelhypotheses op persoonlijk niveau zijn in tabel 3.7 in
kaart gebracht.
Tabel 3.7. Uitkomsten toetsing deelhypotheses cohesief gedrag op persoonlijk niveau. Een positieve samenhang is een
indicatie voor meer overbruggend cohesief gedrag (m.u.v. de kolom hulp aan vrienden: deze is ter vergelijking met hulp
aan kennissen toegevoegd, maar staat voor bindend cohesief gedrag).
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(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
Model 1 amateurkunstbeoefenaar vs. niet-amateurkunstbeoefenaar,
Model 2 amateurkunstbeoefenaar die werk aan publiek toont vs. amateurkunstbeoefenaar die niet zijn werk
aan publiek toont,
Model 3 amateurkunstbeoefenaar (die niet sport) vs. sporter (die niet aan amateurkunst doet),
Model 4 bezoeker van professionele kunst vs. niet-bezoeker van professionele kunst,
Model 5 bezoeker van amateurkunst vs. niet-bezoeker van amateurkunst,
Model 6 kunstbezoeker (die geen sport bezoekt) vs. sportbezoeker (die geen kunst bezoekt).
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Een positieve samenhang houdt in dat de deelhypothese kan worden aangenomen. Geen samen-

(deelnemers of bezoekers), of op de ideële dimensie van de kunstuiting, namelijk de kunsterva-

hang betekent dat de hypothese moet worden verworpen en een negatieve samenhang houdt in

ring waarbij het voorstellingsvermogen wordt aangesproken en een open houding ten opzichte

dat de samenhang in tegengestelde richting significant is.

van het andere of vreemde wordt gevraagd of gecultiveerd. Op basis van bovenstaande redenering zou een causaal verband verondersteld kunnen worden, waarbij het bezoeken van kunst het

Uit de tabel kan worden opgemaakt dat er een samenhang lijkt te zijn tussen kunstparticipatie en

gedrag op persoonlijk niveau beïnvloedt. Iets dergelijks blijkt echter niet uit de uitkomsten betref-

de kans op het vertonen van meer overbruggend cohesief gedrag ten aanzien van het persoonlijke

fende kunstbeoefening. Kunstbeoefenaars hebben weliswaar een grotere kans op meer kennissen

netwerk, waarbij voornamelijk het bezoek aan amateurkunst een rol lijkt te spelen. Bezoekers van

dan respondenten die niet een vorm van amateurkunst beoefenen, maar er zijn geen significante

amateurkunst lijken niet alleen een grotere kans te hebben op meer kennissen, maar de kans is

verschillen tussen deze groepen wat betreft tijdsbesteding en ‘hulpverlening’ aan kennissen. Een

ook groter dat zij meer tijd aan kennissen besteden en kennissen helpen bij alledaagse activiteiten.

verklaring hiervoor kan zijn dat de kunstbeoefenaars meer tijd besteden aan de beoefening dan

Dit alles geldt overigens ook voor bezoekers van professionele kunstuitingen, met het verschil

aan hun kennissen. Aangezien 59,1% van de amateurkunstbeoefenaars in de survey het werk voor

dat er geen samenhang blijkt te zijn tussen professioneel kunstbezoek en de tijdsbesteding aan

zichzelf houdt, besteden zij via die weg ook geen tijd aan kennissen maar meer aan zichzelf. Zowel

kennissen. De uitkomsten roepen twee vragen op, namelijk één betreffende de causaliteit van

de kunstbeoefenaars als de kunstbezoekers hebben interesse in het afwijkende in verschillende

het verband en één die te maken heeft met de dimensie van de kunstuiting. De eerste vraag is

gradaties, maar de eerste groep stopt haar tijd in het creëren ervan en zondert zich daarvoor wel-

of bezoekers van amateurkunst meer kennissen verwerven, of dat zij juist naar meer amateur-

licht wat meer af van de samenleving terwijl de andere groep het juist meer buiten de eigen levens-

kunstuitingen gaan omdát zij meer kennissen hebben waardoor de kans ook groter is dat zij meer

sfeer opzoekt.96

kennissen hebben die aan amateurkunst doen. Mensen die in een koor zingen, bij een toneelclub
spelen of hun beeldende kunstwerken exposeren, nodigen immers vaak hun kennissen en vrien-

Wat betreft de geografische afstand hebben amateurkunstbeoefenaars vergeleken met niet-ama-

den uit om te komen kijken. Als de respondenten het bezoek aan de amateurkunstuitingen ook

teurkunstbeoefenaars onder wie sporters, een grotere kans op kennissen en vrienden die buiten

hebben opgevat als tijd doorbrengen met kennissen, kan de uitkomst dat amateurkunstbezoekers

de eigen woonplaats wonen en is er geen samenhang tussen kunstreceptie en een persoonlijk

meer tijd aan kennissen besteden in het verlengde liggen van het causale verband ‘meer kennis-

netwerk buiten de eigen woonplaats. Op Drentse schaal is dit een belangrijk gegeven, omdat juist

sen - meer bezoek aan amateurkunstuitingen’. Omdat echter de vraag over tijd doorbrengen met

de omgang tussen inwoners van verschillende dorpen wordt gewaardeerd en gestimuleerd en het

kennissen los van de vragen over productieve en receptieve kunstparticipatie is gesteld en veel

één van de doelstellingen is van de amateurkunstnetwerken om samenwerking tussen de ver-

later onder een apart kopje aan de orde kwam in de vragenlijst, is het niet aannemelijk dat respon-

schillende amateurkunstverenigingen en hun leden uit verschillende dorpen te bevorderen. Een

denten bij het invullen van de enquête tijdsbesteding aan kennissen hebben opgevat als bezoek

antwoord op de vraag waarom de samenhang wel tussen productieve kunstparticipatie en een per-

aan kunstuitingen van kennissen. Bovendien zouden zij dan vooral kennissen hebben die aan

soonlijk netwerk over de grens van de eigen woonplaats heen is geconstateerd, maar niet tussen

amateurkunst doen die hun werk aan een publiek laten zien, terwijl uit de survey blijkt dat meer

kunstreceptie en deze ‘overbruggende’ geografische afstand, moet wellicht gezocht worden in de

dan de helft van de amateurkunstbeoefenaars hun werk niet aan anderen toont. Daarbij komt, dat

relationele dimensie, eerder dan op basis van de werking van kunst in de ideële dimensie. Het

het helpen van kennissen volledig los staat van het bezoeken van de eventuele kunstuitingen van

is voorstelbaar dat door middel van amateurkunstbeoefening de kans iets groter is om mensen
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de kennissen en ook op dit punt blijken bezoekers van amateurkunst een grotere kans te hebben
hun kennissen te helpen dan niet-bezoekers.
Het causale verband is dus niet logischerwijs dat de respondenten naar meer amateurkunst kijken,
vanwege de tijdsbesteding met en betrokkenheid bij hun kennissen. Het is lastiger te beredeneren
dat vanwege de omgang met kennissen en het helpen van kennissen met dagelijkse dingen de
respondenten in de survey meer (amateur)kunstuitingen bezoeken dan andersom, namelijk dat
door het bezoeken van kunstuitingen mensen meer kennissen hebben, zij meer tijd met hen doorbrengen en meer kennissen helpen bij alledaagse bezigheden, vanwege de meer open houding
ten opzichte van verschillende anderen, mensen die iets verder van ego afstaan dan vrienden en
familie. Deze kwestie raakt de tweede vraag, namelijk of de samenhang (in welke richting ook)
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gebaseerd is op de relationele dimensie van de kunstuiting: het werkelijk ontmoeten van anderen

95. Omdat de amateurkunstbeoefenaars die hun werk laten zien een grotere kans hebben op meer kennissen dan
de beoefenaars die hun werk niet aan een publiek tonen, lijkt het plausibeler dat de hoeveelheid kennissen een
gevolg is van de kunstbeoefening dan dat het de oorzaak ervan is. Het lijkt aannemelijker dat iemand kennissen
opdoet doordat hij het werk dat hij maakt aan anderen toont dan dat hij zijn werk toont omdat hij veel kennissen
heeft. Het kan echter ook te maken hebben met het extraverte karakter van bepaalde kunstdisciplines en hun
beoefenaren.
96. De beoefening betreft amateurkunst, waarbij wellicht minder een beroep wordt gedaan op de verbeeldingskracht
van de maker dan in professionele kunst het geval is (of bij de amateurkunstbeoefenaars die op een hoger
artistiek niveau werken). Zonder een oordeel te willen vellen over de kwaliteit van amateurkunstbeoefening in
Drenthe, betreft dit voor een groot deel zangkoren, toneelclubs, schilderverenigingen, orkesten etc. die bestaande
kunstuitingen zo goed mogelijk volgen of imiteren.
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uit andere woonplaatsen te ontmoeten, omdat er in sommige woonplaatsen geen orkest, koor,

Lidmaatschap van verscheidene soorten lokale verenigingen

toneelclub of kunstencentrum aanwezig is. Bovendien kan er, zoals vanuit de overheid wordt ver-

Voor het voorspellen van meer overbruggend cohesief gedrag door lidmaatschap van meerdere

wacht, tussen de clubs worden samengewerkt en zijn de contacten bij productieve kunstparticipa-

soorten ‘lokale’ verenigingen en de afstand tussen woonplaats en de ‘lokale’ vrijetijdsvereniging

tie intensiever, omdat men elkaar herhaaldelijk ontmoet. Bezoekers van kunstuitingen ontmoeten

waar men lid van is, is een logistische regressie uitgevoerd. Met lokaal wordt hier bedoeld een ver-

elkaar vluchtig en hoeven geen contact met elkaar te hebben. Maar dit geldt evengoed voor sport,

eniging die gevestigd is in dezelfde gemeente als waarin de respondent woont.99 In tabel 3.8a staan

tenzij het verschil tussen amateurkunstbeoefenaars en sporters wordt verklaard doordat er meer

de uitkomsten voor de modellen in de categorie productieve kunstparticipatie, tabel 3.8b geeft de

sportclubs dan amateurkunstverenigingen in de directe woonomgeving te vinden zijn. Dat laatste

uitkomsten voor receptieve kunstparticipatie. Model 1 laat zien dat amateurkunstbeoefenaars een

is heel goed mogelijk: van de leden van sportverenigingen sport 63,2% bij een club of vereniging

grotere kans hebben dan niet-amateurkunstbeoefenaars om lid te zijn van meer soorten lokale

in de eigen woonplaats terwijl de amateurkunstverenigingen van 52,4% van de leden binnen de

verenigingen (O.R. = 1,235; p < 0,01). Onder de amateurkunstbeoefenaars is de kans op lidmaat-

eigen woonplaats gevestigd zijn.

schap van meerdere soorten lokale verenigingen weer groter voor amateurkunstbeoefenaars die
hun werk aan publiek laten zien dan voor amateurkunstbeoefenaars die hun werk niet aan een

3.4.2 Burgermaatschappelijk niveau

publiek tonen (model 2). Hoeveel groter die kans is kan worden berekend. Voor een hoogopge-

Aan de hand van het tweede niveau in de PBBG-index is getoetst of de respondenten in de bevol-

leide werkende vrouw van in de dertig die aan amateurkunst doet maar niet voor publiek, geldt

kingssurvey een samenhang laten zien tussen hun vrijetijdsbesteding en de mate van participatie,

dat de kans 28% is dat zij lid is van twee of meer lokale verenigingen. Als zij haar werk wel zou

binding en betrokkenheid bij wat er zich in hun directe, maar georganiseerde omgeving afspeelt.

tonen voor een publiek, is deze kans bijna het dubbele, namelijk 52%. Het effect van model 2 is

De uitkomsten van de toetsingen zeggen iets over binding en betrokkenheid bij meerdere lokale

veel groter dan van model 1, waarbij de kans op lidmaatschap van twee of meer lokale verenigin-

verenigingen, de geografische afstand tussen de woonplaats en de locatie van de vereniging waar

gen 31% is als deze vrouw niet aan amateurkunst doet en 36% als zij wel aan amateurkunst doet.

men lid van is, de participatie, binding en betrokkenheid bij een dorps- of buurtvereniging en het

De kans dat amateurkunstbeoefenaars lid zijn van meer dan twee soorten lokale verenigingen is

doen van vrijwilligerswerk. Ook deze deelhypotheses zijn getoetst met behulp van een meervou-

echter kleiner dan de kans dat sporters er een divers verenigingsleven op nahouden (model 3,

dige ordinale regressie, logistische regressie, of met behulp van een lineaire regressie, afhankelijk

O.R. = 0,52; p < 0,001). Omgerekend is deze kans voor de hoogopgeleide werkende vrouw van in

van het meetniveau van de afhankelijke variabele.

de dertig als zij alleen sport 36% tegen 23% als zij alleen aan amateurkunst zou doen.100 Er moet

3.4.2.1 Binding met en geografische afstand tot lokale verenigingen
Is er een verband tussen kunstparticipatie en de soort contacten en ontmoetingen die men heeft
binnen de wijk, het dorp, de stad of gemeente? Dat wordt getoetst door na te gaan of amateurkunst-beoefenaars en kunstbezoekers er een meer divers verenigingsleven in de leefomgeving op
nahouden dan mensen die niet aan kunst doen op basis van lidmaatschap (binding), de mate
van hulp die zij bieden aan de vereniging (betrokkenheid) en de afstand tussen de woonplaats
en de diverse verenigingen.97 Als men lid is van een vereniging gaat men een binding aan met
anderen die dezelfde passie delen.98 Als men lid is van één vereniging, daar veel tijd aan besteedt
en zich betrokken toont door hulp te verlenen aan de vereniging, is er sprake van bindend cohesief
gedrag. Het kan ook iets zeggen over de binding die men aangaat met andere inwoners in de leefomgeving. Over dit laatste aspect is echter geen directe informatie beschikbaar, omdat de vragen
in de digitale enquête gericht waren op de respondent en niet op eventuele andere verenigingsleden. Maar er is een manier om hier iets over te kunnen zeggen op basis van de vragenlijst: als een
persoon van meer lokale verenigingen tegelijk lid is en zich voor meer verenigingen inzet, is dat
een aanwijzing voor meer overbruggend cohesief gedrag. De respondent oriënteert zich immers
op meer, wellicht verschillende (groepen) personen.
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97. Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over de tijdsbesteding aan diverse verenigingen (participatie), omdat
de antwoordmogelijkheden per vraag over een bepaald type vereniging verschillen, zodat het niet mogelijk is een
homogene variabele samen te stellen.
98. De respondent kon in de vragenlijst aangeven of hij lid is van een amateurkunstvereniging, sportvereniging, andersoortige vrijetijdsverenigingen (zoals een timmerclub of een historische vereniging), of een maatschappelijke
vereniging. Voor deze variabele zijn alleen de lokale verenigingen meegeteld. In het geval van de vrijetijdsverenigingen heeft de respondent de locatie waar de vereniging is gevestigd, expliciet aangegeven. In het geval van
de maatschappelijke organisaties zijn de lokale verenigingen meegeteld: de vereniging gerelateerd aan school,
dorpsvereniging, buurtvereniging en een kerk of geloofsgemeenschap (indien deze regelmatig wordt bezocht, als
indicatie voor lokaliteit).
99. Als de respondent op de grens van één van de 12 Drentse gemeenten woont, is het uiteraard goed mogelijk
dat hij lid is van een vereniging in de naast liggende gemeente. Maar voor de gemeenten is het waardevol om te
weten of er door inwoners gebruik gemaakt wordt van faciliteiten in de gemeente. Daarom is gekozen voor de
omschrijving binnen de gemeente en is de eerstvolgende stap buiten de gemeente, binnen de provincie.
100. De berekende kansen worden hier één keer ter illustratie gegeven. In de rest van het hoofdstuk wordt dit beperkt
tot weergave van de odds ratio’s. Maar om te laten zien dat de controlevariabelen tevens een rol spelen, volgt
op deze plek nog één uitkomst van een kansberekening voor wat betreft het lid zijn van meer dan twee lokale
verenigingen voor een hoog opgeleide niet werkende man tussen zestig en zeventig jaar. Zijn kans dat hij lid is van
meer dan twee verenigingen is, als hij aan amateurkunst doet maar dit voor zichzelf houdt 33% en 58% als hij het
resultaat van beoefening aan een publiek toont.
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bij het eerste model overigens rekening worden gehouden met het feit dat de amateurkunstbeoefenaars ten opzichte van de niet-amateurkunstbeoefenaars een kleine voorsprong hebben: zij
kunnen lid zijn van een amateurkunstvereniging en hebben dat lidmaatschap dus al mee.
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Tabel 3.8 a. Relatieve kansen voor amateurkunstbeoefenaars op een meer divers verenigingsleven en lidmaatschap
van vrijetijdsvereniging buiten de eigen woonplaats. Logistische regressie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010,
15 jaar en ouder, logistische regressie: odds ratio’s.

Kunstbezoekers van professionele kunstuitingen hebben vaker een divers verenigingsleven dan

Burgermaatschappelijk niveau

mensen die geen professionele kunstuitingen bezoeken (O.R. = 1,697; p < 0,001) en de relatieve

Binding

kans is nog groter voor bezoekers van amateurkunst versus mensen die geen amateurkunst bezoe-

Lid van diverse lokale verenigingen

ken (O.R.=2,780; p < 0,001). De hypothese dat kunstbezoekers een meer divers lokaal vereniVrijetijdsbesteding

verschillen zijn.

Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk
toont vs. akb die zijn werk niet toont

Lid van vrijetijdsvereniging buiten eigen woonplaats
Amateurkunstbeoefenaars die lid zijn van minimaal één vrijetijdsvereniging hebben geen grotere

M2

M3

1,235**

Geografische afstand
Lid van vrijetijdsvereniging buiten
(2)
woonplaats
M1a
M2a
M3a

1,180
2,805***

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

1,270
0,520***

1,238

kans vaker lid te zijn van een vrijetijdsvereniging buiten de eigen woonplaats dan niet-amateur-

Achtergrondkenmerken

kunstbeoefenaars (model 1) of sporters (model 3). Ook model 2 laat hier geen significant verschil

Leeftijd (jong - oud)

1,270***

1,253***

1,301***

1,036

1,048

1,061

Geslacht (man 1, vrouw 0)

0,900

0,817

0,907

1,151

1,050

1,115

Opleiding (laag - hoog)

0,981

0,966

0,933*

1,235***

1,236***

1,258***

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,212*

1,308*

1,167

0,889

0,834

0,929

zien.
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Er blijkt in het geheel geen samenhang te zijn tussen kunstparticipatie en lidmaatschap

van een vrijetijdsvereniging buiten de eigen woonplaats. Onder de leden van vrijetijdsverenigingen zijn bezoekers van kunst (die geen sport bezoeken) ook niet vaker lid van een vrijetijdsvereniging buiten de eigen woonplaats dan bezoekers van sport (die geen kunst bezoeken). In de vorige
paragraaf werd wel zichtbaar dat sporters vaker bij een sportvereniging binnen de woonplaats
sporten en dat amateurkunstbeoefenaars juist vaker lid zijn van een vereniging buiten de eigen
woonplaats, en dat dit waarschijnlijk komt doordat er vaker sportclubs in de eigen woonplaats
aanwezig zijn dan verenigingen voor amateurkunst.
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M1

gingsleven hebben dan sportbezoekers moet echter worden verworpen, omdat er geen significante

(1)

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (tweezijdig)
Model 1 allen (N=3666),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1887),
Model 1a leden van minimaal één vrijetijdsvereniging (N=2125),
Model 2a amateurkunstbeoefenaars die lid zijn van minimaal één vrijetijdsvereniging (N=1006),
Model 3a amateurkunstbeoefenaars of sporters die lid zijn van minimaal één vrijetijdsvereniging (N=1192)
(1)
Dummyvariabele: 0 = lid van geen of één lokale vereniging, 1 = lid van twee of meer lokale verenigingen
(2)
Dummyvariabele: 0 = lid van geen of één vrijetijdsvereniging, 1 = lid van twee of meer vrijetijdsverenigingen

101. Bij de afstand zijn alleen de vrijetijdsverenigingen meegeteld omdat alleen voor amateurkunst-verenigingen, sportverenigingen en andersoortige hobbyverenigingen is gevraagd waar de vereniging waar men lid van is precies
gevestigd is.
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die geen amateurkunst bezoeken (O.R. = 1,645; p < 0,001). De hypothese dat amateurkunstbe-

Tabel 3.8 b. Relatieve kansen voor kunstbezoekers op een meer divers verenigingsleven en lidmaatschap van
vrijetijdsvereniging buiten de eigen woonplaats. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder,
logistische regressie: odds ratio’s.

oefenaars meer hulp verlenen aan buren dan niet-amateurkunstbeoefenaars waaronder sporters,
moet worden verworpen, evenals de hypothese dat kunstbezoekers meer buren helpen dan sportbezoekers. (Zie tabel Ax 2.1, bijlage III.2).

Burgermaatschappelijk niveau
Binding
Lid van diverse lokale verenigingen
M4

M5

(1)

M6

Geografische afstand
Lid van vrijetijdsvereniging buiten
(2)
woonplaats
M4a
M5a
M6a

Tabel 3.9. Relatieve kansen op het praten met buren over de eigen vrijetijdsbesteding (sport en/of kunst), logistische
regressie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds ratio’s.

Vrijetijdsbesteding
Bezoekers van professionele kunst vs.
niet-bezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst vs. nietbezoekers van amateurkunst
Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

Burgerlijk maatschappelijk niveau
1,697***

1,060
2,780***

Betrokkenheid
Praten met buren over vrijetijdsbesteding (sport en amateurkunst)

0,908

M1
1,394

1,337

1,292***

1,272***

1,384***

1,044

1,043

1,001

Geslacht (man 1, vrouw 0)

0,902

0,914

0,706**

1,120

1,112

1,605**

Opleiding (laag - hoog)

0,953*

0,968

0,945

1,234***

1,239***

1,300***

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,175*

1,217*

1,202

0,883

0,880

1,042

M3

M4

M5

M6

Vrijetijdsbesteding

Achtergrondkenmerken
Leeftijd (jong - oud)

M2

(1)

Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk
toont vs. akb die zijn werk niet toont

1,472***
2,278***

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

0,422***

Bezoekers van professionele kunst

1,375***

Bezoekers van amateurkunst

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (tweezijdig)
Model 4,5 allen (N=3686),
Model 6 bezoekers van kunst en bezoekers van sport (N=1641),
Model 4a, 5a, leden van minimaal één vrijetijdsvereniging (N=2135),
Model 6a bezoekers van kunst óf bezoekers van sport die lid zijn van minimaal één vrijetijdsvereniging (N=860)
(1)
Dummyvariabele: 0 = lid van geen of één lokale vereniging, 1 = lid van twee of meer lokale verenigingen
(2)
Dummyvariabele: 0 = lid van geen of één vrijetijdsvereniging, 1 = lid van twee of meer vrijetijdsverenigingen

1,573***

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sport

0,949

Achtergrondkenmerken

3.4.2.2 Betrokkenheid bij buren
Is er samenhang tussen de vrijetijdsbesteding van een inwoner van Drenthe en zijn betrokkenheid bij buren? Er is een aantal vragen gesteld over de mate van betrokkenheid, zoals hoeveel men
praat met verschillende personen over de eigen vrijetijdsbesteding en hoeveel men verschillende
personen helpt met alledaagse bezigheden, zoals boodschappen doen, op de kinderen passen of
een luisterend oor bieden.

Leeftijd (jong - oud)

1,038

0,997

1,104**

1,057*

1,048

1,080

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,003

0,897

1,047

0,977

0,976

0,804

Opleiding (laag - hoog)

1,046

1,095*

1,008

1,029

1,042

1,069

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,201*

1,237

1,231

1,161

1,181

1,092

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (tweezijdig)
Model 1, 4 en 5 amateurkunstbeoefenaars en sporters (N=2803),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1887),
Model 6; kunstkijkers of sportkijkers onder de amateurkunstbeoefenaars en sporters (N=1230)
(1)
Dummyvariabele: 0 = praat zelden of nooit met buren over zijn sport of kunstbeoefening; 1 = praat minimaal paar
keer per jaar met buren over zijn sport of kunstbeoefening

Hulp aan buren
De uitkomsten van de laatste vraag zijn in de eerste paragraaf al aan de orde gekomen voor wat

Praten over de vrijetijdsbestedingen kunst en sport met buren

betreft de hulp die respondenten zeggen geboden te hebben aan kennissen en vrienden. In deze

Bij de toetsing van de hypothese dat amateurkunstbeoefenaars en bezoekers van kunst meer met

paragraaf wordt met behulp van een logistische regressie gekeken of amateurkunstbeoefenaars en

buren over hun vrijetijdsbesteding (sport en/of kunst) praten dan mensen die niet aan kunst doen,

bezoekers van kunst meer hulp verlenen aan hun buren dan mensen die niet aan kunst doen.

waaronder sporters, zijn alleen de amateurkunstbeoefenaars en sporters onder de respondenten

102

Bezoekers aan professionele kunstuitingen hebben een grotere kans hun buren te helpen dan
mensen die geen professionele kunst bezoeken (O.R. = 1,600; p < 0,001), net als bezoekers aan

114

amateurkunstuitingen een grotere kans hebben op het helpen van de buren dan de respondenten

102. Als de respondent één of meerdere keren heeft aangegeven hulp te hebben geboden aan buren heeft hij de score
1 gekregen.
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in de toetsing meegenomen (N= 2803).

tonen (Model 2, O.R. = 1,266; p < 0,05). Maar er zijn geen significante verschillen tussen ama-

De kans dat amateurkunstbeoefenaars (onder wie ook sporters) vaker over hun eigen sport- of

teurkunstbeoefenaars en niet-amateurkunstbeoefenaars of tussen amateurkunstbeoefenaars en

kunstbeoefening met buren praten, is groter dan dat niet-amateurkunstbeoefenaars dat doen en

sporters voor wat betreft het lidmaatschap. Voor leden van dorps- en buurtverenigingen maakt

de kans dat amateurkunstbeoefenaars die het eigen werk aan een publiek tonen er met hun buren

het voor wat betreft het wel of niet bezoeken van de vereniging niet uit of zij aan amateurkunst,

over praten (en misschien ook over hun sport), is groter dan dat amateurkunstbeoefenaars die

sport of aan geen van beide doen: in alle drie de modellen is geen significante samenhang gevon-

hun werk voor zichzelf houden er met buren over praten. Er is echter een negatief verband tussen

den.103 De laatste kolom laat zien dat verenigingsleden die een vorm van kunst beoefenen, vaker

de amateurkunstbeoefenaars en praten over sport en/of kunst met de buren in vergelijking met

bereid zijn zich in te zetten voor de dorps- of buurtvereniging dan de leden die geen amateurkunst

sporters. Dat houdt in dat sporters vaker over hun vrijetijdsbesteding met de buren praten dan

beoefenen (O.R. = 1,603; p < 0,001). Op dit punt is er geen verschil onder de leden tussen ama-

amateurkunstbeoefenaars. Er is geen significant verschil tussen respondenten die alleen kunst

teurkunstbeoefenaars die hun werk wel en niet tonen, maar wel tussen amateurkunstbeoefenaars

bezoeken of respondenten die alleen sport bezoeken, maar de kans om met buren over de eigen

en sporters. Onder de dorpsverenigingsleden zijn amateurkunstbeoefenaars vaker bereid om zo

sport- of kunstbeoefening te praten is groter als er uitingen van professionele of amateurkunst

nu en dan bij activiteiten te helpen of eventueel structureel een taak te vervullen dan sporters

worden bezocht.

(O.R. = 1,403; p < 0,05).
Tabel 3.10b laat de relatieve kans-verhoudingen in de categorie receptieve kunstparticipatie zien.

3.4.2.3 Binding, participatie en betrokkenheid bij een dorps- of
buurtvereniging

Bezoekers van kunstuitingen hebben een grotere kans om lid te zijn van een dorps- of buurtver-

Draagt kunstparticipatie bij aan meer ontmoetingen met en een grotere betrokkenheid bij andere

voor de bezoekers aan uitingen van amateurkunst. De relatieve kans dat amateurkunstbezoekers

buurt- of dorpsbewoners? Het lidmaatschap van een buurt- of dorpsvereniging is daar eveneens

vaker lid zijn dan mensen die geen amateurkunst bezoeken is groter (O.R. = 1,945; p < 0,001) dan

een indicatie voor. Maar het lidmaatschap alleen zegt ook hier niet voldoende. Dat wil namelijk

de relatieve kans dat bezoekers van professionele kunstuitingen vaker lid zijn van een dorpsver-

nog niet zeggen of men werkelijk mensen ontmoet via de vereniging. Een lidmaatschap kan ook

eniging dan niet-bezoekers van professionele kunst (O.R. = 1, 296; p < 0,001). Ook wat betreft de

bij een vorm van donatie blijven, om de dorps- of buurtvereniging te steunen. Daarom is ook

participatie en betrokkenheid bij dorps- en buurtverenigingen zijn deze verschillen er tussen wel

gevraagd naar de tijd die men aan de dorps- of buurtvereniging besteedt in de vorm van het aantal

en niet bezoekers van kunst. Kunstbezoekers hebben zelfs een grotere kans een dorps- of buurt-

bezoeken. Ook is gevraagd in hoeverre men geïnteresseerd is in wat er rondom de vereniging

vereniging te bezoeken dan respondenten die alleen maar sportwedstrijden of sportdemonstraties

gebeurt door zich te laten informeren via het verenigingsblad of de website. Een laatste indicator

bezoeken (O.R. = 2,115; p < 0,05). Terwijl de bezoekers van professionele en amateurkunstuitin-

voor betrokkenheid bij de vereniging en de kans op ontmoetingen met andere inwoners, is de hulp

gen vaker bereid zijn hulp te bieden bij de organisatie van de dorps- en buurtverenigingen waar

die men bereid is te geven (ideëel) of al werkelijk biedt (relationeel). De respondenten konden

zij lid van zijn, kan alleen over de bezoekers van amateurkunstuitingen gezegd worden dat zij ook

invullen of zij bereid zijn een taak te verrichten voor de vereniging of dit al doen. Dezelfde vraag

daadwerkelijk vaker hulp bieden aan de dorps- of buurtvereniging waar zij lid van zijn (O.R. =

werd gesteld ten aanzien van het af en toe helpen bij activiteiten. Voor deze toetsing is ‘het bereid

1,919; p < 0,001, zie tabel Ax 2.2 bijlage III.2). Ook toetsing van de deelhypothese betreffende

zijn’ of ‘al werkelijk helpen’ (af en toe of structureel) samengevoegd. De vragen over het bezoek

het lezen van het verenigingsblad en het bezoeken van de website levert alleen een significant

aan bijeenkomsten, het lezen over de vereniging en de bereidheid zich vrijwillig in te zetten voor

model op bij het bezoek van amateurkunst (model 5). Bezoekers van amateurkunst hebben een

de vereniging, hoefden alleen te worden ingevuld door de leden van dorps- en buurtverenigingen.

grotere kans om zich via het blad of de website te infomeren over de dorps- of buurt vereniging

Het aantal respondenten N is daardoor lager. Tabel 3.10a toont de relatieve kans-verhoudingen

dan niet-bezoekers van amateurkunst. (O.R. = 1,579; p < 0,01, niet in tabel 3.10b opgenomen,

voor de eerste drie logistische regressiemodellen in de categorie productieve kunstparticipatie:

zie bijlage III.2 tabel Ax 2.3).104 Dit zou kunnen komen doordat amateurkunstvoorstellingen en

eniging dan niet-bezoekers. Dat geldt voor zowel bezoekers aan professionele kunstuitingen als

getoetst zijn binding door lidmaatschap, participatie door bezoek en betrokkenheid door taken of
functies te vervullen voor de dorps- of buurtvereniging. Niet in de tabel opgenomen is de andere
indicator voor betrokkenheid, namelijk het lezen over de dorps- of buurtvereniging in een verenigingsblad of op de website. De toetsing hiervan leverde niet-significante modellen op waardoor er
geen uitspraken over gedaan kunnen worden.
Amateurkunstbeoefenaars die hun werk tonen aan anderen, hebben een grotere kans lid te zijn
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van een dorps- of buurtvereniging dan amateurkunstbeoefenaars die hun werk niet aan anderen

103. Opvallend hier is dat alleen het geslacht uitmaakt: de kans is groter dat mannelijke leden de dorps- of buurtvereniging bezoeken dan vrouwelijke leden. Terwijl bij het lidmaatschap van een dorps- of buurtvereniging vooral de
leeftijd een rol lijkt te spelen: hoe ouder hoe groter de kans op lidmaatschap van een buurt- of dorpsvereniging.
104. De controlevariabelen zijn in dit geval niet significant. Dat wil zeggen dat alleen van de getoetste variabelen het
wel of niet amateurkunst bezoeken een bijdrage levert in de kans dat men het blad van de dorps- of buurtvereniging leest. Zie bijlage III.2 tabel Ax 2.3.
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0,962
1,009
1,219*

Geslacht (man 1, vrouw 0)
Opleiding (laag - hoog)
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,154

0,966

0,942

1,298***

1,266*

1,244*

1,023

0,891

1,316***

0,837

0,998

0,910*

1,417**

0,960

1,200

M1a

0,857

0,838**

1,763**

0,903

1,099

M2a

1,124

0,948

1,459*

0,946

1,140

M3a

Bezoek aan dorps- en buurtvereniging

Participatie
(2)

Betrokkenheid

1,074

1,059

1,342**

0,770***

1,603***

M1a

1,155

0,974

1,312

0,831*

1,091

M2a

1,104

1,121*

1,322

0,841*

1,403*

M3a

Hulp aan dorps- en buurtvereniging

Burgermaatschappelijk niveau: dorp of buurtvereniging

(3)

0,980
0,992
1,215*

Geslacht (man 1, vrouw 0)
Opleiding (laag - hoog)
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,240**

0,998

0,997

1,304***

1,945***

1,151

1,000

0,878

1,324***

0,874

0,963

0,887**

1,445**

0,972

1,782***

M4a

0,988

0,910*

1,460**

0,948

2,193***

M5a

(2)

0,859

0,829***

1,672**

0,899

2,115*

M6a

Bezoek aan dorps- en buurtvereniging

Participatie

Betrokkenheid

1,016

1,038

1,321*

0,784***

1,583**

M4a

1,035

1,061

1,332*

0,762***

1,919***

M5a

0,932

1,035

1,195

0,785**

1,130

M6a

Hulp aan dorps- en buurtvereniging

Burgermaatschappelijk niveau: dorp of buurtvereniging

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (tweezijdig)
Model 4, 5 allen (N=3686),
Model 6 sportkijkers of kunstkijkers live (N=1641),
Model 4a, 5a leden van buurt of dorpsverenigingen (N=1901),
Model 6a leden van dorps of buurtverenigingen die sport kijken of kunst kijken (N=830)
(1)
Dummyvariabele: 0 = niet lid van een dorps- of buurtvereniging, 1 = lid van een dorps- of buurtvereniging
(2)
Dummyvariabele: 0 = bezoekt nooit dorps- of buurtvereniging, 1 = bezoekt dorps- of buurtvereniging soms tot vaak
(3)
Dummyvariabele: 0 = is niet bereid taken te vervullen voor de dorps- of buurtvereniging, 1 = is bereid of vervult al taken voor de dorps- of buurtvereniging

1,315***

1,296**

Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Bezoekers van professionele kunst vs.
niet-bezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst vs. nietbezoekers van amateurkunst
Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

Vrijetijdsbesteding

M4

Binding
Lidmaatschap dorps- en
(1)
buurtvereniging
M5
M6

(3)

Tabel 3.10 b. Relatieve kansen voor receptieve deelnemers aan kunst op meer overbruggend cohesief gedrag, uitgedrukt in lidmaatschap van buurt- of dorpsvereniging, bezoek aan buurt- of dorpsvereniging en mate van hulp aan dorps- en buurtvereniging. Logistische regressie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15
jaar en ouder, odds ratio’s.

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (tweezijdig)
Model 1 allen (N=3666),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1887),
Model 1a leden van dorps- en buurtverenigingen (N=1888),
Model 2a amateurkunstbeoefenaars die lid zijn van een dorps of buurtvereniging (N=814),
Model 3a leden van dorps of buurtvereniging die sporten of een vorm van kunst beoefenen (N=981)
(1)
Dummyvariabele: 0 = niet lid van een dorps- of buurtvereniging, 1 = lid van een dorps- of buurtvereniging
(2)
Dummyvariabele: 0 = bezoekt nooit dorps- of buurtvereniging, 1 = bezoekt dorps- of buurtvereniging soms tot vaak
(3)
Dummyvariabele: 0 = is niet bereid taken te vervullen voor de dorps- of buurtvereniging, 1 = is bereid of vervult al taken voor de dorps- of buurtvereniging

1,309***

0,930

M1

Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk
toont vs. akb die zijn werk niet toont

Vrijetijdsbesteding

Binding
Lidmaatschap dorps- en
(1)
buurtvereniging
M2
M3

Tabel 3.10 a. Relatieve kansen op cohesief gedrag ten opzichte van mede buurtbewoners, uitgedrukt in lidmaatschap van buurt- of dorpsvereniging , bezoek aan buurtof dorpsvereniging en mate van hulp aan dorps- en buurtvereniging. Logistische regressie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds ratio’s.
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exposities vaak in nauwe samenwerking met de dorps- of buurtvereniging worden georganiseerd.

Het dorpshuis dient immers vaak als repetitieruimte of als podium. En het komt nogal eens voor

dat zangverenigingen of muziekverenigingen onderdeel zijn van de dorps- of buurtvereniging.
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3.4.2.4 Betrokkenheid in de vorm van vrijwilligerswerk
Rest nog de toetsing van de deelhypothese dat amateurkunstbeoefenaars en kunstbezoekers vaker

3.4.2.5 Samenhang tussen kunstparticipatie en cohesief gedrag op
burgermaatschappelijk niveau

vrijwilligerswerk doen dan mensen die niet aan kunst doen, waaronder sporters. Zoals gezegd kan

Tabel 3.12 geeft een overzicht van de uitkomsten van de deelhypotheses op het niveau van de

uit de vragenlijst niet worden opgemaakt of het vrijwilligerswerk wordt gedaan voor de ‘eigen’

burgermaatschappelijke samenleving. Hierin is te zien dat alle deelhypotheses voor wat betreft

vereniging of de club waar een familielid of vriend lid van is of dat het om ‘belangeloos’ vrijwil-

de bezoekers van amateurkunstuitingen aangenomen mogen worden. Op één deelhypothese na

ligerswerk gaat. Maar het doen van vrijwilligerswerk zegt wel iets over het participeren in de bur-

(de hypothese betreffende het lezen van het verenigingsblad of de website van een dorps- of

gerlijke samenleving en het op die manier ontmoeten van anderen. Met behulp van logistische

buurtvereniging) geldt dit ook voor bezoekers van professionele kunst.

regressie is getoetst of er een samenhang is tussen kunstparticipatie en het wel of niet doen van

Tabel 3.11. Relatieve kansen op het doen van vrijwilligerswerk. Logistische regressie. Bevolkingssurvey 7 Drentse
gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds ratio’s.
Burgermaatschappelijk niveau
Betrokkenheid
(1)

M2

M3

M4

M5

M6

buiten
woonplaats

Lid vereniging

Vrijwilligers
werk

vereniging

Lezen over
buurt-

buurtvereniging

hulp aan

Bereid tot

buren

Hulp aan

sport of kunst
met buren

Afstand

Model 1

+

.

.

-

.

+

+

+

Model 2

+

+

.

+

.

.

+

+

Model 3

-

.

.

-

.

+

.

-

Model 4

+

+

+

+

+

+

+

+

Model 5

+

+

+

+

+

+(1)

+

+

Model 6

.

-

+

.

.

.

.

.

Vrijwilligerswerk
M1

Betrokkenheid
Praten over

zoekers (model 6).

vereniging

sporters (model 3) en respondenten die kunst bezoeken zijn niet vaker vrijwilliger dan sportbe-

lokale

Lid meerdere

is echter geen verschil met sport: amateurkunstbeoefenaars doen niet vaker vrijwilligerswerk dan

Participatie

buurt-

Binding

vrijwilligerswerk doet 14,2%. Deze kans stijgt naar 27,3% als hij amateurkunst zou bezoeken. Er

Bezoek aan

de kans dat bijvoorbeeld een tweëentwintig jarige werkende man met een vmbo-kader diploma

vereniging

kers van amateurkunst, levert de hoogste odds ratio op (O.R. = 2,264; p < 0,001). Omgerekend is

Lid buurt-

doen of die geen kunst bezoeken. Model 5, de bezoekers van amateurkunst tegenover niet-bezoe-

Tabel 3.12. Uitkomsten toetsing deelhypotheses cohesief gedrag op burgermaatschappelijk niveau. Een positieve
samenhang is een indicatie voor meer overbruggend cohesief gedrag, een negatieve samenhang voor meer bindend
cohesief gedrag.

verenigingen

vrijwilligerswerk. Uit de toetsing blijkt dat deze er is ten opzichte van mensen die niet aan kunst

+

Vrijetijdsbesteding
Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont
vs. akb die zijn werk niet toont

1,262**

(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
(1)
als enige model ook positieve samenhang als getoetst wordt op daadwerkelijk hulp verlenen aan buurtvereniging

1,500***

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

1,036

Bezoekers van professionele kunst vs. nietbezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst vs. nietbezoekers van amateurkunst
Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

1,645***
2,264***
1,410

Achtergrondkenmerken
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Leeftijd (jong - oud)

1,178***

1,260***

Geslacht (man 1, vrouw 0)

0,815**

Opleiding (laag - hoog)

1,096***

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

0,763**

0,887

1,183***

1,196***

1,177***

0,783*

0,788*

0,804**

0,807**

0,693**

1,080*

1,041

1,069**

1,091***

1,058

Bezoekers van kunstuitingen hebben dus een grotere kans op overbruggend cohesief gedrag wat

0,828

0,727***

0,742***

0,660**

betreft het lokale verenigingsleven, bepaalde omgang met buren en het doen van vrijwilligers-

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001
Model 1, 4,5 allen (N=3685),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N= 1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1886),
Model 6 kunstbezoekers of sportbezoekers (N=1641).
(1)
Dummyvariabele: 0 = doet geen onbetaald vrijwilligerswerk; 1 = doet onbetaald vrijwilligerswerk

1,263***

Model 1 amateurkunstbeoefenaar vs. niet-amateurkunstbeoefenaar,
Model 2 amateurkunstbeoefenaar die werk aan publiek toont vs. amateurkunstbeoefenaar die dat niet doet,
Model 3 amateurkunstbeoefenaar (die niet sport) vs. sporter (die niet aan amateurkunst doet),
Model 4 bezoeker van professionele kunst vs. niet-bezoeker van professionele kunst,
Model 5 bezoeker van amateurkunst vs. niet-bezoeker van amateurkunst,
Model 6 kunstbezoeker (die geen sport bezoekt) vs. sportbezoeker (die geen kunst bezoekt)

werk, dan mensen die geen kunstuitingen bezoeken. Dat overbruggend cohesief gedrag is echter
wel begrensd. De overbrugging heeft hier betrekking op het wel of niet omgaan met anderen in
de lokale of regionale leefomgeving via het verenigingsleven, vrijwilligerswerk of de eigen vrijetijdsbesteding, zonder dat deze anderen tot de primaire of secundaire relaties van de inwoner
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behoren.105 Het is een opvallend resultaat dat bezoekers van amateurkunst en in iets mindere mate

amateurkunstbezoek worden aangenomen.107 Een verklaring voor het uitblijven van samenhang

bezoekers van professionele kunst meer kans hebben op een divers verenigingsleven, op meer

tussen professionele kunst en overbruggend cohesief gedrag op het niveau van de directe leef-

verbondenheid met de dorps- of buurtvereniging en op meer activiteit als vrijwilliger. Omdat

omgeving zou kunnen zijn dat de professionele kunst voornamelijk buiten de eigen leefomgeving

het gaat om bezoek aan kunstuitingen, kan een verklaring voor deze samenhang zijn dat ama-

wordt aangeboden. Daardoor ontmoeten deze bezoekers minder vaak andere dorpsbewoners of

teurkunstuitingen vaak verweven zijn met buurt- en dorpsverenigingen vanwege de ruimte voor

stadgenoten (relationele dimensie). Tegelijkertijd houden de kunstuitingen minder verband met

voorstellingen of exposities en met vrijwilligers uit de omgeving die helpen om de voorstellin-

de sociale context van de bezoeker dan de amateurkunst die wel in de directe leefomgeving wordt

gen en exposities te realiseren. Bezoekers van amateurkunst laten zich misschien wel informeren

gemaakt en getoond (ideële dimensie). Als er samenhang is tussen alleen amateurkunstbezoek en

over het aanbod van amateurkunstvoorstellingen en exposities via het dorpsverenigingsblad of

overbruggend cohesief gedrag op het niveau van de directe leefomgeving, waarom is die samen-

de website van de buurtvereniging en wellicht is er om die reden alleen een positieve samenhang

hang met amateurkunstbeoefening dan in veel minder gevallen geconstateerd? In hoofdstuk twee

geconstateerd tussen bezoek aan amateurkunst en het lezen van het blad of de website van de

werd immers duidelijk dat de beoefening van amateurkunst (net als overigens andere vormen van

dorps- of buurtvereniging. Echter, op dit laatste na, is er ook een positieve samenhang tussen

actieve vrijetijdsbesteding) met allerlei ontmoetingen gepaard gaat, tenzij de kunstvorm alleen

het bezoek aan professionele kunst en overbruggend cohesief gedrag op burgermaatschappelijk

wordt beoefend en het resultaat ervan niet wordt getoond aan een publiek. In dat geval zouden er

niveau betreffende het verenigingsleven en vrijwilligerswerk, terwijl professionele kunst veel

meer deelhypotheses aangenomen moeten kunnen worden als in de toetsing van het eerste model

minder verweven is met het dorps- en buurthuis als locatie voor deze kunstuitingen en niet de

(alle amateurkunstbeoefenaars) alleen de respondenten worden meegenomen die in groepsver-

vrijwilligers nodig heeft om de voorstellingen of exposities te realiseren. Als deze samenhang met

band productief zijn in amateurkunst en/of alleen de amateurkunstenaars die hun werk aan een

overbruggend cohesief gedrag te verklaren is door effecten van aspecten van het kunstbezoek in de

publiek tonen. Het blijkt echter niet veel uit te maken of de amateurkunst beoefend wordt in een

ideële dimensie (het genereren van een open houding doordat het voorstellingsvermogen wordt

groep of niet (toetsing model 11). Het enige verschil is dat personen die amateurkunst in een groep

aangesproken), zou er ook een verschil moeten zijn tussen bezoekers van kunst en bezoekers van

beoefenen een grotere kans hebben om met hun buren over hun vrijetijdsbesteding te praten. Het

sport en die blijkt er nauwelijks te zijn. In de toetsing van dit model (model 6) zijn zowel bezoekers

laten zien van het resultaat van de amateurkunstbeoefening is iets meer van invloed. Toetsing van

aan amateurkunst als bezoekers aan professionele kunst meegenomen. Door een vergelijking te

amateurkunstbeoefenaars die hun werk aan een publiek tonen versus niet-amateurkunstbeoefe-

maken tussen bezoekers van alleen professionele kunst en bezoekers van sport, én tussen bezoe-

naars (model 12) levert (net als bij het amateurkunstbezoek) zes keer een positieve samenhang op,

kers van alleen professionele kunst en bezoekers van (alleen) amateurkunst zou kunnen worden

waarbij echter de samenhang met de buurt- of dorpsvereniging uitblijft.108 Het kan goed zijn dat

nagegaan of bovenstaande theoretische verklaring empirisch opgaat. De eerste vergelijking is niet

dit type amateurkunstbeoefenaar al lid is van en tijd besteedt aan een amateurkunstvereniging en

mogelijk, omdat er geen respondenten in de survey zijn die alleen professionele kunstuitingen

daarom niet daarnaast ook nog zijn tijd steekt in een buurt- of dorpsvereniging. De vraag werpt

bezoeken en geen amateurkunst en/of sport. Een vergelijking tussen bezoekers van professionele

zich op of een amateurkunstvereniging wellicht dezelfde functie als een buurt- of dorpsvereniging

kunst en amateurkunst (model 8, zie tabel Ax 2.4 bijlage III.2) leert dat bezoek aan amateurkunst

heeft: het ontmoeten van andere buurt- en dorpsbewoners die niet tot het persoonlijke netwerk

meer samenhangt met het verenigingsleven en een mate van bepaalde betrokkenheid bij andere

behoren. Het lidmaatschap van een dorps- of buurtvereniging is hier echter opgevat als indicator

De samenhang bevindt zich zowel in de relatio-

voor ontmoetingen met andere inwoners zonder dat er andere overeenkomsten hoeven te zijn

nele als ideële dimensie en is, zoals eerder werd gesuggereerd, waarschijnlijk te verklaren door

dan de woonplaats. In een amateurkunstvereniging delen de leden hun passie voor de kunstvorm.

inwoners dan bezoek aan professionele kunst.
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de verwevenheid van amateurkunst met het verenigingsleven. De reden waarom het bezoek aan
professionele kunst eveneens op acht van de negen indicatoren een positieve samenhang liet zien
met overbruggend cohesief gedrag, is dat onder de bezoekers van professionele kunst zich ook
bezoekers van amateurkunst bevinden. Door de toetsing van model vier en vijf te herhalen met de
bezoekers van alleen professionele kunst en de bezoekers van alleen amateurkunst (model negen
en tien, zie bijlage III.2 tabel Ax 2.5), wordt duidelijk dat het de amateurkunst is die voor de positieve samenhang zorgt met overbruggend cohesief gedrag op burgermaatschappelijk niveau, en
niet het bezoek aan professionele kunst. Want terwijl acht van de negen deelhypotheses moeten
worden verworpen bij de toetsing van het model met bezoekers van alleen professionele kunst

122

versus niet-bezoekers van kunst, mogen zes van de negen deelhypotheses in het geval van alleen

105. Dat laatste is overigens wel mogelijk, maar moeilijk na te gaan met behulp van de vragenlijst, omdat niet gevraagd
is naar de eigenschappen van andere leden van de verenigingen waar respondenten lid van zijn. In de topicgesprekken die zijn gevoerd met leden van amateurkunstverenigingen is dit onderwerp wel aan bod gekomen.
Vooruitlopend op de bespreking van de uitkomsten daarvan in hoofdstuk vijf, werd in die gesprekken duidelijk
dat verenigingsleden die geen vrienden of familie van elkaar zijn, elkaar niet buiten de verenigingsactiviteiten om
treffen. Op basis van deze bevinding wordt er hier vanuit gegaan dat de mensen die men via de verenigingen
ontmoet grotendeels andere personen zijn dan die tot het persoonlijke netwerk behoren.
106. Zie bijlage III.2 tabel Ax 2.4 voor de resultaten van de toetsingen van model 8.
107. Zie bijlage III.2 tabel Ax 2.5 voor de resultaten van de toetsingen van model 9 en model 10.
108. Zie bijlage III.2 tabel Ax 2.6 voor de resultaten van de toetsingen van model 11 en model 12.
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Maar deze amateurkunstbeoefenaar ontmoet wel vaker mensen buiten de eigen woonplaats ten

en een diversiteit in lidmaatschap van allerlei verschillende verenigingen. In de vorige paragraaf

opzichte van niet-amateurkunstbeoefenaars doordat hij een grotere kans heeft lid te zijn van een

werd nagegaan in hoeverre de respondenten lid waren van meer verenigingen op lokaal en regio-

vereniging buiten de eigen woonplaats. En, de kans is groter dat hij hulp aan buren biedt dan

naal niveau. Nu zijn de antwoorden op de vragen met betrekking tot landelijke (maatschappelijke)

mensen die niet productief aan amateurkunst doen.

organisaties en verenigingen waar men lid van kan zijn, bij de toetsing betrokken. Vervolgens is

Dit verschil tussen amateurkunstbeoefenaars die hun werk publiek maken en amateurkunstbeoe-

gekeken naar de mate van binding, participatie en betrokkenheid bij (inter)nationale maatschap-

fenaars die dat niet doen, zou te maken kunnen hebben met de kwaliteit en de intentie waarmee

pelijke organisaties die zich specifiek inzetten voor (groepen) mensen buiten het persoonlijke en

de kunstuiting wordt gemaakt. Als het werk voor een publiek wordt gemaakt, is het ook veelal de

burgermaatschappelijk netwerk die hulp nodig hebben, zoals Vluchtelingenwerk, Amnesty Inter-

bedoeling werkelijk iets over te brengen op het publiek en wellicht het voorstellingsvermogen aan

national, Plan etc. Een andere manier om de betrokkenheid bij mensen op samenlevingsniveau te

te spreken. De maker is zich daar dan misschien meer bewust van. Iemand die bij een koor zingt

toetsen, is door te kijken aan welke goede doelen de respondenten geld geven. Als dit voorname-

dat wekelijks bijeen komt om te ‘zingen zonder zorgen’, vanwege de gezelligheid en saamhorig-

lijk doelen op lokaal niveau zijn, is dat een indicatie voor een meer bindende cohesieve houding

heid, hoeft geen of in ieder geval minder een beroep te doen op zijn eigen voorstellingsvermogen

dan als men aan doelen op nationaal en/of internationaal niveau geld geeft. Tot slot is aan de

in het maakproces dan een persoon die bij een koor zingt dat regelmatig optreedt en het publiek

respondenten een aantal stellingen voorgelegd die de soort cohesieve houding ten opzichte van

wil bereiken, of zoals de dirigent van het Hesseler Mannenkoor HEM uitlegt:

respectievelijk nieuwe buren, Europa, het onbekende en ‘vreemd’ gedrag weergeven. Uitkijken
naar nieuwe buren, zich Europeaan voelen, niet bang zijn om iets nieuws te proberen en ook wel

“Ieder lied is op zich een verhaal. En ieder lied heeft zijn bepaalde emoties en sferen

eens iets doen dat als ‘gek’ bestempeld kan worden, zijn allemaal indicaties voor een open(er),

en daar zijn we de laatste jaren heel nadrukkelijk mee bezig. (…) neem het voorbeeld

of te wel (meer) overbruggende cohesieve houding. Daarnaast is gevraagd aan te geven in welke

van het lied dat we vandaag zongen, ‘De vondeling van Ameland’. Elk lid [van het

mate zich men zorgen maakt om bepaalde maatschappelijke problemen. Hoe meer men zich

koor, JFO] moet zich daarbij voorstellen dat hij de verteller is van dat verhaal en als

zorgen maakt om maatschappelijke problemen als zinloos geweld, milieuvervuiling en de grote

je alleen maar probeert mooi te zingen en je beleeft het niet als zodanig, maar alleen

verschillen tussen arm en rijk, hoe meer betrokken men zich toont bij wat zich ook buiten de eigen

maar die klanken heel mooi zuiver brengt, dan schiet er iets te kort.” (Kruimink, dub-

geografische reikwijdte in de samenleving afspeelt.109

belinterview, april 2011)
Verder valt het op dat sporters een grotere kans hebben meer verschillende mensen te ontmoeten

3.4.3.1 Binding met diverse (maatschappelijke) organisaties en
verenigingen

in de leefomgeving dan amateurkunstbeoefenaars doordat zij vaker lid zijn van meerdere ver-

Als men lid is van een vereniging zegt dat iets over de binding die men aangaat met anderen die

enigingen, meer met buren over hun vrijetijdsbesteding (sport óf kunst) praten, en vaker lid zijn

dezelfde passie of ideologie delen.110 Als men lid is van één vereniging, daar veel tijd aan besteedt

van een vereniging buiten de eigen woonplaats. Ook dit plaatje verandert als alleen de amateur-

en zich betrokken toont door hulp te verlenen aan de vereniging, is er sprake van bindend cohesief

kunstbeoefenaars die hun werk aan publiek tonen vergeleken worden met sporters die niet aan

gedrag. Als een persoon van meerdere verenigingen tegelijk lid is, is dat een aanwijzing voor een

amateurkunst doen. Dan blijkt dat dit type amateurkunstbeoefenaar juist een grotere kans heeft

meer overbruggende cohesieve houding omdat hij zich immers op meer en wellicht verschillende

om aan vrijwilligerswerk te doen en lid te zijn van een vrijetijdsvereniging buiten de eigen woonplaats dan een sporter en dat er verder geen verschillen zijn tussen deze groepen, ook niet in het
voordeel van de sporter.

3.4.3 Samenlevingsniveau
Zijn mensen die zich met kunst bezighouden meer maatschappelijk betrokken bij de samenleving
op nationaal en internationaal niveau, bij (groepen) mensen die zij niet persoonlijk kennen, dan
mensen die zich niet met kunst bezighouden? Anders gezegd: hebben mensen die aan kunst doen
of er naar kijken een meer open houding ten opzichte van de onbekende ander of ‘het onbekende’,
dan mensen die zich niet bezighouden met kunst? Deze hypothese is getoetst aan de hand van
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negen deelhypotheses. Allereerst is onderzocht of er een samenhang is tussen kunstparticipatie

109. Behalve als men het gevoel heeft dat die problemen zich ook in de eigen omgeving voordoen.
110. De respondent kon in de vragenlijst aangeven of hij lid is van een amateurkunstvereniging, sportvereniging, andersoortige vrijetijdsverenigingen (zoals een timmerclub of een historische vereniging) of een maatschappelijke organisatie. Bij de laatste waren de keuzemogelijkheden politieke partij, milieu- of natuurvereniging, omroepvereniging,
vereniging gerelateerd aan school, dorpsvereniging, buurtvereniging, kerk- of geloofsgemeenschap, maatschappelijke organisatie (bv. Vluchtelingenwerk of Amnesty International) of anders niet nader gespecificeerd. Omdat
het hier om verschillende soorten verenigingen gaat, zijn dezelfde type maatschappelijke organisaties (net als
de sportverenigingen en de amateurkunstverenigingen) als één soort vereniging aangemerkt. Dit geldt voor de
dorps-, buurt en schoolvereniging. Dit zijn lokale verenigingen waarbij mensen uit de buurt bij elkaar komen en
samen activiteiten organiseren. En de politieke partij, omroepvereniging en kerkgemeenschap zijn als één soort
aangemerkt, ervan uitgaande dat als men hier lid van is, het op basis van de vroegere verzuiling dezelfde ideologie
of kleur zal betreffen.
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(groepen) personen oriënteert. Voor het voorspellen van meer overbruggend cohesief gedrag

publiekelijk tonen) in het geval van de toetsing van bezoek aan bijeenkomsten en het lezen over

met als indicator lidmaatschap van meer soorten verenigingen is een meervoudige lineaire

de organisatie in een blad of op de website. Tabel 3.13 a laat zien dat amateurkunstbeoefenaars

regressie uitgevoerd (zie tabel Ax 3.1 in bijlage III.3). Model 1 laat zien dat amateurkunstbeoe-

die hun werk aan een publiek tonen een grotere kans hebben lid te zijn van een ideële maatschap-

fenaars gemiddeld een meer divers verenigingsleven hebben dan niet-amateurkunstbeoefenaars

pelijke organisatie en ook bereid zijn zich hier vrijwillig voor in te zetten, dan amateurkunstbe-

(B=0,977 p < 0,001). Ook hebben amateurkunstbeoefenaars een meer divers verenigingsleven

oefenaars die hun werk niet laten zien (O.R. = 1,372 en 1,801; p < 0,05). Voor dat laatste is het

dan niet-amateurkunstbeoefenaars die wel sporten (model 3, B=0,370 en p < 0,001), maar het

kennelijk niet nodig om op te treden of te exposeren: ook amateurkunstbeoefenaars die hun werk

verschil in gemiddelden is kleiner. Binnen de groep van amateurkunstbeoefenaars (model 2)

voor zichzelf houden hebben een grotere kans bereid te zijn de ideële maatschappelijke organisa-

is er een verschil tussen de beoefenaars die hun werk aan een publiek tonen en de beoefenaars

tie een helpende hand te bieden. Er is op meer punten samenhang aangetoond met kunstbezoek.

die dat niet doen. De eerste groep heeft gemiddeld een iets meer divers verenigingsleven dan de

Mensen die amateurkunst bezoeken hebben een grotere kans lid te zijn van een ideële maatschap-

tweede groep (B=0,216 en p < 0,01), maar het verschil in gemiddelden is minimaal en dus minder

pelijke organisatie, deze te bezoeken, er over te lezen en bereid te zijn zich vrijwillig in te zetten

relevant dan het verschil tussen amateurkunstbeoefenaars en niet-amateurkunstbeoefenaars.111

voor deze organisatie.113 Hoewel bezoekers van professionele kunst relatief een nog grotere kans

Geconcludeerd kan worden dat er in de categorie productieve kunstparticipatie sprake is van een

hebben om lid te zijn van een ideële maatschappelijke organisatie en bereid te zijn zich hiervoor in

samenhang tussen amateurkunstbeoefening en een divers lidmaatschap van (maatschappelijke)

te zetten, is er op de andere twee punten geen samenhang met professioneel kunstbezoek gecon-

organisaties en verenigingen, althans, de amateurkunst-beoefenaars in de survey laten zien dat

stateerd.114 Opvallend zijn de resultaten van het model waarin kunstbezoekers met sportbezoekers

zij gemiddeld van meer verschillende verenigingen en organisaties lid zijn dan mensen die geen

worden vergeleken. Kunstbezoekers blijken een grotere kans te hebben zich betrokken te voelen

kunstvorm beoefenen in hun vrije tijd. Voor de modellen in de categorie receptieve kunstparti-

bij een ideële maatschappelijke organisatie dan sportbezoekers, wat zich uit in het lezen van de

cipatie geldt dat de kunstbezoekers gemiddeld van meer diverse verenigingen lid zijn dan van

website of het blad en de bereidheid de organisatie te helpen bij ad hoc activiteiten of langere

de niet-bezoekers of de sportbezoekers, maar dat het verschil in gemiddelden niet zo hoog is als

termijn functies.

tussen de amateurkunstbeoefenaar en niet-amateurkunstbeoefenaar. Opvallend is dat van deze
modellen in de receptieve categorie wederom het hoogste verschil in het gemiddeld aantal lidmaatschappen van diverse verenigingen wordt verklaard door het bezoeken van amateurkunst
(B=0,658 en p<0,001).112

3.4.3.2 Binding en participatie aan en betrokkenheid bij ideële maatschappelijke organisaties
Draagt kunstparticipatie bij aan een grotere binding en deelname aan en betrokkenheid bij organisaties die hulp bieden aan (groepen) mensen die hulp nodig hebben maar die buiten het persoonlijke of burgermaatschappelijke sociale domein vallen? Het lidmaatschap van een dergelijke
organisatie is daar een indicatie voor. Net als in de vorige paragraaf, geldt dat lid zijn van een organisatie een mate van binding aangeeft, maar nog geen beeld geeft van de participatie en betrokkenheid bij die organisatie. Ook hier is de respondenten die lid zijn van een dergelijke organisatie
gevraagd hoe vaak zij de organisatie bezoeken, hoe vaak zij er over lezen op de website of in een
magazine van de organisatie en of zij ook bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor de organisatie
of dit al doen. Alle deelhypotheses die hier bij horen zijn getoetst met behulp van een logistische
regressie. Omdat deze vragen alleen zijn beantwoord door de respondenten die hebben aangegeven lid te zijn van een dergelijke maatschappelijke organisatie, is het aantal respondenten per
model lager, met als gevolg dat een aantal toetsingen geen resultaten opleveren omdat het model
niet significant blijkt te zijn. Dit geldt voor model 2a (amateurkunstbeoefenaars die het resul-
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taat van de beoefening aan een publiek tonen versus amateurkunstbeoefenaars die hun werk niet

111. Amateurkunstbeoefenaars zijn gemiddeld lid van 3,066 verschillende soorten verenigingen, terwijl niet-amateurkunstbeoefenaars gemiddeld van 2,088 verschillende soorten verenigingen lid zijn. Amateurkunstbeoefenaars die
niet sporten zijn lid van 2,723 verschillende soorten verenigingen, sporters die niet aan amateurkunst doen van
2,354. Gemiddelde voor amateurkunstbeoefenaars die hun werk niet tonen is 3,040 verschillende soorten verenigingen, amateurkunstbeoefenaars die hun werk wel tonen zijn gemiddeld van 3,257 verschillende verenigingen lid.
112. Bezoekers aan professionele kunstuitingen zijn lid van gemiddeld 2,616 verenigingen versus gemiddeld 2,045
verenigingen waar mensen die geen professionele kunstuitingen bezoeken lid van zijn. Het verschil in gemiddelden tussen bezoekers van amateurkunstuitingen en niet-bezoekers van amateurkunst is iets groter: 2,687 versus
2,029. Kunstkijkers versus sportkijkers levert de volgende gemiddelden op: 2,622 versus 2,125
113. Uit toetsing blijkt dat zij, net als de bezoekers van professionele kunst ook een grotere kans hebben om die hand
en spandiensten voor de maatschappelijke organisatie al te verlenen. Zie bijlage III.3 tabel Ax 3.2.
114. Ter illustratie: de kans dat een werkende man van tweëenvijftig jaar met een mbo-achtergrond lid is van een
maatschappelijke organisatie neemt met 12% toe als hij professionele kunstuitingen bezoekt, terwijl deze kans
met 8% toeneemt als hij amateurkunst zou bezoeken.
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0,710***
1,533***
1,470***

Geslacht (man 1, vrouw 0)
Opleiding (laag - hoog)
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,542**

1,554***

0,635**

1,517***

1,372*

M2

1,470**

1,493***

0,722**

1,586***

1,037

M3

0,639*

1,017

0,903

1,131

1,277

M1a

M2a

Bezoek

(2)

Participatie

0,571*

1,045

0,972

1,138

1,393

M3a

0,694

1,348***

1,044

0,836*

0,912

M1a

M2a

0,795

1,285**

1,102

0,912

0,806

0,743

1,032

2,125**

0,829

1,801*

M2a

(4)

Hulp

0,443**

1,350***

1,567

0,761*

1,389

M3a

0,726***
1,486***
1,437***

Geslacht (man 1, vrouw 0)
Opleiding (laag - hoog)
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,459***

1,540***

0,711***

1,533***

1,645***

M5

1,351*

1,575***

0,592***

1,623***

1,131

M6

0,637*

1,008

0,873

1,149

1,529

M4a

0,629*

1,018

0,878

1,155

2,156***

M5a

(2)

Bezoek

Participatie

0,541*

1,076

0,664

1,079

0,668

M6a

0,694

1,309

1,106

0,835*

1,679

M4a

0,702

1,330***

1,095

0,834*

1,543*

M5a

0,616

1,205*

1,524

0,777

3,094*

0,622*

1,108

1,582*

0,803*

2,864***

M4a

Betrokkenheid
(3)

M6a

Blad en website lezen

Niveau samenleving

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (tweezijdig)
Model 4, 5 allen (N=3686),
Model 6 sportkijkers of kunstkijkers live (N=1641),
Model 4a, 5a leden van een maatschappelijke organisatie (N=836),
Model 6a leden van maatschappelijke organisaties die of sport of of kunst bezoeken (N=411)
(1)
Dummyvariabele: 0 = niet lid van een ideële maatschappelijke organisatie, 1 = lid van een ideële maatschappelijke organisatie (imo)
(2)
Dummyvariabele: 0 = bezoekt als lid nooit de imo, 1 = bezoekt als lid soms tot vaak de imo
(3)
Dummyvariabele: 0 = leest als lid nooit het blad of de website van de imo, 1 = leest als lid soms tot vaak de imo
(4)
Dummyvariabele: 0 = is als lid niet bereid de imo ad hoc of structureel te helpen, 1 = is als lid bereid de imo ad hoc of structureel te helpen

1,567***

2,221***

M4

Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Bezoekers van professionele kunst vs.
niet-bezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst vs. nietbezoekers van amateurkunst
Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

Vrijetijdsbesteding

(1)

Lidmaatschap

Binding

0,629*

1,146*

1,559*

0,803*

2,593***

M5a

(4)

Hulp

0,628

1,138

1,935*

0,807

3,610*

M6a

Tabel 3.13 b. Relatieve kansen voor receptieve kunstparticipanten op cohesief gedrag ten opzichte van onbekende mensen in de samenleving, uitgedrukt in lidmaatschap van, bezoek
aan, interesse voor en mate van hulp aan een idealistische maatschappelijke organisatie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, logistische regressie: odds ratio’s.

0,638*

1,153*

1,531*

0,793**

1,403*

M1a

Betrokkenheid
(3)

M3a

Blad en website lezen

Niveau samenleving

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (tweezijdig)
Model 1 allen (N=3666),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1887),
Model 1a leden van een maatschappelijke organisatie (N=836)
Model 2a leden van een maatschappelijke organisatie die aan amateurkunst doen (N=410),
Model 3a leden van maatschappelijke organisaties die sporten of aan kunstbeoefening doen (N=440)
(1)
Dummyvariabele: 0 = niet lid van een ideële maatschappelijke organisatie, 1 = lid van een ideële maatschappelijke organisatie (imo)
(2)
Dummyvariabele: 0 = bezoekt als lid nooit de imo, 1 = bezoekt als lid soms tot vaak de imo
(3)
Dummyvariabele: 0 = leest als lid nooit het blad of de website van de imo, 1 = leest als lid soms tot vaak de imo
(4)
Dummyvariabele: 0 = is als lid niet bereid de imo ad hoc of structureel te helpen, 1 = is als lid bereid de imo ad hoc of structureel te helpen

1,536***

1,142

Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk
toont vs. akb die zijn werk niet toont

Vrijetijdsbesteding

M1

(1)

Lidmaatschap

Binding

Tabel 3.13 a. Relatieve kansen voor productieve kunstparticipanten op cohesief gedrag ten opzichte van onbekende mensen in de samenleving, uitgedrukt in lidmaatschap van, bezoek
aan, interesse voor en mate van hulp aan een idealistische maatschappelijke organisatie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, logistische regressie: odds ratio’s.
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3.4.3.3 Reikwijdte van altruïstisch gedrag

3.4.3.4 Oriëntatie op het nieuws

Mensen die zich met kunst bezighouden (en een meer open houding ten opzichte van het vreemde

Brede interesse in het nieuws wat betreft onderwerpen

andere hebben ontwikkeld) doneren vaker geld aan (ook) nationale en internationale goede

Is er samenhang tussen kunstparticipatie en de oriëntatie op het nieuws? Of te wel, zijn mensen

doelen en niet alleen aan lokale goede doelen. Dat is de hypothese die in deze paragraaf wordt

die aan kunst doen geïnteresseerd in meer onderwerpen in het nieuws en lezen zij vaker de

getoetst. Omdat het in dit onderzoek gaat over lokaal en provinciaal cultuurparticipatiebeleid en

landelijke bladen dan (alleen) het lokale nieuws, zoals de bijbehorende hypotheses in tabel 3.3

men vanuit dit beleid onder andere meer ontmoetingen en samenwerking tussen inwoners van

veronderstellen?

verschillende gemeenten wil bevorderen, is hier met behulp van logistische regressie gekeken of

Er is aan respondenten gevraagd om voor verschillende onderwerpen in het lokale en regionale

de respondenten helemaal niet of aan lokale goede doelen geld geven of dat respondenten (ook)

nieuws aan te geven of zij hier (bijna) nooit tot (bijna) altijd over lezen of naar luisteren/kijken.

hebben ingevuld dat zij aan nationale en/of internationale doelen doneren. De toetsing wijst uit

Dezelfde vragen zijn gesteld over onderwerpen in het landelijk nieuws.115 Voor de toetsing van de

dat er samenhang is tussen kunstparticipatie (zowel productief als receptief) en het schenken aan

hypothese dat kunstparticipatie samenhangt met een bredere interesse in het nieuws zijn alle ant-

nationale en internationale goede doelen. Het maakt hier echter niet uit of een amateurkunstbe-

woorden voor het lokale nieuws en het landelijke nieuws bij elkaar opgeteld.116 Hoe hoger de score,

oefenaar zijn werk wel of niet aan een publiek toont en er is geen verschil tussen amateurkunstbe-

hoe vaker de respondenten zich op meer verschillende onderwerpen oriënteren. Uit een lineaire

oefenaars en sporters. Dat verschil is er wel tussen kunstbezoekers en sportbezoekers. De kans is

regressie blijkt dat de respondenten die kunst bezoeken (zowel professioneel als amateur) gemid-

groter dat bezoekers van kunst (ook) aan nationale en internationale goede doelen schenken dan

deld vaker geïnteresseerd zijn in meer onderwerpen in het nieuws (B = 3,090 voor professioneel

dat sportbezoekers dat doen (O.R. = 2,426; p < 0,001).

kunstbezoek en B = 2,716 voor amateurkunstbezoek; p < 0,001). Opvallend is dat de uitkomst van
model 3 waarbij de amateurkunstbeoefenaars die niet sporten worden vergeleken met de sporters

Tabel 3.14. Relatieve kansen op donaties aan( inter)nationale doelen. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010,
15 jaar en ouder, logistische regressie: odds ratio’s.

die niet aan amateurkunst doen, negatief is. Dat wil zeggen dat, in tegenstelling tot de hypothese,
de sporters gemiddeld iets vaker in meer onderwerpen in het nieuws geïnteresseerd zijn dan amateurkunstbeoefenaars (B=-1,412; p < 0,05).117

Samenleving
Betrokkenheid
Donaties aan (inter)nationale doelen
M1

M2

M3

M4

(1)

M5

Interesse in lokaal/regionaal nieuws of landelijk nieuws
M6

Vrijetijdsbesteding
Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont
vs. akb die zijn werk niet toont

het landelijke nieuws, blijkt dat bovenstaand verschil tussen amateurkunstbeoefenaars en spor-

1,355***

ters er alleen is als het om het lokaal nieuws gaat. Uit deze toetsing blijkt verder dat amateurkunst1,159

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

beoefenaars gemiddeld vaker in meerdere onderwerpen in het landelijke nieuws geïnteresseerd
1,022

Bezoekers van professionele kunst vs. nietbezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst vs. nietbezoekers van amateurkunst
Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

zijn dan niet-amateurkunstbeoefenaars en dat kunstbezoekers gemiddeld zowel vaker lokaal
1,906***

nieuws als landelijk nieuws tot zich nemen. Met een logistische regressie is getoetst of de verschil1,270**

len tussen interesse voor het lokale nieuws en het landelijke nieuws significant zijn. In andere
2,426***

woorden: zijn amateurkunstbeoefenaars echt vaker geïnteresseerd in landelijk nieuws dan in
lokaal nieuws en zijn sporters juist vaker geïnteresseerd in lokaal nieuws dan in landelijk nieuws?

Achtergrondkenmerken

130

Uit een lineaire regressie voor alleen het lokale nieuws los van een lineaire regressie voor alleen

Leeftijd (jong - oud)

1,155***

1,092*

1,247***

1,185***

1,166***

1,308***

Uit deze toetsing (zie bijlage III.3 tabel Ax 3.3c) blijkt dat er alleen een significante samenhang is

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,080

1,159

1,229*

1,073

1,044

1,080

tussen productieve amateurkunst en een grotere interesse in landelijk dan in lokaal nieuws (O.R.

Opleiding (laag - hoog)

1,183***

1,205***

1,195***

1,150***

1,187***

1,168***

= 1,265; p < 0,05).

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,220*

1,145

1,258

1,177

1,202*

1,351*

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001
Model 1, 4,5 allen (N=3685),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N= 1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1886),
Model 6 kunstbezoekers of sportbezoekers (N=1641)
(1)
dummyvariabele: 0= doneert aan lokale doelen, 1= doneert ook aan nationale en internationale doelen

115. Deze onderwerpen waren achtereenvolgens politiek, milieu, economie, ongelukken en rampen, misdaad en criminaliteit, kunst, sport, wetenschap, showbizz.
116. Dit levert een homogene schaal op, cronbach’s alpha 0,912.
117. Met de nadruk op iets: een univariate analyse van variantie (unianova) laat zien dat de sporter een gemiddelde
score van 47,427 heeft en de amateurkunstbeoefenaar 46,015 (op een schaal van 18 tot 72, zie bijlage III.3 tabel
Ax 3.3). Het verschil is niet relevant te noemen.
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De hypothese dat mensen die aan kunst doen, een bredere interesse in het nieuws vertonen mag

bezoekers van amateurkunst en niet-bezoekers van amateurkunst wat betreft het gek doen. Blijk-

worden aangenomen voor wat betreft receptieve kunstparticipatie: kunstbezoekers zijn gemid-

baar zijn bezoekers van amateurkunst het niet meer of minder oneens met deze stelling dan niet-

deld vaker in meer onderwerpen in het nieuws geïnteresseerd dan niet-kunstbezoekers. De hypo-

bezoekers van amateurkunst. In het geval van deze stelling en de stelling ‘wat ik niet eet…’, is de

these dat er een samenhang is tussen kunstparticipatie en meer interesse in landelijk dan lokaal

kans tevens groter dat kunstbezoekers (die niet naar sportwedstrijden gaan) het er niet mee eens

nieuws mag alleen worden aangenomen voor productieve kunstparticipatie ten opzichte van res-

zijn ten opzichte van mensen die alleen sport bezoeken (O.R. = 2,023 en 2,015; p < 0,001).

pondenten die niet aan amateurkunst doen. Er is echter geen verschil tussen respondenten die
alleen aan kunst doen en respondenten die alleen aan sport doen.

Kunstparticipatie en houding ten opzichte van maatschappelijke problemen
Bij de vraag hoe men denkt over bepaalde maatschappelijke problemen kon men aangeven in

3.4.3.5 Houding ten opzichte van het vreemde, andere, onbekende

hoeverre de respondent zich zorgen maakt over dat probleem. Men kon kiezen uit de volgende

Productieve kunstparticipatie en houding ten opzichte van het andere (stellingen)

opties: dat probleem wordt sterk overdreven, dat is een probleem maar je kunt er weinig aan doen,

Aan het einde van de vragenlijst is een aantal stellingen aan de respondenten voorgelegd die iets

dat is een probleem waar ik best wel eens over nadenk en dat is een ernstig probleem dat mij erg

zeggen over de houding die men heeft ten opzichte van het nieuwe, vreemde of onbekende. Vijf

bezighoudt. Wat betreft de zorg over twee maatschappelijke problemen is met behulp van logisti-

van deze stellingen waren achtereenvolgens: ‘ik vind het leuk als er nieuwe buren komen‘, ‘ik voel

sche regressie op geen van de modellen een significantie samenhang geconstateerd.120 De respon-

mij Europeaan’, ‘ik voel mij Drent’, ‘wat ik niet ken dat eet ik niet’ en ‘doe maar gewoon dan doe

denten uit de verschillende groepen denken nagenoeg hetzelfde over het probleem van terrorisme

Ook is gevraagd in welke mate men zich zorgen maakt over bepaalde maat-

en het probleem dat het lijkt alsof iedereen egoïstischer lijkt te worden.121 Maar ten aanzien van

schappelijke problemen die zich op maatschappelijk niveau voordoen, deze komen later in deze

de andere maatschappelijke problemen reageren sommige groepen wel verschillend. Het meest

paragraaf aan de orde. De respondenten konden op een zes-punts-schaal, die van helemaal mee

opvallend is dat de kans dat mensen zich zorgen maken om natuurvervuiling, zinloos geweld en de

oneens tot helemaal mee eens liep, aangeven in hoeverre zij het met de stellingen eens waren. In

ongelijke verdeling tussen arm en rijk, groter is als mensen zich zowel productief als receptief met

tabel 3.15a en b staan de uitkomsten van de logistische regressie die is uitgevoerd met betrekking

amateurkunst bezighouden. Alleen bij het probleem van natuurvervuiling lijkt er geen verschil

je al gek genoeg’.

118

Uit tabel 3.15a blijkt dat de kans dat een respondent zich Europe-

te zijn tussen bezoekers en niet-bezoekers van amateurkunst. Ook blijkt dat de kans groter is dat

aan voelt groter is als hij amateurkunstbeoefenaar is (O.R. = 1,279; p < 0,01). Ook is de kans groter

amateurkunstbeoefenaars die niet aan sport doen, zich meer zorgen maken om natuurvervuiling

dat de amateurkunstbeoefenaar het oneens is met de stelling ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek

en de ongelijke verdeling tussen arm en rijk dan sporters.

tot bovengenoemde stellingen.

119

genoeg’. Zowel ten opzichte van de respondenten die hebben aangegeven niet aan amateurkunst
te doen (O.R. = 1,387; p < 0,001) als ten opzichte van de respondenten die sporten en niet aan
amateurkunst doen (O.R. = 1,429: p < 0,01). Waar de amateurkunstbeoefenaar een grotere kans
heeft zich Europeaan te voelen, is de kans groter dat niet-amateurkunstbeoefenaars zich Drent
voelen (O.R. = 0,755; p < 0,001), net als de sporter een grotere kans heeft dan de amateurkunstbeoefenaar zich Drent te voelen (O.R. = 0,688; p < 0,001). Dat blijkt uit de toetsing van de stelling
‘ik voel mij Drent’, die niet in de tabel is opgenomen (zie tabel Ax 3.4 in bijlage III.3).
Receptieve kunstparticipatie en houding ten opzichte van het andere (stellingen)
Ook de respondenten die geen professionele kunstuitingen bezoeken blijken zich meer Drent te
voelen dan de bezoekers aan professionele kunst. Maar de kans dat bezoekers van amateurkunst
zich Drent voelen is weer groter dan de kans dat de mensen die geen amateurkunst bezoeken zich
Drent voelen. Zij voelen zich dus zowel vaker Europeaan als Drent dan de niet-bezoekers van
amateurkunst.
Tabel 3.15b laat zien dat er samenhang is tussen receptieve kunstparticipatie en een meer open
houding wat betreft alle vier de stellingen die in de tabel zijn opgenomen ten opzichte van de
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respondenten die nooit een kunstuiting bezoeken. Er blijkt echter geen verschil te zijn tussen

118. Een zesde stelling was: ‘ik voel mij Nederlander’. Toetsing van deze stelling leverde (logischerwijs) geen verschillen
op tussen groepen. De stelling werd voorgelegd om een vergelijking te kunnen maken tussen zich Europeaan,
Nederlander en Drent voelen. Hier is alleen gekeken naar de verhouding tussen zich Europeaan en zich Drent
voelen.
119. Omdat een meervoudige ordinale regressie tot niet bruikbare modellen leidde, is er gekozen om een logistische
regressie toe te passen, waarbij de antwoorden zijn ingedeeld in de opties ‘mee eens’ (een beetje tot helemaal)
en ‘mee oneens’ (een beetje tot helemaal).
120. Omdat ook hier een meervoudige ordinale regressie geen bruikbare modellen opleverde, is een logistische
regressie uitgevoerd met een nominale afhankelijke variabele, waarbij de score 0 is gegeven aan ‘dat probleem
wordt sterk overdreven’ en ‘dat is een probleem maar je kunt er weinig aan doen’ tegenover een score 1 voor
de twee antwoordmogelijkheden waaruit blijkt dat de respondent zich in meer of mindere mate zorgen maakt
over dat probleem.
121. De meerderheid van de respondenten trekt zich deze problemen aan. 10,1% vindt dat het probleem dat het lijkt
alsof iedereen egoïstischer wordt, sterk wordt overdreven, 19,3% erkent het probleem maar vindt dat er weinig
aan te doen is. 45,3% vindt dat dit een probleem is en denkt er ook wel over na. En het probleem houdt 25,4% van
de respondenten bezig. Nagenoeg dezelfde percentages gelden voor het probleem van terrorisme. Iets minder
mensen vinden dat dit probleem sterk wordt overdreven (8,4%) terwijl 20,3 % het probleem erkent, 45,6 % er
over nadenkt en 25,7% zich ermee bezighoudt.
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0,776*
1,057
1,207

Geslacht (man 1, vrouw 0)
Opleiding (laag - hoog)
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,434*

1,087

0,858

0,937

1,029

1,269

1,055

0,687**

0,986

0,788

0,962

1,070**

1,006

1,058*

1,279**

0,997

1,046

1,097

1,030

0,925

1,211

1,307***

0,703***

1,086**

1,419*

1,415***

0,577***

1,077

0,921

1,198

1,277***

0,619***

1,095*

1,046

0,987

1,405***

0,778**

0,994

1,387***

1,080

1,453***

0,787*

0,979

1,189

0,995

1,409***

0,850

0,984

1,429**

Oneens met: doe maar gewoon
(4)
dan doe je al gek genoeg
M1
M2
M3

0,784*
1,042
1,179

Geslacht (man 1, vrouw 0)
Opleiding (laag - hoog)
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,200

1,057

0,782*

0,951

1,426**

1,234

1,080

0,724*

0,967

1,001

0,933

1,050*

0,989

1,071**

1,427***

0,948

1,070**

0,980

1,060*

1,219*

1,164

1,138***

1,044

1,105*

1,400

1,173

1,262***

0,704***

1,112***

1,825***

1,211

1,303***

0,694***

1,091**

1,399***

1,291

1,350***

0,665**

1,135**

2,023**

Betrokkenheid
Oneens met: wat ik niet ken dat
(2)
Eens met: ik voel mij Europeaan
(3)
eet ik niet
M4
M5
M6
M4
M5
M6

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (tweezijdig)
Model 4, 5 allen (N=3685),
Model 6 sportbezoekers of kunstbezoekers (N=1641)
(1)(2)
Dummyvariabele: 0= beetje tot helemaal mee oneens, 1= beetje tot helemaal mee eens
(3)(4)
Dummyvariabele: 0= beetje tot helemaal mee eens, 1= beetje tot helemaal mee oneens

0,962

1,357*

Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Bezoekers van professionele kunst vs.
niet-bezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst vs. nietbezoekers van amateurkunst
Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

Vrijetijdsbesteding

Eens met: leuk als er nieuwe
(1)
buren komen wonen
M4
M5
M6

Niveau van samenleving

0,948

1,377***

0,760**

1,012

1,828***

0,964

1,415***

0,744***

1,001

1,160

1,160

1,423***

0,828

1,040

2,015*

Oneens met: doe maar gewoon
(4)
dan doe je al gek genoeg
M4
M5
M6

Tabel 3.15 b. Relatieve kansen voor kunstbezoekers op overbruggende cohesieve houding uitgedrukt in houding ten aanzien van nieuwe buren, Europa, ‘het vreemde’ en anders dan
‘normaal’ doen. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, logistische regressie, odds ratio’s.

0,941

1,077*

0,884

1,083*

1,017

1,180

Betrokkenheid
Oneens met: wat ik niet ken dat
(2)
Eens met: ik voel mij Europeaan
(3)
eet ik niet
M1
M2
M3
M1
M2
M3

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (tweezijdig)
Model 1 allen (N=3666),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1887)
(1)(2)
Dummyvariabele: 0= beetje tot helemaal mee oneens, 1= beetje tot helemaal mee eens
(3)(4)
Dummyvariabele: 0= beetje tot helemaal mee eens, 1= beetje tot helemaal mee oneens

0,957

1,071

Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

Amateurkunstbeoefenaar vs. nietamateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk
toont vs. akb die zijn werk niet toont

Vrijetijdsbesteding

Eens met: leuk als er nieuwe
(1)
buren komen wonen
M1
M2
M3

Niveau van samenleving

Tabel 3.15 a. Relatieve kansen voor amateurkunstbeoefenaars op overbruggende cohesieve houding uitgedrukt in houding ten aanzien van nieuwe buren, Europa, ‘het vreemde’ en
anders dan ‘normaal’ doen. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, logistische regressie, odds ratio’s.
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Bij wijze van controle is gevraagd aan mensen of zij zich ook zorgen maken over de bezuinigingen

De kans dat de respondenten in de survey meer betrokkenheid tonen ten opzichte van mensen

op kunst en cultuur. Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat de respondenten tot en met de

die men niet persoonlijk kent, is groter als zij amateurkunst bezoeken dan als zij dat niet doen.

laatste vraag de vragenlijst serieus hebben ingevuld. Het is verklaarbaar dat de samenhang tussen

Dat geldt ook voor de bezoekers van professionele kunst, maar zij bezoeken niet meer of minder

zowel productieve als receptieve kunstparticipatie voor alle modellen positief significant is. Het

bijeenkomsten van ideële maatschappelijke organisaties en lezen ook niet meer of minder over de

zijn uiteraard de mensen die zich in hun vrije tijd bezighouden met kunst die zich meer bekomme-

maatschappelijke organisaties waar zij lid van zijn. Het lijkt er op dat bezoekers van amateurkunst

ren om de bezuinigingen op dit beleidsterrein dan de mensen die zich daar niet mee bezighouden.

eerder hun open houding (of cohesieve gedrag in de ideële dimensie) omzetten in overbruggend

Voor de resultaten van de toetsing van deze deelhypothese wordt verwezen naar bijlage III.3 tabel

cohesief gedrag (in de relationele dimensie). Ook hier is het weer de vraag of dat nu komt door

Ax3.5a en b.

het participeren als zodanig of door het participeren in de kunsten. Terwijl op het burgermaatschappelijk niveau er nagenoeg geen verschillen zijn met sportbezoekers en dus de soort par-

3.4.3.6 Samenhang tussen kunstparticipatie en cohesief gedrag op het
niveau van samenleving

ticipatie niet van belang lijkt, zijn die verschillen er op dit niveau wel. Kunstbezoekers hebben

De een na laatste tabel in dit hoofdstuk (tabel 3.16) met een overzicht van de uitkomsten van

bezoeken, maar wel om er over te lezen, en er hand- en spandiensten aan te verlenen. Verder zijn

de toetsingen van de deelhypotheses op samenlevingsniveau, laat een positieve samenhang zien

kunstbezoekers vaker lid van meer verschillende soorten verenigingen en is de kans groter dat zij

tussen receptieve kunstparticipatie en een meer open houding ten opzichte van anderen op het

naast lokale ook nationale en internationale goede doelen steunen dan sportbezoekers doen. En

niveau van de (inter)nationale samenleving.

de kunstbezoeker heeft een grotere kans te ‘proeven’ van het onbekende en ‘gek’ te doen dan de

geen grotere kans dan sportbezoekers om de maatschappelijke organisatie waar ze lid van zijn te

bezoeker van sportwedstrijden en demonstraties. De vraag rijst of op dit niveau de soort particiTabel 3.16. Uitkomsten toetsing deelhypotheses cohesieve houding op niveau van de samenleving. Een positieve
samenhang is een indicatie voor een meer overbruggend cohesief houding, een negatieve samenhang voor een meer
bindende cohesieve houding.

Model 1

+

.

.

Model 2

+

+

Model 3

+

.

.

Model 4

+

+

Model 5

+

Model 6

+

pelijke

problemen

Zorgen om
maatschap-

op basis van
stellingen

nieuws*

Open houding

(landelijk)

Brede
interesse in

nationale
goede doelen

Die samenhang is er amper met amateurkunstbeoefenaars die niet sporten in vergelijking met
sporters die niet aan amateurkunst doen. Deze twee groepen reageren op bijna alle deelhypothe-

+

+

. (+)

+2

+3

ses hetzelfde. Kunstbeoefenaars hebben echter wel een grotere kans om lid te zijn van meerdere

+

.

.

.

+1

verenigingen, zouden eerder gek doen en lijken zich vaker zorgen te maken om maatschappe-

.

.

.

-

+1

+2

.

.

+

+

+

+4

+1

tie, terwijl in theorie de omgang met kunst via de verbeeldingskracht meer een beroep zou doen

+

+

+

+

+

+

+3

+2

op het empathisch vermogen dan sport. Een verklaring was dat het merendeel van de amateur-

.

.

+

+

+

.

+2

.

(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
*lineaire regressie: (+) gemiddelde is hoger; (-) gemiddelde is lager; (.) niet significant; (lege cel) geen significant model
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hebben immers duidelijk een grotere kans om meer open te staan voor de ander dan mensen die
die aan de respondenten zijn voorgelegd.

Steunt (inter-)

Bereid tot hulp
aan imo

.

cohesieve houding en gedrag vanwege de specifieke kenmerken van kunst. Bezoekers van kunst
niet professionele kunstuitingen bezoeken, althans op basis van de antwoorden op de stellingen

Betrokkenheid
Lezen over imo

imo

Bezoek aan

Participatie

Lid van imo

soorten
verenigingen*

Lid diverse

Binding

patie meer een rol gaat spelen en de kunstreceptie verband houdt met een meer overbruggende

Model 1 amateurkunstbeoefenaar vs. niet-amateurkunstbeoefenaar,
Model 2 amateurkunstbeoefenaar die werk aan publiek toont vs. amateurkunstbeoefenaar die dat niet doet,
Model 3 amateurkunstbeoefenaar vs. sporter,
Model 4 bezoeker van professionele kunst vs. niet-bezoeker van professionele kunst,
Model 5 bezoeker van amateurkunst vs. niet-bezoeker van amateurkunst,
Model 6 kunstbezoeker vs. sportbezoeker.

lijke problemen. Sporters lijken weer een bredere interesse in het nieuws te hebben. In de vorige
paragraaf werd gekeken waarom er geen verschil zou zijn tussen deze twee soorten van participa-

kunstbeoefenaars in de survey niet naar buiten treedt met het eigen werk of het resultaat van de
beoefening en daardoor zich wellicht minder bezig houdt met de kwaliteit van het werk (daarmee
wordt bedoeld het vermogen om de verbeeldingskracht aan te spreken met het werk). Toetsing
van de deelhypotheses op samenlevingsniveau voor het model amateurkunstbeoefenaars die
hun werk met publiek delen versus personen die niet amateurkunst beoefenen voor een publiek,
laat zien dat het eerste type amateurkunstbeoefenaar een grotere kans heeft om zich zorgen te
maken over maatschappelijke problemen, maar niet anders denkt over de geponeerde stellingen.
Amateurkunstbeoefening voor publiek hangt samen met vijf van de negen indicatoren voor overbruggend cohesief gedrag op samenlevingsniveau, bij toetsing van amateurkunstbeoefening in
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het algemeen versus niet-amateurkunstbeoefenaars mogen ook vijf van de negen deelhypotheses

mesoniveau	
  

worden aangenomen. Hier maakt het wel of niet optreden of exposeren dus geen verschil. (Zie

ideëel	
  

voor de toetsing van de deelhypotheses voor het model amateurkunstbeoefening voor publiek vs.
niet-amateurkunstbeoefening bijlage III.3 tabel Ax 3.6).

3.5 Conclusie
Op drie niveaus is getoetst in hoeverre kunstparticipatie samenhangt met overbruggend cohesief
gedrag. De drie onderstaande grafieken geven de mate van samenhang tussen de verschillende
soorten van (kunst)participatie (model 1 t/m 6) en overbruggend cohesief gedrag per niveau weer.
Daarbij wordt zichtbaar in hoeverre er sprake is van overbruggend cohesief gedrag in de relatio-

bindend	
  

overbruggend	
  

nele en in de ideële dimensie. Omdat er enkel getoetst is op overbruggend cohesief gedrag, blijft
de linkerhelft van het diagram leeg.
Grafiek 3.3. Mate van samenhang tussen verschillende soorten (non-)participatie en overbruggend cohesief gedrag
op drie sociale niveaus. Hier zijn de resultaten van de toetsing van model vii (bezoeker van kunst vs. amateurkunstbeoefenaar) toegevoegd.122
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122. De grafieken zijn niets anders dan een illustratieve weergave van de resultaten per niveau en staan ieder op zich.
De mate van overbrugging in de relationele en ideële dimensie op persoonlijk niveau mag dus niet vergeleken
worden met die op de andere niveaus. De verhouding tussen relationeel en ideëel is per niveau percentueel
berekend.

139

BINDEN OF OVERBRUGGEN?

3. HET EMPIRISCH VERBAND TUSSEN KUNSTPARTICIPATIE EN COHESIEF GEDRAG

De grafieken laten zien dat op alle drie de niveaus het vaakst een positieve samenhang is geconsta-

bijvoorbeeld als amateurkunstbezoeker exposities en voorstellingen in het dorpshuis bezoekt.

teerd tussen kunstbezoek en de getoetste indicatoren voor overbruggend cohesief gedrag volgens

Bovendien is de kans dat er vrijwilligerswerk wordt gedaan voor de sport- of amateurkunstver-

de toegepaste PBBG-index. Daarbij is het verband met amateurkunst (donkergroen) nog iets vaker

eniging ook vrij groot op dit niveau: amateurkunst en (amateur)sport worden immers vaak beoe-

vastgesteld dan met professionele kunst (lichtgroen). Ook is de kans groter dat amateurkunst-

fend en bezocht in de directe leefomgeving. Maar als de overbrugging op dit niveau vooral wordt

beoefenaars overbruggend cohesief gedrag vertonen dan respondenten die niet productief aan

veroorzaakt in de relationele dimensie en er daardoor nauwelijks verschillen zijn tussen kunst en

kunst doen (rood). Deze positieve samenhang is het vaakst vastgesteld op samenlevingsniveau,

sport, kan dan het verschil tussen de kunstbezoekers en niet-bezoekers op dit niveau nog wel ver-

maar op alle niveaus geldt dat de amateurkunstbeoefenaars ten opzichte van niet-amateurkunst-

klaard worden op basis van de gedachtegang dat kunst via de ideële dimensie een open houding

beoefenaars op minder indicatoren een samenhang met overbruggend cohesief gedrag laten zien,

genereert? Als immers de kunstbezoekers een meer open houding hebben en daardoor met meer

dan de kunstbezoekers ten opzichte van de niet-kunstbezoekers in de survey. Dit roept de vraag

verschillende mensen in de leefomgeving omgaan, zou dat verschil er toch ook tussen de kunst-

op of dit ook betekent dat kunstbezoekers ten opzichte van amateurkunstbeoefenaars meer over-

bezoekers en sportbezoekers moeten zijn? Wat echter niet zichtbaar is in de bevolkingssurvey, is

bruggend cohesief gedrag vertonen. Uit de gele lijn, die de resultaten van een extra toetsing laat

de mate waarin de kunstuiting de perceptie van de maker of toeschouwer uitdaagt. Er is in de vra-

zien (zevende model met bezoeker kunst vs. kunstbeoefenaar), valt op te maken dat een positieve

genlijst geen onderscheid gemaakt tussen bevestigende en uitdagende kunst. Bevestigende kunst

samenhang op een aantal indicatoren gevonden is voor een samenhang tussen de bezoeker en

ligt dichter bij sport: beide vormen van spel worden meer gespeeld volgens de regels en ordening

overbruggend cohesief gedrag, maar dat het verschil met kunstbeoefenaars bij aanzienlijk minder

die bekend zijn bij de speler (maker) en de toeschouwer dan uitdagende kunst. Ten opzichte van

indicatoren is geconstateerd dan tussen kunstparticipanten (zowel productief als receptief) en

sport is er dan geen verschil in overbruggend cohesief gedrag merkbaar, maar wellicht wel ten

respondenten die niet aan kunst doen of geen kunst bezoeken.123

opzichte van de niet-bezoekers en niet-amateurkunstbeoefenaars, zoals op sommige indicatoren

In theorie zouden deze verschillen er ook moeten zijn tussen kunst en sport. Die zijn bij alle indi-

uit de regressieanalyse blijkt (rode en groene lijnen).

catoren geconstateerd op persoonlijk niveau en bij een aantal op het niveau van de samenleving

Uit een extra toetsing bleek echter dat de overbrugging onder de bezoekers op dit niveau voorna-

(donkerblauwe lijn). Dat wil zeggen dat de kans groter is dat bezoekers van kunst meer overbrug-

melijk werd veroorzaakt door de bezoekers van amateurkunst (zie paragraaf 3.4.2.5). In deze extra

gend cohesief gedrag of een overbruggende cohesieve houding op deze niveaus laten zien dan

toetsing is de groep bezoekers van alleen amateurkunst vergeleken met niet-bezoekers van kunst.

bezoekers van sport. Dit zelfde geldt voor amateurkunstbeoefenaars ten opzichte van sporters, zij

Ditzelfde is herhaald voor de groep bezoekers van alleen professionele kunst. De bezoekers van

het in mindere mate en alleen op samenlevingsniveau (lichtblauwe lijn). Op microniveau lijken

alleen professionele kunst lieten op één indicator na geen grotere kans op overbruggend cohesief

amateurkunstbeoefenaars zich in sommige gevallen meer cohesief te gedragen in de relationele

gedrag zien ten opzichte van de niet-bezoekers, terwijl bij meer dan de helft van de indicatoren de

dimensie, op macroniveau is dat geringe verschil geconstateerd in de ideële dimensie. De gedach-

bezoekers van alleen amateurkunst wel een grotere kans op overbruggend cohesief gedrag hadden

tegang in hoofdstuk twee was dat kunst als spel, in tegenstelling tot andere vormen van spel waar-

dan de niet-bezoekers.

onder sport, het voorstellingsvermogen van de kijker aanspreekt, wat maakt dat de toeschouwer

Hoe kan het, ten slotte, dat de bezoekers van alleen professionele kunst, gezien hun theoretisch

op een andere manier naar de werkelijkheid kan kijken of er aan kan refereren. Het is mogelijk dat

veronderstelde open houding, geen overbruggend gedrag in de directe leefomgeving laten zien?

op basis van dat verschil de kunstparticipanten in de survey in hun gedrag en houding een grotere

Hoewel ook deze verklaringen niet met empirisch bewijs gestaafd kunnen worden, werd in para-

kans hebben open te staan voor (de omgang met) ‘anderen’, dan respondenten die niet aan kunst

graaf 3.4.2.5 gesuggereerd dat in Drenthe de meeste professionele kunstuitingen niet in de directe

doen maar bijvoorbeeld wel aan sport. Er is echter een aantal aspecten waardoor deze optie, op

leefomgeving zullen worden aangeboden en dus in de relationele dimensie al geen ontmoetin-

basis van de resultaten uit de bevolkingssurvey, nog enkel gesuggereerd kan worden.

gen met anderen uit de directe leefomgeving opleveren. De professionele kunstuitingen houden
bovendien geen verband met de sociale context waarin de bezoekers wonen en zullen daarom via

Mate van uitdaging en relatie met sociale context

de ideële dimensie ook niet gauw invloed hebben op het cohesief gedrag op burgermaatschappe-

Zo valt het op dat er op het niveau van de directe leefomgeving geen verschillen zijn geconstateerd

lijk niveau. Dat sluit aan bij de voorwaarde van een relatieve autonomie van de kunst. De uiting

tussen kunst en sport. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zowel amateurkunst als (amateur)

moet verwijzen naar de normen van de context waarin het kunstwerk gemaakt wordt wil de toe-

sport vooral in de directe leefomgeving beoefend en bezocht wordt en vaak is verweven met dorps-

schouwer er betekenis aan kunnen geven. Wanneer deze de normale (dagelijkse) sociale context

of wijkverenigingen en activiteiten in de buurt. Omdat de indicatoren voor overbruggend cohesief
gedrag op burgermaatschappelijk niveau beperkt zijn tot het vrijetijdsleven in verenigingsver-
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band, is er dus al snel sprake van overbruggend cohesief gedrag in de relationele dimensie als men

123. Zie voor de resultaten van de toetsing van model vii bijlage III.4 tabel Ax 4.1.
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van de maker of toeschouwer betreffen, houdt de betekenis die er aan gegeven wordt wellicht ook
verband met het cohesief gedrag dat daaruit voortkomt. De kans op overbruggend cohesief gedrag
onder kunstbezoekers op samenlevingsniveau blijkt namelijk juist wel veroorzaakt te worden door
de bezoekers van professionele kunst.124 De indicatoren voor overbruggend cohesief gedrag, of
beter, een overbruggende cohesieve houding op dit niveau, zijn dan ook niet met een bepaalde

3. HET EMPIRISCH VERBAND TUSSEN KUNSTPARTICIPATIE EN COHESIEF GEDRAG

Grafiek 3.4. Mate van overbruggend cohesief gedrag ten opzichte van alle niveaus samen in relatie tot kunstparticipatie. Omdat er getoetst is op specifiek de samenhang tussen kunstparticipatie en overbrugging, zijn in deze figuur de
linker kwadranten met bindend cohesief gedrag leeg.
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Verband met cohesief gedrag getoetst
Volgens de definitie van cohesief gedrag volgens Schnabel, doet het gedrag en de houding ten
opzichte van anderen op alle drie de niveaus er toe. Als de verschillen tussen de drie niveaus
worden losgelaten en het overbruggende cohesieve gedrag in zijn totaliteit in kaart wordt gebracht,
wordt zichtbaar dat de kunstbezoekers ten opzichte van niet-bezoekers het vaakst een grotere
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kans op overbruggend cohesief gedrag laten zien (groene lijnen). Dit geldt ook, maar in mindere
mate, voor de amateurkunstbeoefenaars ten opzichte van de respondenten die niet productief aan
kunst doen (rode lijn). Daarbij wordt duidelijk dat de amateurkunstbeoefenaars die hun werk aan
publiek laten zien weer een grotere kans hebben zich overbruggend te gedragen dan amateurkunstbeoefenaars die niet optreden of exposeren: dit iets vaker in de relationele dimensie dan
in de ideële. De gele lijn bevestigt dat er inderdaad vaker samenhang is tussen kunstbezoekers
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en overbruggend cohesief gedrag dan tussen kunstbeoefenaars en overbruggend cohesief gedrag.
De blauwe lijnen laten zien dat op een aantal indicatoren kunst een grotere kans op overbrugging
geeft dan sport.
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Causaliteit en niveau van analyse
Er is dus samenhang geconstateerd tussen kunstparticipatie en overbruggend cohesief gedrag, het
gedrag dat theoretisch werd verwacht door de open houding die deelname aan kunst kan genereren. Door bij de toetsingen gecontroleerd te hebben voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en
werk, kan in ieder geval vastgesteld worden dat overbruggend cohesief gedrag wordt beïnvloed
door kunstparticipatie. Of is het juist zo dat de respondenten in de survey aan kunst deelnemen,
vanwége hun open houding naar anderen? Wordt het gedrag en de houding van een persoon
ten opzichte van anderen opener doordat hij in kunst participeert, of zijn het juist personen met
een meer open houding als karaktereigenschap die aan kunst doen? Op basis van de besproken
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124. Zie bijlage III.4 tabel Ax 4.2
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resultaten in dit hoofdstuk kunnen geen conclusies worden getrokken op dit vlak. Dat geldt ook
voor het niveau van analyse. In dit hoofdstuk is een samenhang tussen kunstparticipatie en cohesief gedrag vastgesteld. Daarbij wordt verondersteld dat het cohesieve gedrag zodanig invloed
heeft op de omgeving, dat dit doorwerkt naar een hoger niveau. Dat wil zeggen dat als personen in
een bepaalde context of omgeving bindend cohesief gedrag vertonen, dit interne cohesie tot gevolg
heeft. En als er in een omgeving juist veel overbruggend cohesief gedrag is, dit zal resulteren in
externe cohesie. Echter, om dit vast te stellen is inzicht nodig in de aard van de relaties tussen de
personen die zich in een omgeving bevinden. Met de gegevens van de bevolkingssurvey kunnen
geen uitspraken gedaan worden over sociale cohesie, omdat er geen analyses op meso- en macroniveau mogelijk waren. De respondenten in de survey staan los van elkaar en er zijn dan ook geen
gegevens bekend over het gedrag van anderen in relatie tot de respondenten.

Verdieping van het onderzoek
Door veldonderzoek te doen naar projecten die vanuit het cultuurparticipatiebeleid bepaalde overbruggingen tot doel hebben, kan er wel zicht op de onderlinge relaties tussen personen binnen een
bepaalde context of omgeving worden verkregen. Met behulp van op projecten toegespitst kwantitatief en kwalitatief onderzoek, kan het cohesief gedrag in relatie met anderen in de omgeving
worden onderzocht. In hoofdstuk vijf wordt duidelijk of met deze laatste stap van het Colemanbootje (zie hoofdstuk 1) uitspraken gedaan kunnen worden over effecten van kunstparticipatie op
sociale cohesie. Door daarnaast metingen in de tijd te doen, vanaf de start van een project tot na
de afronding ervan, kan wellicht worden nagegaan in hoeverre het cohesief gedrag verandert door
deelname aan het project, en dus over de richting van het verband. Daarbij spelen de relationele
en ideële dimensie uiteraard nog steeds een belangrijke rol: vindt er (tijdelijk) overbrugging plaats
doordat de projecten ontmoetingen met anderen bewerkstelligen? En/of is er eerder sprake van
overbrugging in de ideële dimensie, via de receptie van de kunstuiting doordat deze de perceptie
van de deelnemers of toeschouwers uitdaagt? Het verschil tussen bevestigende en uitdagende
kunst kan in het veldonderzoek nader worden onderzocht, evenals de mate van relatieve autonomie, doordat de kunstuitingen hierop geanalyseerd kunnen worden en de vragen aan de respondenten gekoppeld kunnen worden aan de betreffende kunstuiting.
Maar voordat in hoofdstuk vijf de resultaten van het veldonderzoek worden besproken, wordt
eerst in hoofdstuk vier nagegaan in hoeverre verwacht kan worden dat cultuurparticipatiebeleid
bijdraagt aan sociale cohesie. In hoeverre wordt sociale cohesie inderdaad nagestreefd en om
welke vormen van sociale cohesie gaat het dan (bindend of overbruggend)? Op welke niveaus
worden effecten verwacht (persoonlijk, directe leefomgeving of samenleving), in welke dimensie
wordt gedacht (relationeel of ideëel) en via welke soort projecten en activiteiten worden effecten
nagestreefd? De antwoorden op al deze vragen maken in ieder geval duidelijk dat er meer schuilt
achter de schijnbaar eenvoudige veronderstelling dat cultuurparticipatie goed is voor sociale
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cohesie: cultuur verbindt niet zomaar.

Deel II

Cultuur verbindt niet zomaar
Over de doelen en effecten van cultuurparticipatiebeleid
ten aanzien van sociale cohesie in Drenthe

Provincie Drenthe
PeerJonG (2)

Noordenveld

De Drentse Bluesopera (1)
Tynaarlo

Aa en Hunze

Week van de Amateurkunst

Midden-Drenthe

Coevorden

Emmen

De Wolden

Amateurkunstnetwerk

EmmerMEERcultuur (3)

= bevolkingssurvey (hoofdstuk 3)

(1)

De Drentse Bluesopera werd opgevoerd in Gieten

(2)

PeerJonG speelde in Winschoten (Groningen), Norg (Noordenveld) en Nieuw-Buinen
(Borger-Odoorn)

(3)

EmmerMEERcultuur vond plaats in de wijk Emmermeer van de woonplaats Emmen

Hoofdstuk 4

Overbruggen via
cultuurparticipatiebeleid
4.1 Van veronderstelling naar doelstelling
De provincie Drenthe en andere overheden in Nederland gaan er in hun cultuurparticipatiebeleid vanuit dat deelname aan cultuur (in de Wet op het specifiek cultuurbeleid opgevat als de
kunsten, erfgoed en media) effect heeft op sociale cohesie. In het vorige hoofdstuk is zichtbaar
geworden dat er inderdaad een samenhang is tussen kunstparticipatie en overbruggend cohesief
gedrag. Deze samenhang werd het vaakst geconstateerd met kunstbezoek maar ook, zij het vooral
op samenlevingsniveau, met amateurkunstbeoefening. In beleid wordt juist vaak een effect van
kunstbeoefening in de directe leefomgeving verwacht, waarbij bovendien geen expliciet onderscheid gemaakt wordt tussen intern en extern gerichte sociale cohesie. In hoofdstuk één bleek dat
er tal van interpretaties en definities van dit laatste begrip in omloop zijn, die niet zelden tegengesteld aan elkaar worden gehanteerd door politici, beleidsmakers en uitvoerders van beleid. In
het Drentse beleid bijvoorbeeld wordt vooral amateurkunst gewaardeerd vanwege het bindende
karakter dat het zou hebben binnen een dorpsgemeenschap. Tegelijkertijd wordt van diezelfde
amateurkunst verwacht dat zij verbindingen over dorpsgrenzen heen kan bewerkstelligen, dus
dat zij overbrugt.
Het tweede deel van dit onderzoek behandelt nu de vraag hoe en in welke mate het Drentse cultuurparticipatiebeleid in de periode 2009-2012 heeft bijgedragen aan sociale cohesie. Voordat
in hoofdstuk vijf de resultaten van het kwantitatieve en kwalitatieve veldonderzoek worden
gepresenteerd, wordt nu eerst nagegaan hoe het cultuurparticipatiebeleid er in Nederland, en in
Drenthe in het bijzonder, in die periode uitzag. Er is gekozen voor een uitgebreide analyse, om
na te gaan in hoeverre de legitimatie van het cultuurparticipatiebeleid (namelijk dat cultuurparticipatie goed is voor de sociale cohesie) samenhangt met feitelijke beleidsdoelen: in hoeverre
wordt cultuurparticipatiebeleid ontwikkeld en uitgevoerd om sociale cohesie te bevorderen?
Gaat het de overheid daarbij om het bevorderen van binding of juist overbrugging en denkt men
die bevestiging van of verandering in sociale verhoudingen te bereiken via de relationele of de
ideële dimensie? Een volgende stap is om uit het beleid dat op papier zou bijdragen aan sociale
cohesie, die projecten te selecteren die door hun kunstzinnige karakter een overbruggend effect
te weeg zouden moeten brengen. Dit om de in hoofdstuk drie getoetste hypothese dat mensen die
hun vrije tijd besteden aan het beoefenen van of kijken naar kunst, meer overbruggend cohesief
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gedrag vertonen dan mensen die hun vrije tijd anders besteden, nader te kunnen onderzoeken.

voor Cultuurparticipatie ziet een belangrijk verband tussen cultuureducatie en amateurkunst en

Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre de projecten inderdaad bijdragen aan het gewenste over-

spreekt over een culturele loopbaan waarin het herkennen en ontwikkelen van talent in drie fasen

bruggend cohesief gedrag tussen de geselecteerde groepen. Ten tweede biedt dit de mogelijkheid

verloopt: (1) een oriënterende fase via educatie, (2) een fase van ontwikkeling en verdieping via

om te onderzoeken of er inderdaad een verband bestaat tussen het kunstzinnige karakter van de

cultuureducatie en amateurkunst en (3) het zelf actief zijn en verder bekwamen binnen de ama-

projecten en cohesief gedrag.

teurkunst en volkscultuur. Een talent dat zich verder wil ontwikkelen tot professioneel kunstbe-

Het te verwachten overbruggende effect is overigens niet de enige parameter waar de projecten

oefenaar, zal na de tweede fase kiezen voor een beroepsopleiding en zijn weg vervolgen buiten de

aan moeten voldoen om in het onderzoek opgenomen te kunnen worden. Nadat is uiteengezet

reikwijdte van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

hoe en op basis van welke paramaters de projecten zijn geselecteerd, worden deze in de laatste

Volkscultuur is een nieuw beleidsterrein dat op initiatief van kabinet Balkenende IV werd toege-

paragraaf van dit hoofdstuk beschreven. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de overbrug-

voegd. Volkscultuur “appelleert aan de behoefte aan worteling en aan gevoel voor samenhang en

gingen die men verwacht te bereiken. Hoe die teweeg gebracht (kunnen) worden via de specifiek

traditie” (ibid., p.6), aspecten die volgens het fonds meehelpen de culturele bagage te verkrijgen

kunstzinnige aspecten van de activiteiten, komt in hoofdstuk vijf aan de orde.

die burgers nodig zouden hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Het fonds heeft voor alle drie beleidsterreinen (of programmalijnen) twee centrale doelen gefor-

Op basis van de operationalisering van sociale cohesie naar microniveau (hoofdstuk één), de afba-

muleerd: meer mensen doen mee en er komen betere faciliteiten. Dit wil zij bereiken door onder

kening van cultuurparticipatie naar productieve en receptieve deelname aan kunst (in ruime zin)

andere de inzet van de Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten. Met deze regeling

(hoofdstuk twee), de theoretisch geformuleerde en getoetste samenhang tussen kunst en over-

stelt het fonds aan alle twaalf provincies en vijfendertig grote gemeenten middelen beschikbaar

bruggend cohesief gedrag (hoofdstuk twee en drie), en ten slotte de uit het cultuurparticipatiebe-

om op lokaal niveau een eigen participatieprogramma uit te voeren. Elke deelnemende lagere

leid geselecteerde projecten in dit hoofdstuk, kan de onderzoeksvraag voor dit deel van de studie

overheid matcht het bedrag dat door het fonds beschikbaar is gesteld. Met deze regeling beoogt

nu als volgt worden geformuleerd:

het fonds de lokale infrastructuur van de amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur te
versterken.127

Hoe en in welke mate draagt het kunstparticipatiebeleid van Drenthe, via projecten met een
kunstzinnig karakter die in het kader van dat beleid in de periode 2009-2012 zijn uitgevoerd, bij

4.2.2 Drents cultuurparticipatiebeleid

aan overbruggend cohesief gedrag van de deelnemers aan en bezoekers van deze projecten?

In Drenthe hebben de provincie en de gemeente Emmen een beroep gedaan op de Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten.128 De provincie heeft deze middelen op drie manieren
besteed: (1) voor matching met gemeentelijk beleid van elf gemeenten, (2) ten behoeve van cul-

4.2 Het cultuurparticipatiebeleid in Nederland en Drenthe in de
periode 2009-2012

turele projecten op provinciale schaal en (3) voor onderzoek, monitoring en evaluatie van het cultuurparticipatieprogramma van de provincie en de gemeenten samen. De provincie en gemeenten
(inclusief de gemeente Emmen) hebben onder de naam Studio 13 samenwerking gezocht door de

4.2.1 Landelijk cultuurparticipatiebeleid

participatieprogramma’s met elkaar te delen en waar mogelijk samen te werken.

Op advies van de Raad voor Cultuur heeft minister Plasterk met ingang van 1 januari 2009 het
Fonds voor Cultuurparticipatie in het leven geroepen, met als taak om de “actieve deelname
aan het culturele leven van burgers in Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats” te bevorderen op basis van de gedachte dat “actieve deelname
aan cultuur bijdraagt aan cultureel burgerschap: aan individueel geluk maar ook aan onderlinge
binding in dorp, wijk of stad” (Fonds voor Cultuurparticipatie, 2009, p.5-6).125
Actieve cultuurdeelname wordt door het fonds gestimuleerd langs drie beleidsterreinen: amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Dat amateurkunst zich leent voor de bevordering
van actieve cultuurdeelname behoeft weinig uitleg: amateurkunst betreft immers de actieve
beoefening van de kunsten. Cultuureducatie hoeft niet direct te leiden tot actieve participatie,

152

maar kan daar wel een belangrijke rol in spelen door de overdracht van kennis.126 Het Fonds

125. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is in 2013 aan een tweede beleidstermijn begonnen die loopt tot 2016. De
programmalijn volkscultuur heeft plaatsgemaakt voor talentontwikkeling.
126. Zie ook hoofdstuk drie, voetnoot 37. Onder cultuureducatie wordt in dit onderzoek verstaan het opdoen van
kennis over kunst en cultuur binnen het onderwijs.
127. Andere subsidie-instrumenten van het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn de Plusregeling cultuurparticipatie
voor projectsubsidies (met daarnaast vierjarige subsidies aan landelijke instellingen voor cultuurparticipatie) en
twee stimuleringsprogramma’s. Met de twee stimuleringsprogramma’s beoogt het fonds rechtstreeks specifieke
doelstellingen te realiseren. Het programma Het beste van twee werelden moet de samenwerking tussen professionals en amateurs bevorderen. Met het programma Er zit muziek in ieder kind stimuleert het fonds dat zoveel
mogelijk kinderen een muziekinstrument leren bespelen.
128. Met meer dan 90.000 inwoners is de gemeente Emmen één van de 35 grote gemeenten die rechtstreeks deel
kunnen nemen aan de regeling. Het programma van de gemeente Emmen komt later aan de orde bij de bespreking
van het cultuurparticipatiebeleid van de gemeenten in Drenthe.
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In haar cultuurnota 2009-2012 stelt de provincie Drenthe de uitgangspunten van haar cultuur-

keer tijdens hun basisschoollooptijd in aanraking met zes kunstdisciplines (dans, toneel, muziek,

beleid voor als twee polen van de magneet cultuur. Aan de ene kant, zo meent zij, heeft cultuur

literatuur, beeldende kunst en nieuwe media). Het betreft productieve en receptieve activiteiten.

een sociaal en aan de andere kant een economisch effect. ”Een magneet heeft altijd twee polen. De

In twee gemeenten neemt het basisonderwijs een podiumplan af, waarbij de kinderen alleen podi-

polen van cultuur als magneet stoten elkaar niet af, maar versterken elkaar”(Provincie Drenthe,

umkunstvoorstellingen bekijken. In het cultuurtraject voor het voortgezet onderwijs komen ook

2009a, p.1). Die twee polen zijn de twee veronderstelde maatschappelijke effecten van cultuur

de zes genoemde kunstdisciplines aan bod. De kunstmenu’s en cultuurtrajecten zijn stapsgewijs

waardoor de magneet “mensen uit alle geledingen van de samenleving, binnen en buiten Drenthe”

ingevoerd. Dat wil zeggen dat de gemeenten de financiering van de activiteiten geleidelijk aan (in

(ibid.) trekt. Voor de mensen binnen Drenthe wil de provincie dat zij allemaal toegang hebben tot

vier jaar tijd) hebben overgenomen van de provincie. De cultuur-educatieve programma’s worden

het kunst- en cultuuraanbod dat de Drentse culturele infrastructuur te bieden heeft. Dit omdat

door drie partijen bekostigd: provincie (organisatie), gemeenten (deel activiteiten), onderwijs

volgens de provincie cultuurparticipatie bijdraagt aan educatie, sociale samenhang en de Drentse

(deel activiteiten). In de cultuurnotaperiode 2005 tot 2008 had de provincie al ingezet op meer

identiteit. Verderop in de culturele agenda scherpt de provincie haar doelstelling aan door aan

vraagsturing vanuit het onderwijs, met als doel dat cultuureducatie beter verankerd zou raken

te geven dat zij zich met het cultuurparticipatiebeleid richt op het vergroten van deelname aan

in het onderwijsbeleid. Een tweede doelstelling was dat er in de kunstmenu’s en cultuurtrajecte

cultuur, waarbij de nadruk wordt gelegd op actieve deelname: “Ons doel is om meer mensen in

ruimte zou komen voor meer aanbod van lokale culturele instellingen en voor cultureel erfgoed.

aanraking te brengen met kunst en cultuur, vooral door actieve participatie” (p.21). Tegelijkertijd

Deze lijn zet de provincie door in de Culturele en Museale agenda 2009-2012. Daar is nog de

moet die culturele infrastructuur zodanig aantrekkelijk zijn, dat zij mensen van buiten Drenthe

doelstelling bijgekomen dat binnenschoolse cultuureducatie aansluit bij cultuurparticipatie in de

aantrekt en zo van positieve invloed kan zijn op de (regionale) economie. Door kunst- en cul-

naschoolse opvang en eventueel in de vrije tijd.

tuuractiviteiten van ”onverwachte kwaliteit, sprankelend en spraakmakend” (p.5) te stimuleren,
verwacht de provincie dat meer mensen en bedrijven van buiten (tijdelijk of blijvend) willen ver-

De provincie draagt bij aan de amateurkunst door ervoor te zorgen dat via de steunfunctie Kunst

toeven in het Drentse.

en Cultuur Drenthe het kader in de amateurkunst zich kan scholen en verder kan ontwikkelen.
De provinciale amateurorkesten en de zangkoren (oratoriumverenigingen) met een provinci-

Cultuurparticipatie wordt door de provincie Drenthe via verschillende (beleids)wegen bevorderd.

ale uitstraling worden door de provincie gesubsidieerd. Het betreft in totaal zes orkesten, drie

Het Programma voor Cultuurparticipatie ‘Samen Delen!’ kan gezien worden als een kruispunt

oratoriumverenigingen en een Drents kamerkoor. De belangen van deze, en alle andere Drentse

waar een aantal van die wegen op uitkomen en waarvandaan de wegen, al dan niet samenge-

muziekverenigingen en zangkoren, worden behartigd door de samenwerkingsverbanden SAKO

voegd, worden vervolgd. Overeenkomstig de centrale doelen van het Fonds voor Cultuurpartici-

en SAMO Drenthe. Deze verbanden worden eveneens door de provincie ondersteund. Een min of

patie staan spreiding van cultuur en het toegankelijk maken van de culturele infrastructuur voor

meer structurele bijdrage wordt verleend aan het semiprofessionele Theater te Water met jonge

alle inwoners van Drenthe centraal. In alle uithoeken van de provincie dient een cultuuraanbod

amateur acteurs, dat in Groningen en Drenthe jaarlijks succesvol twee producties uitbrengt, en

genoten te kunnen worden (het zogenaamde horizontale of geografisch spreidingsbeleid) en een

(tot 2010) aan theaterwerkplaats Het Hek van de Dam in Ekehaar. Deze (structurele) provinciale

zo breed mogelijk publiek moet van uitingen van kunst en cultuur kunnen genieten (ook wel ver-

bijdragen aan amateurkunst in Drenthe besloegen in 2008 ruim 2% van het totale provinciale

ticaal spreidingsbeleid genoemd). De wegen (beleidsterreinen) die de kruising (het Programma

cultuurbudget.130 Daarnaast werd ook op projectbasis, binnen het programma Actieplan Cultuur-

voor Cultuurparticipatie) passeren zijn cultuureducatie, amateurkunst, festivalbeleid en deels

bereik, geld besteed aan amateurkunst. Het budget voor het Actieplan Cultuurbereik besloeg 1,8

erfgoed en musea. Bij andere beleidsterreinen zoals bibliotheekbeleid, archieven en de regionale

% van het totale provinciale cultuurbudget.

omroep worden overigens dezelfde doelen van spreiding en toegankelijkheid gesteld, maar omdat
deze niet het programma voor cultuurparticipatie kruisen, worden deze beleidsterreinen verder
buiten beschouwing gelaten.129
De binnenschoolse cultuureducatie is in Drenthe een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten. In opdracht van de provincie heeft het expertisecentrum Kunst en Cultuur
Drenthe er voor gezorgd dat in tien gemeenten een educatief programma cultuur door het basisonderwijs en door het voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Dit programma voor het basisonder-
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wijs is in de meeste gemeenten een kunstmenu. Via een kunstmenu komen leerlingen één of twee

129. Sinds 1 januari 2014 wordt de regionale omroep overigens niet meer uit het provinciaal fonds gefinancierd, maar
heeft het Rijk de financiering overgenomen.
130. Ook hier moet er rekening mee worden gehouden dat het totale cultuurbudget van de provincie alle sectoren
beslaat die binnen de Wet op het specifiek cultuurbeleid vallen. Ruim een derde van het budget (36%) gaat naar
de regionale omroep en ruim 22% wordt besteed aan cultureel erfgoed en musea waarbij twee van de gesubsidieerde musea (ook) beeldende kunst beheren en/of tentoonstellen (museum De Buitenplaats en het Drents
Museum). Zie ook voetnoot 5.
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4.2.3 Gemeentelijk cultuurparticipatiebeleid

Hoewel niet altijd expliciet verwoord, vinden bijna alle gemeenten in Drenthe cultuurparticipa-

Ook de Drentse gemeenten volgen de opvatting van het kabinet dat cultuurparticipatie van (posi-

tie van belang voor de inwoners van Drenthe en veronderstellen zij dat cultuurparticipatie van

tieve) invloed is op de samenleving. Uit de twaalf cultuurnota’s van de gemeenten (en de cultuur-

positieve invloed is op de samenhang binnen de Drentse gemeenten, steden, dorpen en wijken.132

participatieprogramma’s) zijn vier motieven af te leiden die de gemeenten geven voor het voeren

De gemeenten laten in het midden welke vorm(en) van cultuur daarop van invloed zijn. Zij geven

van cultuur(participatie)beleid. Een veel genoemd motief is dat cultuur bijdraagt aan sociale

de indruk dat zowel cultuuruitingen via een van de kunsttalen als cultureel erfgoed hun uitwer-

cohesie in de samenleving van een dorp, kern, wijk of stad. Wat de gemeenten precies bedoelen

king kunnen hebben op de sociale cohesie. In de cultuurparticipatieprogramma’s komt cultureel

met cultuur is niet altijd even duidelijk. De begrippen kunst, cultuur en kunst & cultuur worden

erfgoed veel aan bod. Binnen cultuureducatie wordt door alle gemeenten ingezet op een verbre-

in de gemeentelijke beleidsdocumenten (en in die van de provincie) door elkaar gebruikt. Het

ding van kunsteducatie naar cultuureducatie door meer aandacht te besteden aan erfgoededucatie

valt wel op dat in de participatieprogramma’s van beide overheden een aantal keer expliciet het

(en mediawijsheid). Volkscultuur wordt veelal gekoppeld aan (immaterieel) erfgoed. De provincie

verband wordt gelegd tussen amateurkunst en sociale cohesie. Overigens gebruiken gemeenten en

en gemeenten beogen echter wel het immaterieel erfgoed op vernieuwende wijze, bijvoorbeeld

provincie ook niet alleen de term sociale cohesie. Andere termen die in dit kader worden genoemd

via kunstzinnige activiteiten, onder de aandacht te brengen. En bij cultuureducatie wordt tevens

zijn (sociale) (ver)binding of verbondenheid en betrokkenheid.

ingezet op een zo goed mogelijke aansluiting tussen binnenschoolse cultuureducatie en actieve

Een ander motief dat door de gemeenten wordt aangedragen, is dat kunst en cultuur een aantrek-

participatie buitenschools, waarbij het aannemelijk is dat met actieve participatie hier actieve

kingskracht hebben op toeristen, nieuwe inwoners en bedrijven en daarmee goed zijn voor de

deelname aan een kunstuiting bedoeld wordt.

plaatselijke economie. Het komt overeen met één van de twee reeds besproken polen van Cultuur
als magneet, namelijk dat cultuur bijdraagt aan een aantrekkelijk cultureel klimaat. Het gaat

Een groot gedeelte (in ieder geval een kwart) van het cultuurbeleid van de Drentse gemeenten

bij beide motieven om de bijdrage die kunst en cultuur kunnen leveren aan de leefbaarheid en

betreft de amateurkunst.133 Alle gemeenten in Drenthe hebben één of meer subsidieregelingen ten

(woon)kwaliteit van een dorp, kern, wijk of stad. Net als in het provinciale beleid staan de sociale

behoeve van amateurkunstverenigingen en incidentele projecten en activiteiten op het terrein van

waarden van kunst en cultuur centraal, bij het tweede motief gaat de aandacht uit naar de econo-

de amateurkunsten. In de vier gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel is een Centrum

mische waarde.

voor de Kunsten gevestigd, dat bovendien dependances heeft in de omliggende gemeenten. Iedere

Het merendeel van de gemeenten geeft ook aan dat cultuurparticipatie van belang is voor per-

gemeente betaalt mee aan het Centrum voor de Kunsten, opdat kinderen en jongeren (tot de leef-

soonlijke ontwikkeling. De gemeenten die persoonlijke ontwikkeling niet als motivatie voor beleid

tijd van eenentwintig jaar) tegen een aanvaardbaar tarief aan cursussen mee kunnen doen. De

Maar deze en de meeste

subsidiëring van deze centra voor de kunsten door alle gemeenten staat overigens in deze tijden

in hun nota’s noemen, doen bijvoorbeeld wel aan talentontwikkeling.

131

andere gemeenten lijken meer belang te hechten aan de waarden van cultuur op gemeenschappelijk niveau. De gemeente Hoogeveen valt wat dat betreft op. Naast het uitgangspunt dat cultuur
mede de aantrekkelijkheid (woonkwaliteit) van de stad en omliggende dorpen bevordert, wil
Hoogeveen de inwoners en vooral ”jongeren uit alle sociale lagen en uit alle wijken en dorpen in
aanraking brengen met verschillende vormen van kunst en cultuur, [zodat] een bijdrage geleverd
(wordt) aan hun persoonlijke, sociale en creatieve ontwikkeling” (Meerjarenplan cultuurparticipatie Hoogeveen, p.1). Een vierde reden om aan cultuurbeleid te doen, die nauw verwant is aan
al genoemde motieven, is dat cultuur de identiteit van een gemeente (Aa en Hunze), kern (Coevorden en Westerveld) of de omgeving (Tynaarlo en provincie) bepaalt. Tynaarlo legt als enige
gemeente een verband tussen identiteit van de omgeving en cultureel erfgoed:
Het cultureel erfgoed versterkt voor een groot deel de identiteit van de omgeving. De
inrichting van onze omgeving die vanuit de historie is ontstaan, is een gegeven in het
leven van de burger en heeft ook een bindende factor in de samenleving. Cultureel
erfgoed maakt de historie zichtbaar en voelbaar. (Gemeente Tynaarlo, 2010, p.33)
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131. De provincie stelt zich overigens ook ten doel beleid voor talentontwikkeling te ontwikkelen. In het programma
voor cultuurparticipatie stelt zij dat een betere topamateur-laag nieuw publiek en nieuwe deelnemers aantrekt.
Daarom wil zij de infrastructuur voor talentontwikkeling verbeteren, zodat het aantrekkelijk wordt voor amateurtalenten zich te ontwikkelen tot topamateurs.
132. Eén gemeente geeft geen redenen op voor het belang van cultuur(participatie)beleid: De Wolden stelt wel dat het
belangrijk is om zo vroeg mogelijk met kunst en cultuur in aanraking te komen en stimuleert daarom voornamelijk cultuurparticipatie onder kinderen. Maar noch in het cultuurparticipatieprogramma, noch in de cultuurnota
beschrijft de gemeente De Wolden waarom cultuur(participatie) van belang is en wat de gemeente met cultuurbeleid nastreeft anders dan een zo groot mogelijke deelname van kinderen aan culturele activiteiten.
133. Het totale cultuurbudget van de gemeenten gezamenlijk bedraagt in 2008 € 29.872.250. In dit bedrag zijn alle
bestedingen aan cultuur in de zin van de Wet op het specifiek cultuurbeleid inbegrepen: van archeologie tot
podiumkunsten, van de lokale omroep tot de monumentenzorg en van de bibliotheek tot culturele evenementen.
79% van het totaalbedrag wordt besteed aan de grote instellingen: bibliotheek, kunstencentrum en de schouwburg. De subsidies aan de centra voor de kunsten besloegen in 2008 23% van het totale cultuurbudget van alle
gemeenten samen.
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van bezuinigingen onder druk en blijkt geen vanzelfsprekendheid meer te zijn.134

en criteria van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeente Emmen werd rechtstreeks door

In elke Drentse gemeente wordt amateurkunst veelvuldig in verenigingsverband beoefend. In

het Fonds ondersteund. Onder de naam Studio 13 trokken de provincie Drenthe en alle twaalf

totaal zijn volgens de gegevens van de Culturele Atlas (2008) in Drenthe 845 amateurkunstvereni-

gemeenten gezamenlijk op om het cultuurparticipatiebeleid uit te voeren, waartoe de gemeen-

gingen actief. Het gaat daarbij voornamelijk om de traditionele vormen van kunst: zang, (hafabra)

telijke programma’s voor cultuurparticipatie, ingevuld volgens het format van het Fonds voor

muziek en toneel, maar in het aantal zijn ook (volks)dansverenigingen, fotografie-, film,- en video-

Cultuurparticipatie, in één document zijn samengevoegd. Daarboven ‘hangt’ als het ware het pro-

clubs en popbands meegerekend. Het bedrag aan structurele subsidies voor amateurkunstvereni-

vinciale participatieprogramma Samen Delen!.

gingen bedraagt 2% van het gezamenlijke gemeentelijke cultuurbudget in 2008. Voor incidentele
amateurkunstprojecten was er in dat jaar in acht gemeenten ruim € 82.000 beschikbaar, een te

4.3.1 Samen Delen! Provinciaal Programma voor Cultuurparticipatie

laag bedrag om in percentages van het totale gemeentelijke cultuurbudget uit te drukken.

De provincie Drenthe heeft in Samen Delen! de twee centrale doelen aangaande cultuurparticipatiebeleid als volgt geconcretiseerd: (1) meer mensen actief in aanraking brengen met een cul-

In paragraaf 4.2.2 werd al besproken dat het cultuureducatiebeleid door drie partijen wordt

tuurdiscipline en (2) meer podiumruimte creëren. Daarbij richt zij de aandacht specifiek op de

gefinancierd, maar dat het de bedoeling is dat de gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid

doelgroepen ouderen vanaf 65 jaar, jongeren vanaf 15 jaar en jonge gezinnen (ouders van jonge

nemen voor de stimulering van lokale culturele activiteiten in de cultuureducatie programma’s op

kinderen).136

school en voor een betere aansluiting tussen cultuureducatie in het onderwijs en na schooltijd. De
gemeenten maken daartoe samen met het onderwijs deel uit van lokale netwerken cultuureducatie.

De cultuurdeelname van deze groepen is volgens de provincie Drenthe lager dan de gemiddelde
cultuurdeelname in Drenthe. In het geval van de jongeren van vijftien jaar en ouder baseert de

Iedere gemeente vult het cultuurparticipatiebeleid op zijn eigen manier in: de ene zet er veel extra

provincie zich niet op cijfers maar beredeneert zij dat schoolverlaters niet meer bereikt worden

geld op in, de andere is blij met het bedrag dat zij via de provincie ontvangt vanuit het Fonds voor

via cultuureducatie in het onderwijs. Binnen het onderwijs komen veel kinderen en jongeren tot

Cultuurparticipatie en gebruikt dit om het bestaande cultuurparticipatiebeleid (enigszins) te ver-

vijftien jaar in aanraking met cultuur door middel van het kunstmenu en het cultuurtraject. Het

sterken. In de cultuurparticipatieprogramma’s wordt vooral gewag gemaakt van de inspanningen

kunstmenu wordt door 89% van de leerlingen in het basisonderwijs gevolgd en 65% van de leer-

die de gemeenten al (van plan waren) op dit terrein (te) leveren en welke andere rijkssubsidiestro-

lingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs volgt het cultuurtraject.137 Daarnaast wordt

men dan de gelden van het Fonds voor Cultuurparticipatie door de gemeenten worden ingezet ten

in het voortgezet onderwijs het vak CKV gegeven. Waar het de provincie om gaat, is de groep jon-

behoeve van bevordering van cultuurparticipatie. De besproken doelstellingen worden dan ook

geren te blijven bereiken die geen cultuureducatie binnen het onderwijs meer krijgt aangeboden

voor een deel nagestreefd met inzet van bestaande beleidsinstrumenten en middelen. De middelen die uit het Fonds voor Cultuurparticipatie via de provincie beschikbaar zijn gesteld en door
provincie en gemeenten zijn verdrievoudigd, worden voor een deel ingezet voor het subsidiëren
van incidentele activiteiten en projecten op het gebied van amateurkunst en volkscultuur via een
subsidieregeling.135 Een veel geziene besteding van de middelen binnen de programmalijn cultuureducatie, is de uitbreiding van het kunstmenu met erfgoededucatie (en in een enkel geval met
mediawijsheid) tot een cultuurmenu. Dit gebeurt in de vorm van subsidies voor nieuwe projecten
cultuureducatie (bij voorkeur lokaal) of door subsidie aan de instellingen die opdracht krijgen dit
te coördineren.

4.3 Studio 13: Drentse programma’s voor cultuurparticipatie
samengevoegd
Voor de helft van het budget dat het Fonds voor Cultuurparticipatie aan de provincie Drenthe
beschikbaar heeft gesteld, bepalen elf Drentse gemeenten hoe zij binnen hun gemeente cultuur-
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participatie bevorderen. Zij zijn op hun beurt door de provincie gehouden aan de programmalijnen

134. Centrum voor de Kunsten CQ in Zuidoost Drenthe is met ingang van juli 2014 failliet verklaard. In de gemeente
Midden-Drenthe is met ingang van 2012 met twee derde op de subsidie aan Centrum voor de Kunsten ICO
bezuinigd. Verder staat ICO ook in de andere vier gemeenten waaronder het centrum valt, onder druk, net als
kunstencentrum Scala dat in Hoogeveen en Meppel is gevestigd.
135. Zowel de provincie als de twaalf gemeenten samen hebben hetzelfde bedrag dat het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft doorgesluisd aan het budget toegevoegd. Matching van het bedrag wordt door de gemeenten
verschillend ingevuld. Een aantal gemeenten heeft (naar de eigenlijke opzet van de provincie) extra geld beschikbaar gesteld voor het cultuurparticipatiebeleid. Maar een aantal gemeenten heeft bestaande of gereserveerde
budgetten opgegeven als inzet voor matching. Alle gemeenten hebben overigens een beroep gedaan op de door
provincie vooraf berekende bedragen op basis van het aantal inwoners.
136. Hoewel de provincie zich op een aantal momenten inderdaad richt op bevordering van actieve cultuurdeelname,
spreekt zij zich daar in de beleidsstukken niet duidelijk over uit. Door zich te beperken tot de formulering ‘cultuurparticipatie’ laat de provincie ruimte voor het zowel vergroten van actieve als receptieve cultuurparticipatie.
In de uitwerking van het Programma voor Cultuurparticipatie komen beide aan bod.
137. Deze cijfers zijn in het Programma voor Cultuurparticipatie zonder bronvermelding opgenomen. (Provincie
Drenthe, 2009). De percentages komen overeen met de gegevens uit de Culturele Atlas van Drenthe 2008.
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of het middelbaar onderwijs verlaat.138

betreft dan een verschil tussen actieve receptie (er op uitgaan om naar een cultuuruiting te kijken

In de provincie Drenthe wonen relatief veel ouderen (65 plus) waarvan weinig mensen (passief)

of te luisteren) en passieve receptie. ‘Actief in aanraking komen met’ kan ook slaan op het zich

cultuur beleven of actief deelnemen aan cultuur (Provincie Drenthe, 2009, p.5). Provinciaal

actief inzetten ten behoeve van een culturele uiting, bijvoorbeeld als vrijwilliger in een bibliotheek

onderzoek wijst uit dat zich onder de Drentse inwoners van 65 jaar en ouder meer thuisblijvers

of museum of als organisator van een lokaal cultureel festival. In de sterkte-zwakteanalyse van

bevinden ten opzichte van het gemiddelde, als het gaat om het bezoeken van culturele voorstel-

cultuurparticipatie in Drenthe constateert de provincie dat 44% van de inwoners van Drenthe zich

lingen, het gebruikmaken van een uitleenvoorziening of het actief beoefenen van een cultuurdis-

inzet als vrijwilliger, maar dat slechts 4% vrijwilliger is in de culturele sector. Daar wil de provin-

cipline (Bestuurscommissie OCWZ, 2009). Tussen 2005 en 2008 is deze groep thuisblijvers wat

cie verandering in aanbrengen (Provincie Drenthe, 2009, p.5). Hoewel de do’s en don’t’s in het

betreft het bezoeken van een culturele voorstelling en het bezoeken van een culturele instelling

participatieprogramma anders suggereren, is bevordering van receptieve cultuurparticipatie als

of plek, wel flink kleiner geworden, maar dat geldt ook voor jongere thuisblijvers. Zo hebben in

doelstelling bijna even prominent aanwezig in het programma als de bevordering van productieve

2008 beduidend meer laag opgeleiden en personen met een laag inkomen één of meer culturele

cultuurdeelname. Receptieve participatiedoelen blijven centraal staan, getuige de opsomming van

voorstellingen bezocht ten opzichte van 2005. Toch blijven deze groepen (ouderen, lage inko-

alle algemene participatiedoelen in het cultuurparticipatieprogramma. Het geeft aan dat de pro-

Voor de provincie reden

vincie uiteindelijk geen keuze maakt tussen bevordering van productieve en receptieve deelname.

mens, lager opgeleiden) in dit opzicht achter bij de gemiddelde Drent.

139

om zich op deze doelgroepen te blijven richten, waarbij de focus ligt op de groep die ouder is dan
vijfenzestig jaar.

De tweede hoofddoelstelling van het Programma voor Cultuurparticipatie om meer podiumruimte

Een andere nieuwe doelgroep wordt gevormd door jonge gezinnen (gezinnen met kinderen tot

te creëren, is niet gericht op een specifieke doelgroep. Deze doelstelling (die een concretisering is

twaalf jaar). In de sterkte-zwakte analyse die de provincie geeft in het Programma voor Cultuur-

van het horizontale spreidingsbeleid) lijkt een vreemde eend in de bijt te zijn. De provincie heeft

participatie, wordt gesteld dat Drenthe een grote groep van jonge gezinnen kent die nauwelijks
participeert (Provincie Drenthe, 2009, p.5). De provincie meldt niet waar zij deze uitspraak op
heeft gebaseerd. Uit onderzoek van het provinciale onderzoeksbureau blijkt echter dat jonge
gezinnen ten opzichte van het gemiddelde in Drenthe ongeveer evenveel deelnemen aan culturele
activiteiten, zowel receptief als actief. Van de uitleenvoorziening (de bibliotheek) wordt door jonge
gezinnen zelfs beduidend meer gebruik gemaakt dan door de gemiddelde Drent (Bestuurscommissie OCWZ, 2009). Tevens kan worden aangenomen dat het juist de jonge gezinnen zijn die het
meest gebruik maken van de centra voor de kunsten.140 Het is overigens niet duidelijk of het in
dit onderzoek de cultuurparticipatie van het gezin betreft, of cultuurparticipatie door de kinderen
uit het gezin. Op basis van de provinciale onderzoeksgegevens zou er weinig reden zijn voor de
provincie om extra inspanningen te verrichten om de cultuurparticipatie onder jonge gezinnen te
vergroten. In de uitwerking van de cultuurparticipatieprogramma’s wordt verder ook nauwelijks
tot geen aandacht besteed aan deze doelgroep. In de gemeentelijke programma’s wordt wel veel
aandacht besteed aan de doelgroep kinderen en een enkele gemeente zet zich in om ouders met
lage inkomens (meer) in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, in de verwachting dat
de ouders dit dan meegeven aan hun kinderen. In een enkel geval ondersteunt de provincie of
gemeente een evenement of project dat bestemd is voor het hele gezin.
De formulering van het doel om meer mensen ’actief’ in aanraking te laten komen met een cultuurdiscipline, laat ruimte voor het zowel vergroten van productieve cultuurparticipatie als van
receptieve cultuurparticipatie. Door de positie van het woord ‘actief’ in voorgaande zin zijn zelfs
nog meer interpretaties mogelijk. Zo kan met ‘actief in aanraking komen met’ het tegengestelde
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bedoeld worden van het thuis cultuur beleven via gedrukte, audiovisuele of digitale media. Het

138. Er zijn geen gegevens bekend over de cultuurdeelname van jongeren in de leeftijdsgroep vijftien jaar en ouder.Wel
heeft de bestuurscommissie OCWZ onderzoek gedaan naar de cultuurdeelname van jongeren tussen twaalf en
negenentwintig jaar. In de rapportage Cultuur voor Iedereen worden hiervan geen cijfers bekend gemaakt, maar
schrijft de onderzoeker dat het opvalt ”dat jongeren (12-29 jaar) relatief veel culturele voorstellingen bezoeken
en ouderen (65 plus) het minst”, dat ”in vergelijking met drie jaar geleden de stijging van actieve participatie
vrijwel geheel toe te schrijven is aan frequentere participatie van de groep jongeren” en dat ook binnen de groep
lage inkomens ”het vooral jongeren zijn die zich vaker kunstzinnig/cultureel hebben geuit” (Bestuurscommissie
OCWZ, 2009, p.16, 38 en 39).
139. In 2008 was het aandeel niet-bezoekers aan culturele voorstellingen onder de doelgroep ouderen (65 plus),
lage opleiding, laag inkomen resp. 29, 28 en 24%. Onder de gemiddelde Drentse inwoner was het aantal thuisblijvers 17%. In 2005 waren deze percentages respectievelijk 43, 44 en 35 %. Het gemiddelde was toen nog 23%.
(Bestuurscommissie OCWZ, 2009, p.17)
140. In het onderzoek Cultuur voor iedereen? van de bestuurscommissie OCWZ (2009) is ook onderzocht welke
groepen mensen centra voor de kunsten bezoeken. Hierbij moet echter worden aangetekend dat in deze vervolgmeting het bezoek aan een centrum voor de kunsten wordt gezien als een vorm van receptieve participatie, zoals
het bezoeken van een museum, galerie, historische plek of bijzonder gebouw en het archief. Dit geeft een vertekend beeld. Eerst moet worden opgemerkt dat het onderzoek hiermee suggereert dat het om een passieve vorm
van cultuurparticipatie gaat: receptie. Een bezoek aan een centrum voor de kunsten behelst over het algemeen
echter een actieve vorm van cultuurparticipatie. Ten tweede is het belangrijk op te merken, dat het onderzoek
een onderscheid heeft willen maken tussen enerzijds het bezoeken van voorstellingen (podiumkunsten) en anderzijds het bezoeken van tentoonstellingen van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Dat onderscheid is echter
niet gemaakt ten aanzien van het bezoek aan een centrum voor de kunsten. Bovendien zijn het de podiumkunsten
die daar veruit het meeste worden beoefend en heeft cultureel erfgoed daar helemaal geen plek. Nu kan uit de
onderzoeksresultaten worden opgemaakt dat het juist de jonge gezinnen zijn die voornamelijk de centra voor de
kunsten bezoeken. Maar op basis van deze resultaten kunnen geen uitspraken gedaan worden over de receptie
van beeldende kunstuitingen en cultureel erfgoed onder jonge gezinnen.
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immers geen rol in de harde infrastructuur of in accommodatiebeleid; deze is toebedeeld aan de

reserveren vergrootte, samen met de mogelijkheid gedurende vier jaar het cultuurparticipatiebe-

gemeenten. De provincie meent hier toch een stimulerende rol in te kunnen spelen door onder de

leid uit te voeren en verder te ontwikkelen, de kans op continuering van het beleid op gemeentelijk

projecttitel De Creatieve Ruimte (semi-) professionele podia te creëren of faciliteren in bestaande

niveau.142 De provincie vroeg de gemeenten niet alleen deze meerjarige programma’s op te stellen

ruimtes in dorpen en op het platteland. Het doel is om “het bezoek van plattelandsbewoners aan

en uit te voeren, maar beoogde ook dat gemeenten in hun subsidieregelingen zouden sturen op

podiumkunsten substantieel te verhogen, de kwaliteit van het cultuuraanbod te verhogen en

bewustwording van identiteit en/of op vormen van actieve participatie, met name als het gaat om

talentontwikkeling te stimuleren” (Provincie Drenthe, 2009, p.10). Volgens de provincie kunnen

activiteiten op het terrein van volkscultuur.

veel gebouwen in Drenthe zoals kerkjes, monumentale panden, bibliotheken en fabrieken een
herbestemming krijgen voor culturele doeleinden. Hoe de provincie deze podia wil creëren of faci-

Doelstellingen op macroniveau komen binnen de gemeentelijke cultuurparticipatieprogramma’s

literen staat verder niet in het cultuurparticipatieprogramma beschreven. Als voorbeeld dienen

niet voor. Wel koos een aantal gemeenten ervoor om een verandering aan te brengen in de eigen

stichting De Literaire Hemel, dat jaarlijks een reeks literaire lezingen organiseert in café De Amer,

manier van werken om daarmee de cultuurparticipatie in Drenthe te bevorderen. Zo’n instrument

en Theaterboerderij Het Hek van de Dam.141

op macroniveau is de bevordering van samenwerking tussen verschillende gemeentelijke afdelingen. De gemeente Meppel bijvoorbeeld zag kansen om de ontwikkeling van culturele arran-

Tabel 4.1. Doelstellingen en instrumenten van het cultuurparticipatiebeleid van de provincie Drenthe.

gementen voor toeristen te stimuleren, door een integrale beleidsbenadering vanuit cultuur en
economie. Een dergelijke integrale benadering werd door meer gemeenten en ook de provincie

Hoofddoelstelling Drents
cultuurparticipatiebeleid

Goede spreiding en
toegankelijkheid van kunst en
cultuur voor alle Drentse burgers

Doelstellingen Drents Programma
voor Cultuurparticipatie
Meer Drentse burgers actief in
aanraking met een
cultuurdiscipline

Meer podiumruimte

Beleidsinstrumenten
Studio 13 (samenwerking met
Drentse gemeenten)

nagestreefd en is in verscheidene cultuurnota’s terug te vinden. In de programma’s voor cultuurparticipatie werd dit instrument in mindere mate ingezet. Een ander instrument op macroniveau
was het toegankelijker maken van de subsidiestromen, door bijvoorbeeld middelen te bundelen
in één subsidieregeling (Noordenveld en Assen), of door jongeren in de gelegenheid te stellen een

Provincie brede projecten

subsidieaanvraag via een sms-bericht in te dienen en in versneld tempo te behandelen (Emmen).

(Behoefte)onderzoek, monitoring
en evaluatie

De doelstellingen die in de gemeentelijke programma’s voor cultuurparticipatie staan omschreven, zijn allemaal geformuleerd op meso- en microniveau. In de volgende paragrafen wordt per
programmalijn omschreven wat de meest voorkomende doelstellingen en de daarbij behorende
beleidsinstrumenten zijn. Omdat cultuurparticipatiebeleid grotendeels tot het reguliere cultuur-

4.3.2 Drie programmalijnen

beleid van de Drentse gemeenten behoort, wordt bij elke programmalijn eerst omschreven wat dit

In het provinciale programma zijn per programmalijn de doelen nader gespecificeerd in ‘subdoe-

beleid inhoudt en welke inspanningen de provincie Drenthe op die terreinen levert.

len’. De hoofddoelen en subdoelen zijn te ordenen naar macroniveau (gericht op het veranderen
van beleid), mesoniveau (gericht op organisaties die het beleid uitvoeren) en microniveau (gericht
op de doelgroep waar het allemaal uiteindelijk om gaat: de inwoners van Drenthe). Doelstellingen
op macro- en mesoniveau zijn te interpreteren als middel om de doelstellingen op microniveau te
bereiken. In tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van de provinciale doelstellingen per programmalijn geordend naar genoemde niveaus.
De provincie wilde dat voor een groot deel door gemeenten zelf het cultuurparticipatiebeleid werd
bepaald. Los van de doelstellingen per programmalijn dienden de gemeenten meerjaren-programma’s cultuurparticipatie te ontwikkelen: een doelstelling op macroniveau. Door de gemeenten te verplichten het bedrag van het Fonds voor Cultuurparticipatie te matchen, werd al een
extra financiële impuls gegeven, die logischerwijs direct zou leiden tot in ieder geval meer projec-
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ten en activiteiten en wellicht meer deelnemers en/of publiek. De verplichting zelf een budget te

141. Theaterboerderij Het Hek van de Dam heeft in 2013 haar deuren wegens financiële tekorten moeten sluiten. De
provincie Drenthe heeft de subsidie in het kader van de decentralisering van cultuurparticipatiebeleid ingetrokken en het lukte de Theaterboerderij niet om met bestaande middelen de kosten te dragen. Ook de waarderingssubsidie van de provincie voor De literaire hemel is sinds 2013 stopgezet.
142. Feitelijk drie jaar, het jaar 2009 is gebruikt om de samenwerking met gemeenten gestalte te geven en de plannen
te ontwikkelen.
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Tabel 4.2. Overzicht van provinciale doelstellingen zoals beschreven in het programma voor cultuurparticipatie Samen
Delen! Geordend naar macro-, meso- en microniveau.
Beleid	
  per	
  
programmalijn	
  

Macro	
  (overheden)	
  

Meso	
  (organisaties)	
  

Drents	
  cultuur-‐
participatie	
  
programma	
  

Gemeentelijke	
  
meerjaren-‐	
  
programma’s	
  
gerealiseerd	
  

	
  

Amateurkunst	
  

	
  

• Samenwerking	
  tussen	
  
lokale	
  partijen,	
  
professionele	
  kunst	
  en	
  
provinciale	
  instellingen	
  
versterkt	
  
• Goede	
  doorstroming	
  van	
  
cultuureducatie	
  
binnenschools	
  naar	
  actieve	
  
amateurkunstbeoefening	
  
buitenschools	
  

Cultuureducatie	
  

	
  

• Meer	
  vraaggericht	
  vanuit	
  
het	
  onderwijs:	
  
- Lokale	
  netwerken	
  
cultuureducatie	
  én	
  
amateurkunst	
  	
  
- Toename	
  scholen	
  met	
  
interne	
  cultuur-‐
coördinator	
  

Micro	
  (doelgroepen)	
  

Provinciale	
  	
  projecten	
  
(Drenthe	
  breed)	
  

Meer	
  burgers	
  actief	
  in	
  
aanraking	
  met	
  een	
  
cultuurdiscipline	
  

	
  

• Meer	
  actieve	
  
participatie	
  	
  

• Ouderenproject	
  

• Meer	
  (actieve)	
  
participatie	
  door	
  
specifiek	
  ouderen	
  
65+,	
  jonge	
  gezinnen	
  
en	
  jongeren	
  15+	
  	
  	
  

• Drents	
  
popmuziekproject	
  
• Subsidieregeling	
  
incidentele	
  
activiteiten	
  
	
  

Bewustwording	
  van	
  
identiteit	
  en	
  
vormen	
  van	
  actieve	
  
participatie	
  zijn	
  
vaste	
  
prestatiedoelen	
  in	
  
gemeentelijke	
  
subsidieregelingen	
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en provinciale instellingen, (2) een goede doorstroming van cultuureducatie binnenschools naar
actieve cultuurparticipatie buitenschools. De Drentse gemeenten hebben deze doelen ook voor

Met betrekking tot het provinciale doel de samenwerking tussen professionals en amateurs te
versterken, beogen de gemeenten de kwaliteit van amateurkunstverenigingen en producties te
verbeteren. De gedachtegang is dat verbetering van de kwaliteit meer bezoekers, vrijwilligers en
deelnemers trekt. Het provinciale doel op mesoniveau wordt door de gemeenten dus ingezet als
middel om een ander doel op mesoniveau te bereiken, namelijk kwaliteitsverbetering van de ama-

• Minimaal	
  twee	
  
nieuwe	
  cultuur-‐
educatieve	
  projecten	
  
• Subsidieregeling	
  
incidentele	
  
activiteiten	
  

bijdragen dat meer mensen actief, receptief of als vrijwilliger participeren. En hoewel niet expliciet genoemd, biedt professionele begeleiding deelnemers en vrijwilligers de kans zich (verder) te
ontwikkelen of bekwamen.
De samenwerking tussen amateurs en professionals wordt op twee manieren bevorderd. Een
aantal gemeenten subsidieert samenwerkingsprojecten en/of stuurt aan op de realisatie van een
lokaal netwerk bestaande uit zowel amateurs als professionals. Andere gemeenten zetten in op

• Meer	
  actieve	
  participatie	
  in	
  
de	
  cultuureducatie	
  
programma’s	
  	
  

kwaliteitsverbetering door het amateurkunstveld professionele organisatorische ondersteuning te

• Drents	
  cultuurmenu	
  
gerealiseerd	
  (kunst-‐	
  en	
  
erfgoededucatie)	
  

kunstverenigingen die een professionele kunstenaar, dirigent of regisseur aantrekken.

• Meer	
  lokale	
  
cultuureducatie	
  activiteiten	
  

De provincie en gemeenten willen een goede doorstroming van cultuureducatie binnenschools

• Provinciale	
  instellingen	
  
structureel	
  aanbod	
  op	
  het	
  
gebied	
  van	
  volkscultuur	
  
• Moderne	
  volkscultuur	
  
gericht	
  op	
  nieuwe	
  
groepsverbanden	
  heeft	
  
wortel	
  geschoten	
  in	
  lokale	
  
amateurkunst	
  	
  
• Nieuwe	
  presentatie	
  van	
  
materieel	
  en	
  immaterieel	
  
erfgoed	
  

	
  
	
  

versterking van samenwerking tussen lokale partijen (amateurs) en professionele kunstenaars

teurkunstverenigingen, maar ook op microniveau; de kwaliteitsverbetering moet er immers aan

bieden in de vorm van een plaatselijk cultuurloket of door subsidies te verstrekken aan amateur-

naar actieve cultuurparticipatie buitenschools (binnen deze programmalijn specifiek amateur-

• Goede	
  doorstroming	
  
binnen-‐	
  en	
  buitenschoolse	
  
cultuureducatie	
  
Volkscultuur	
  

De provincie heeft twee subdoelstellingen op organisatieniveau (mesoniveau) geformuleerd: (1)

ogen.

• Meer	
  vrijwilligers	
  
actief	
  in	
  de	
  
cultuursector	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

4.3.3 Amateurkunst

kunst-beoefening). Een groot aantal gemeenten (negen van de twaalf) ziet mogelijkheden om deze
• Activiteiten	
  
stimuleren	
  die	
  zich	
  
richten	
  op	
  nieuwe	
  
groepsverbanden	
  
• Community	
  Art	
  
stimuleren	
  

• Erfgoedmanifestatie	
  
• Subsidieregeling	
  
incidentele	
  
activiteiten	
  (Festival	
  
moderne	
  en	
  
traditionele	
  Drentse	
  
songs,	
  REUR	
  festival)	
  
• Project	
  Tafelzilver	
  
	
  

doelstelling te realiseren met behulp van de ‘Impuls brede school, sport en cultuur’, die door het
rijk wordt gegeven. Met de impuls kunnen gemeenten een combinatiefunctionaris aantrekken die
de taak heeft om de samenhang tussen de school en sportverenigingen en/of culturele instellingen
te verbeteren.143 De samenhang die de combinatiefunctionarissen cultuur tussen het onderwijs en
culturele instellingen bewerkstelligen, moet er toe leiden dat er in de naschoolse opvang (meer)
kunstzinnige activiteiten worden aangeboden, wat direct zou bijdragen aan de toename van
actieve cultuurparticipatie onder kinderen.144 Een goede aansluiting tussen het cultuureducatieaanbod tijdens school en het aanbod in de naschoolse opvang moet ervoor zorgen dat kinderen na
schooltijd kennismaken met alle disciplines die onder kunst, cultureel erfgoed (en media) vallen

143. De combinatiefunctionaris wordt ook wel aangeduid met de termen cultuurmakelaar, kwartiermaker
of cultuurcoach.
144. De regeling liep tot eind 2012 en is per 1 januari 2013 voortgezet als Brede Impuls Combinatiefuncties.
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en dat zij in de naschoolse opvang nader kunnen kennismaken en actief kunnen deelnemen aan

van) het project actieve cultuurparticipatie behelst. Bij deze gemeenten is de doelgroep van minder

een kunstvorm naar keuze. Een (klein) aantal gemeenten streeft er naar dat, als een kind zich

belang en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kunstzinnige activiteiten, cultureel erfgoed

verder wil bekwamen, het eenvoudig door kan stromen naar een instelling die het kind daarin kan

en uitingen van volkscultuur. Een enkele gemeente benoemt specifiek waar zij op uit is. Zo heeft in

begeleiden.

dit kader de gemeente Hoogeveen aangegeven Community Art projecten te willen bevorderen en

Naast de inzet van een combinatiefunctionaris, moeten lokale netwerken en subsidies voor pro-

ziet de gemeente Meppel haar tweejaarlijkse internationale poppenspelfestival graag uitgebreid

jecten de verbinding tussen binnenschoolse cultuureducatie en buitenschoolse productieve cul-

met workshops voor de bezoekers.145 Het verstrekken van subsidies via een subsidieregeling of

tuurdeelname bevorderen. Deze twee instrumenten worden (ook) ingezet buiten de brede school

beleidsregel is een populair beleidsinstrument. Acht van de twaalf gemeenten subsidiëren op die

om. Het stimuleren van lokale netwerken is een doelstelling op mesoniveau. De lokale netwer-

wijze activiteiten en projecten. In veel gevallen kan via dezelfde subsidieregeling ook een subsi-

ken zullen naar verwachting niet direct meer culturele activiteiten of meer cultuurparticipatie

die worden toegekend aan een project met heel andere doelstellingen, die niet direct tot meer

opleveren. Dat is ook niet het enige doel dat provincie en gemeenten willen bereiken. Zij willen

(actieve) cultuurparticipatie leiden. Zo laat de subsidieregeling van de gemeente Aa en Hunze zien

hiermee voornamelijk bereiken dat cultuureducatie meer wordt aangestuurd door het onderwijs.

dat er bijvoorbeeld ook projecten worden gesubsidieerd die bijdragen aan integratie van cultuur

Ook verwachten de overheden dat via de lokale netwerken er meer lokale culturele activiteiten in

met andere disciplines zoals economie en toerisme.

de cultuureducatieprogramma’s komen en dat de lokale culturele infrastructuur steviger wordt.
Deze doelstellingen komen bij de programmalijn cultuureducatie aan de orde.

Dat is ook het geval bij de provincie Drenthe. Het idee is een stimulans te geven door subsidiëring
van projecten en activiteiten die moeten voldoen aan een aantal criteria. Subsidieaanvragen voor

De drie doelstellingen op microniveau (meer actieve cultuurparticipatie, meer receptieve cultuur-

projecten en activiteiten worden door de provincie voor een advies voorgelegd aan de Provinci-

participatie en meer vrijwilligers) worden door provincie en gemeenten op verschillende wijzen

ale Adviescommissie voor Cultuur. Zij toetst of de projecten voldoende tegemoetkomen aan de

nagestreefd. Om te beginnen willen negen van de twaalf gemeenten voornamelijk meer actieve

gestelde criteria (artistieke) kwaliteit, cultureel ondernemerschap, publiciteit en promotie, bereik,

cultuurparticipatie onder kinderen en jongeren bevorderen. Bovenstaand doel op mesoniveau

actieve participatie en talentontwikkeling.146

draagt daar al aan bij. Opvallend is dat ook hier de gemeenten gebruikmaken van een andere

De eerste vier criteria zijn algemene criteria die voor alle aanvragen gelden. De laatste twee zijn

geldstroom dan die van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zeven gemeenten willen een gedeelte

specifiek bedoeld voor amateurkunstprojecten. De projecten hoeven niet in evenredige mate aan

van de zogenoemde Aboutaleb-middelen voor gemeentelijk armoedebeleid inzetten om kinderen

alle criteria te voldoen. Ook is niet de voorwaarde gesteld dat de projecten gericht moeten zijn op

van ouders met een laag inkomen toch te laten meedoen aan culturele activiteiten. Dit kunnen

één van de doelgroepen die de provincie heeft genoemd in het cultuurparticipatieprogramma.

gemeenten doen via het Jeugdcultuurfonds, dat ervoor zorgt dat het lidmaatschap van een vereni-

Hieruit kan worden opgemaakt dat de sturing van de provincie (ook) vrij licht is. De vraag kan

ging of het volgen van een cursus op discrete wijze wordt betaald voor een kind dat is aangemeld.

dan ook daarom gesteld worden in hoeverre de provincie kan verwachten dat de doelstellingen

De gemeente Borger-Odoorn is de enige gemeente in Drenthe die meedoet met het Jeugdcultuur-

gehaald worden. Het feit dat amateurkunst maar een klein onderdeel vormt van de totale beleids-

fonds. De gemeenten Emmen, Hoogeveen en De Wolden zorgen er zonder hulp van het Jeugdcul-

regel waaruit ook subsidies aan projecten ten behoeve van alle andere cultuurdragers worden

tuurfonds voor dat de kosten voor cultuurdeelname voor deze kinderen worden verlaagd en drie

verstrekt, maakt de relevantie van die vraag nog groter.

gemeenten in het noorden van Drenthe onderzoeken of zij al of niet met gebruikmaking van de

De verwachting dat de doelstellingen gehaald worden door de projecten die de provincie subsidi-

Aboutaleb-middelen een cultuurpas gaan invoeren.

eert en zelf initieert, is aannemelijker. Op het terrein van de amateurkunst wil de provincie een

De gemeenten Coevorden, Assen en Noordenveld stimuleren de amateurkunstverenigingen om in

ouderenproject realiseren. Daarmee beoogt zij mensen van 65 jaar en ouder te stimuleren om

te zetten op verjonging, door hen extra te subsidiëren als zij jeugdleden weten te werven. Ook de

meer aan cultuur te doen, actief of receptief. De provincie wil daarnaast Drentse jongeren vanaf de

gemeenten Emmen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Meppel willen dat de amateurkunstsector

leeftijd van vijftien jaar bij cultuur betrekken door een popmuziekproject te laten ontwikkelen.147

verjongt, of om met de gemeente Emmen te spreken, vergroent. Alle vier gemeenten gebruiken
een deel van de gelden van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de subsidiëring van culturele
projecten door en voor jongeren.
Het merendeel van de gemeenten kiest voor het verstrekken van subsidies aan rechtspersonen
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die culturele projecten of activiteiten organiseren waarbij een van de criteria is dat (een onderdeel

145. In een verkennend gesprek met de gemeente Hoogeveen (2010) werd meegedeeld dat Community Art geen
prioriteit meer heeft bij de gemeente, waardoor dergelijke projecten niet in ontwikkeling zijn.
146. Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012.
147. Of betrokken houden, gelezen de mening van de provincie Drenthe dat cultuurparticipatie van Drenten die de middelbare school verlaten voor verbetering vatbaar is. Of te wel: volgens de provincie krijgen inwoners van Drenthe
op de middelbare school voldoende aangeboden (Drents Programma voor Cultuurparticipatie Samen Delen!).
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4. OVERBRUGGEN VIA CULTUURPARTICIPATIEBELEID

De provincie heeft Kunst en Cultuur Drenthe opdracht gegeven deze projecten te realiseren. Voor
het ouderenproject heeft zij gevraagd eerst behoefteonderzoek te doen.

148

Tabel 4.3. Overzicht van provinciale en gemeentelijke(sub)doelen voor de programmalijn amateurkunst en de voorgenomen inzet om deze doelen te bereiken zoals beschreven in de programma’s voor cultuurparticipatie. Aantallen tussen
haakjes geven aan voor hoeveel gemeenten dit geldt.

Eerder is geconstateerd dat provincie en gemeenten zich niet vastpinnen op alleen maar bevorde-

Niveau	
  

Doelen	
  

Inzet	
  provincie	
  

Inzet	
  gemeenten	
  

ring van productieve cultuurparticipatie. In het meest voorkomende beleidsinstrument om actieve

Micro	
  
niveau	
  
(doel-‐
groepen)	
  

Meer	
  actieve	
  participatie	
  	
  
	
  

Subsidies	
  voor	
  incidentele	
  
activiteiten	
  
	
  

• Kinderen	
  van	
  minima	
  laten	
  deelnemen	
  
aan	
  cultuuruitingen	
  (7)	
  

productieve cultuurparticipatie te bevorderen, namelijk de subsidieregelingen voor incidentele
activiteiten, blijkt ook ruimte te zijn voor projecten en activiteiten die zich richten op receptie van

• Afspraken	
  met	
  culturele	
  instellingen	
  
om	
  het	
  aanbod	
  op	
  specifieke	
  
doelgroepen	
  te	
  richten	
  (inwoners	
  van	
  
dorpen,	
  bepaalde	
  wijken,	
  minima)	
  (6)	
  

cultuuruitingen.149 De meest voorkomende activiteiten zijn festivals, een enkele gemeente valt op
met een bijzondere activiteit. Zo stelt de gemeente Assen jaarlijks een aantal stadskunstenaars
aan die de opdracht krijgen op te treden tijdens verschillende evenementen (naar eigen keuze).
Hierdoor worden inwoners van en bezoekers aan Assen ‘zomaar’ getrakteerd op een cultuurontmoeting. De gemeente Coevorden heeft ervoor gezorgd dat de stadsgeschiedenis van Coevorden
op onvergetelijke wijze wordt overgeleverd door middel van een audio tour die is ingesproken
door een meesterverteller. En Hoogeveen wil meer cultuuruitingen in de Hoofdstraat van Hoog-

Meer	
  	
  (actieve	
  en	
  receptieve)	
  
participatie	
  door	
  ouderen	
  65	
  +	
  

Ouderenproject	
  

Afspraken	
  met	
  culturele	
  instellingen	
  om	
  
het	
  aanbod	
  op	
  ouderen	
  te	
  richten	
  (1)	
  	
  

Meer	
  	
  (actieve	
  en	
  receptieve)	
  
participatie	
  door	
  jonge	
  
gezinnen	
  

Oktobermaand	
  
Kindermaand	
  	
  

	
  

Meer	
  	
  (actieve	
  en	
  receptieve)	
  
participatie	
  door	
  jongeren	
  	
  

Popmuziekproject	
  

• Amateurkunstverenigingen	
  stimuleren	
  
jeugdleden	
  te	
  werven	
  (3)	
  

eveen zien.

• Subsidies	
  voor	
  jongerenprojecten	
  (4)	
  

Ook andere beleidsinstrumenten worden niet alleen ingezet om actieve cultuurparticipatie te

• Afspraken	
  met	
  culturele	
  instellingen	
  
om	
  	
  aanbod	
  op	
  jongeren	
  te	
  richten	
  (6)	
  	
  

bevorderen. Zo wordt het met de eerder genoemde cultuurpas voor mensen met een laag inkomen

Meer	
  receptieve	
  participatie	
  

	
  

(anders dan bij de inzet van het Jeugdcultuurfonds) ook mogelijk gemaakt naar voorstellingen te
Een aantal provinciale projecten die samen met gemeenten worden uitgevoerd, richt zich voornamelijk op receptieve cultuurparticipatie: de Culturele Uitdag is een evenement dat inwoners van
Drenthe aan het begin van het seizoen informeert over alles wat er op het gebied van kunst en
cultuur wordt aangeboden en het project De Culturele Gemeente geeft een impuls aan de lokale
kunst- en cultuursector op alle fronten. Provinciale projecten als Oktobermaand Kindermaand

Meso	
  
niveau	
  
(organisa-‐
ties)	
  

en Culturele Mobiliteit zorgen ervoor dat kinderen vooral voorstellingen en culturele instellingen
kunnen bezoeken.
Een aantal gemeenten ziet net als de provincie kansen om meer vrijwilligers te betrekken bij het
amateurkunstveld door het veld beter te organiseren. De ene gemeente doet dit door een cultureel
platform te installeren en te financieren, de andere gemeente ziet meer heil in lokale netwerken.
De cultuurloketten die vier gemeenten willen opzetten, zouden ook het vrijwilligerswerk bevor-

Meer	
  vrijwilligers	
  actief	
  in	
  de	
  
cultuursector	
  
	
  

Gemeenten	
  stimuleren	
  via	
  
programma	
  voor	
  
cultuurparticipatie	
  

Samenwerking	
  tussen	
  lokale	
  
partijen,	
  professionele	
  kunst	
  en	
  
provinciale	
  instellingen	
  
versterken	
  	
  

Gemeenten	
  stimuleren	
  via	
  
programma	
  voor	
  
cultuurparticipatie	
  

Goede	
  doorstroming	
  van	
  
cultuureducatie	
  binnenschools	
  
naar	
  actieve	
  
amateurkunstbeoefening	
  
buitenschools	
  
Kwaliteitsverbetering	
  (van	
  
amateurkunstverenigingen	
  en	
  
amateurkunstproducties)	
  
	
  
	
  
	
  

Gemeenten	
  stimuleren	
  via	
  
programma	
  voor	
  
cultuurparticipatie	
  

	
  

• Cultuurloket	
  (4)	
  
• Lokale	
  netwerken	
  (2)	
  
• Cultureel	
  platform	
  (2)	
  
	
  

• Inzet	
  combinatiefunctionaris	
  (9)	
  
• Lokale	
  netwerken	
  (2)	
  
• Subsidies	
  voor	
  projecten	
  (7)	
  

• Cultuurloket	
  (4)	
  
• Subsidies	
  voor	
  verenigingen	
  die	
  
professionaliseren	
  (2)	
  
Samenwerking	
  tussen	
  amateurs	
  en	
  
professionals:	
  
• Lokale	
  netwerken	
  (4)	
  
• Subsidies	
  voor	
  
samenwerkingsprojecten	
  (4)	
  

deren. Professionele ondersteuning en begeleiding in de organisatie van cultuuruitingen werkt
inspirerend.

• Subsidies	
  voor	
  incidentele	
  projecten	
  
en	
  activiteiten	
  (8)	
  
• Cultuurpas	
  (4)	
  

gaan of musea te bezoeken.
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• Subsidies	
  voor	
  projecten	
  die	
  (voor	
  een	
  
deel)	
  actieve	
  participatie	
  behelsen	
  (8)	
  

	
  
	
  

148. Ten tijde van de selectie van projecten voor het onderzoekcorpus, werd het behoefteonderzoek voor het ouderenproject uitgevoerd. Uiteindelijk is in 2013 het project Gekleurd Grijs van start gegaan en worden de effecten
door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst onderzocht. Het popmuziekproject is uiteindelijk niet ontwikkeld.
149. De gemeente Assen bijvoorbeeld heeft binnen de subsidieregeling gekozen voor een tweedeling: stimuleringsregeling cultuur en stimuleringsregeling cultuurparticipatie. De eerste stimuleringsregeling is gericht op kwaliteitsverbetering en vernieuwing. Daarbij hoeft het niet te gaan om actieve cultuurdeelname.
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4.3.4 Cultuureducatie
De Drentse overheden zetten bij de programmalijn cultuureducatie in eerste instantie niet meer in
op een toename van het aantal leerlingen dat in aanraking komt met kunst en cultuur op school.
Diverse rapportages maken duidelijk dat gemeenten en het onderwijs tevreden zijn over het aantal
leerlingen dat wordt bereikt met de cultuureducatieprogramma’s kunstmenu en cultuurtraject.150
Het beleid is er nu op gericht dat deze kinderen niet alleen in aanraking komen met kunstdisciplines, maar ook met cultureel erfgoed en media. Ook wensen zij dat de leerlingen kennismaken met

4. OVERBRUGGEN VIA CULTUURPARTICIPATIEBELEID

Tabel 4.4. Overzicht van provinciale en gemeentelijke(sub)doelen voor de programmalijn cultuureducatie zoals
beschreven in de programma’s voor cultuurparticipatie.Tussen haakjes staat het aantal gemeenten dat het doel nastreeft.

Niveau	
  

Doelen	
  

Inzet	
  provincie	
  

Inzet	
  gemeenten	
  

Micro	
  
niveau	
  
(doel-‐
groepen)	
  

Huidig	
  bereik	
  leerlingen	
  
basisonderwijs	
  en	
  voortgezet	
  
onderwijs	
  minimaal	
  handhaven	
  

• Opdrachtverlening	
  aan	
  	
  
tweedelijnsinstelling	
  Kunst	
  &	
  
Cultuur	
  Drenthe	
  voor	
  
coördinatie	
  cultuurmenu	
  en	
  
cultuurtraject	
  

Financiering	
  
cultuureducatieprogramma’s	
  	
  
en	
  zitting	
  in	
  
cultuureducatienetwerken	
  

• Subsidiering	
  Culturele	
  
1
Mobiliteit 	
  

cultuur uit de eigen omgeving en dat zij via cultuureducatie meer actief deelnemen tijdens en/of
na schooltijd. Het gaat dus wel om meer actieve participatie onder leerlingen en om meer kennis-

Bredere	
  culturele	
  vorming	
  voor	
  
kinderen	
  

name van cultureel erfgoed en media. De provincie ziet het eerste gebeuren doordat het onderwijs
meer vakleerkrachten inzet en doordat er in de cultuureducatie programma’s meer ruimte wordt

• Incidentele	
  subsidies	
  voor	
  
projecten	
  erfgoededucatie	
  

gemaakt voor actieve deelname. Aangezien de provincie geen bemoeienis heeft met het onder-

• Subsidiering	
  Culturele	
  
Mobiliteit	
  
	
  

wijs, kan de vraag om meer vakleerkrachten niet worden omgezet in beleid en blijft het slechts
een suggestie. In een aantal gemeenten gaan vakdocenten vanuit de Centra voor de Kunsten wel
een steeds belangrijkere rol spelen in de binnenschoolse cultuureducatie. In de gemeente Wes-

Meer	
  actieve	
  
cultuurparticipatie	
  tijdens	
  
school	
  

terveld krijgen kinderen al jaren algemene muzikale vorming (AMV) op school, verzorgd door
het Centrum voor de Kunsten Scala. De gemeente Midden-Drenthe is voornemens dit ook aan te

vooral meer actieve participatie te willen bevorderen binnen het reguliere onderwijs. Zij sturen
daartoe aan op meer verbinding tussen de scholen en de amateurkunstsector c.q. de Centra voor
de Kunsten.

Meso	
  
niveau	
  
(organisa-‐
ties)	
  

Voor meer actieve participatie door leerlingen zien de gemeenten verder mogelijkheden in de

• CKV	
  dagen	
  uitbreiden	
  met	
  
erfgoed	
  (1)	
  
• Lokale	
  erfgoedinstellingen	
  onder	
  
aandacht	
  brengen	
  bij	
  
(voortgezet)	
  onderwijs	
  (2)	
  	
  
Verbinding	
  met	
  
amateurkunstsector/	
  centrum	
  voor	
  
de	
  kunsten	
  (6)	
  

Goede	
  doorstroming	
  van	
  
cultuureducatie	
  binnenschools	
  
naar	
  actieve	
  
amateurkunstbeoefening	
  
buitenschools	
  

• Minimaal	
  twee	
  innovatieve	
  
projecten	
  
• Gemeenten	
  stimuleren	
  via	
  
programma	
  voor	
  
cultuurparticipatie	
  

• Subsidies	
  voor	
  projecten	
  (7)	
  

Vraag	
  vanuit	
  onderwijs	
  
stimuleren	
  

• Stimuleren	
  van	
  lokale	
  
cultuureducatie	
  netwerken	
  

• Cultuureducatienetwerken	
  (3) 	
  

naschoolse opvang en streven ze naar aansluiting tussen cultuureducatie binnenschools en actieve
cultuurparticipatie buitenschools. Negen Drentse gemeenten willen dat bereiken door de inzet

Meer	
  lokale	
  activiteiten	
  in	
  de	
  
educatieve	
  programma’s	
  

van een combinatiefunctionaris. Zeven van hen stellen geld uit het Fonds voor Cultuurparticipatie
beschikbaar voor projecten die aansluiting tussen binnenschools en naschools zoeken. Een voorbeeld is het landelijk ontwikkelde Windkracht 6, waar lokale blaasorkesten bij worden betrokken.
Dit project wordt in de gemeenten Aa en Hunze en Noordenveld uitgevoerd.

• Gemeenten	
  stimuleren	
  via	
  
programma	
  voor	
  
cultuurparticipatie	
  

• Van	
  kunstmenu	
  naar	
  
cultuurmenu	
  met	
  
erfgoededucatie	
  	
  (10)	
  	
  
en	
  media	
  (3)	
  	
  

• Stimuleren	
  tot	
  meer	
  inzet	
  
vakleerkrachten	
  

bieden. In de vijf noordelijke gemeenten worden de kunstmenu’s voor een deel uitgevoerd door
vakdocenten van het Centrum voor de Kunsten ICO. De helft van de Drentse gemeenten geeft aan

• Opdracht	
  aan	
  Drents	
  Plateau	
  
om	
  erfgoededucatie	
  voor	
  
scholen	
  te	
  ontwikkelen	
  

• Inzet	
  combinatiefunctionaris	
  (9)	
  
2

• Lokale	
  netwerken	
  (2) 	
  

3

• Aanbod	
  beter	
  ontsluiten	
  (1)	
  

• Cursus	
  Interne	
  Cultuur	
  
Coördinator	
  aanbieden	
  

• Interne	
  cultuurcoördinatoren	
  (2)	
  

• Gemeenten	
  stimuleren	
  dat	
  
meer	
  lokale	
  instellingen	
  
worden	
  betrokken	
  bij	
  de	
  lokale	
  
cultuureducatienetwerken	
  

• Combinatiefunctionaris	
  (2)	
  

• Cultuureducatie	
  op	
  maat	
  (1)	
  

• Lokale	
  instellingen	
  stimuleren	
  
aanbod	
  te	
  ontwikkelen	
  (8)	
  
• Samenwerking	
  met	
  lokale	
  
instellingen	
  (2)	
  

	
  
	
   Culturele Mobiliteit regelt gratis vervoer van school naar een Drentse culturele instelling.

(1)

De twee gemeenten Tynaarlo en De Wolden hebben beide doelstellingen voor ogen voor de te realiseren lokale
netwerken.
(3)
In elke gemeente is er een cultuureducatienetwerk aanwezig. Deze verschillen van elkaar. Van oorsprong waren deze
netwerken allemaal ‘stuurgroepen’ voor het kunstmenu. Deze drie gemeenten willen het bestaande netwerk (of de
stuurgroep) uitbreiden of anders inrichten.
(2)

De uitbreiding van de kunstmenu’s naar cultuurmenu’s wordt sterk vanuit de provincie gestimuleerd. De gemeenten zetten hierop in door de provinciale instelling Drents Plateau zitting te
laten nemen in de lokale cultuureducatienetwerken en de ontwikkeling van projecten door Drents
Plateau mede te financieren.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  Culturele	
  Mobiliteit	
  regelt	
  gratis	
  vervoer	
  van	
  school	
  naar	
  een	
  Drentse	
  culturele	
  instelling.	
  	
  
	
  De	
  twee	
  gemeenten	
  Tynaarlo	
  en	
  De	
  Wolden	
  hebben	
  beide	
  doelstellingen	
  voor	
  ogen	
  voor	
  de	
  te	
  realiseren	
  
lokale	
  netwerken.	
  	
  
3
	
  In	
  eUit
lke	
  onderzoeksrapporten
gemeente	
  is	
  er	
  een	
  cultuureducatienetwerk	
  
aanwezig.	
  
eze	
  verschillen	
  van	
  OCWZ
elkaar.	
  V
an	
  oorsprong	
  
150.
van Noron Consultamcy(2005)
en DBestuurscommissie
(2010).
waren	
  deze	
  netwerken	
  allemaal	
  ‘stuurgroepen’	
  voor	
  het	
  kunstmenu.	
  Deze	
  drie	
  gemeenten	
  willen	
  het	
  
bestaande	
  netwerk	
  (of	
  de	
  stuurgroep)	
  uitbreiden	
  of	
  anders	
  inrichten.	
  	
  
2

170

171

BINDEN OF OVERBRUGGEN?

4.3.5 Volkscultuur
De aandacht voor cultureel erfgoed binnen cultuureducatie maar ook binnen het cultuurparticipatie-beleid in het algemeen neemt toe. De overheden lijken steeds meer te zien in een zo breed
mogelijke culturele vorming. Die beweging is ook landelijk waarneembaar, getuige het feit dat ook
volkscultuur tot een beleidsterrein van cultuurparticipatiebeleid is gemaakt.
Volkscultuur is een nieuw beleidsterrein en uit de programma’s voor cultuurparticipatie van de

4. OVERBRUGGEN VIA CULTUURPARTICIPATIEBELEID

Tabel 4.5. Overzicht van provinciale en gemeentelijke(sub)doelen voor de programmalijn volkscultuur en de voorgenomen inzet om deze doelen te bereiken, zoals beschreven in de programma’s voor cultuurparticipatie.

Niveau	
  

Doelen	
  

Inzet	
  provincie	
  

Inzet	
  gemeenten	
  

Micro	
  
niveau	
  
(doel-‐
groepen)	
  
	
  

Stimuleren	
  van	
  traditionele	
  
uitingen	
  van	
  volkscultuur	
  
gekoppeld	
  aan	
  verwerking/	
  
bewustwording	
  	
  

Subsidies	
  voor	
  incidentele	
  
projecten	
  zoals	
  Community	
  Art	
  

-‐	
  

Integratie	
  verschillende	
  
bevolkingsgroepen	
  

-‐	
  

Subsidies	
  voor	
  incidentele	
  
activiteiten	
  die	
  zich	
  richten	
  op	
  
allochtone	
  bevolkingsgroepen	
  (3)	
  

Stimuleren	
  van	
  traditionele	
  
uitingen	
  van	
  volkscultuur	
  
gekoppeld	
  aan	
  actieve	
  
participatie	
  	
  

• Erfgoedfestival	
  met	
  actieve	
  
onderdelen	
  

• Aanbieders	
  van	
  
volkscultuuractiviteiten	
  
stimuleren	
  om	
  aanbod	
  actieve	
  
participatie	
  uit	
  te	
  breiden	
  (2)	
  	
  

provincie en gemeenten Drenthe blijkt dat dit beleidsterrein nog volop in ontwikkeling is en op
verschillende manieren wordt ingevuld. Veel gemeenten zien raakvlakken met cultureel erfgoed
en cultuurhistorie. Een aantal gemeenten legt het verband met folklore en folkloristische feesten
of gelegenheden en weer andere gemeenten willen juist aandacht besteden aan de cultuur van de

• Subsidiëren	
  van	
  Community	
  Art	
  
projecten	
  	
  

allochtone inwoners van hun gemeente en zien de aandacht voor volkscultuur als een middel om

• Leerlingbouwplaatsen	
  bij	
  
restauratie	
  en	
  onderhoud	
  van	
  
monumentale	
  panden	
  (1)	
  

de integratie tussen autochtone inwoners en allochtone inwoners te bevorderen. Al deze interpretaties sluiten aan bij de definitie van volkscultuur, die in opdracht van OCW door het Meertens

• Community	
  Art	
  stimuleren	
  (4)	
  
Meer	
  receptieve	
  participatie	
  

instituut is geformuleerd: ”cultuuruitingen die wezenlijk zijn voor specifieke groepen, in relatie
met traditie, verleden en identiteit. Elke generatie maakt haar eigen keuzes, daardoor is het een
dynamisch fenomeen” (in: Provincie Drenthe, 2009, p.11).

Subsidies	
  voor	
  incidentele	
  
projecten	
  zoals	
  het	
  
streektaalfestival	
  REUR	
  en	
  een	
  
muziekfestival	
  met	
  moderne	
  en	
  
traditionele	
  Drentse	
  songs	
  

In vergelijking met de twee andere programmalijnen, hebben provincie en gemeenten de pro-

4.5 , die laat zien dat maar weinig gemeenten (aantal tussen haakjes) inspanningen leveren om
de doelen zoals verwoord in het Provinciaal programma voor cultuurparticipatie te bereiken. Ook
lijken de gemeenten geen onderscheid te maken tussen amateurkunst en volkscultuur in de subsidieregelingen voor incidentele activiteiten. Uitingen van beider soort komen evenveel in aan-

• Betere	
  ontsluiting	
  cultureel	
  
erfgoed	
  en	
  cultuurhistorie	
  door	
  
ontwikkeling	
  lokale	
  canon	
  (3)	
  
of	
  digitaal	
  erfgoedpunt	
  (2)	
  	
  
• Lokale	
  netwerken	
  
erfgoedinstellingen	
  (2)	
  

grammalijn volkscultuur veel minder uitgewerkt. Het feit dat de meeste gemeenten deze programmalijn hebben samengevoegd met de programmalijn amateurkunst getuigt daarvan, alsook tabel

• Subsidies	
  voor	
  (nieuwe)	
  lokale	
  
traditionele	
  volksfeesten	
  en	
  
festivals	
  (3)	
  

Project	
  Tafelzilver	
  
Mesoniveau	
   Nieuwe	
  presentatie	
  van	
  
materieel	
  en	
  immaterieel	
  erfgoed	
  
(organisa-‐
	
  
ties)	
  
	
  

• (Digitale)	
  ontsluiting	
  cultureel	
  
erfgoed	
  (2)	
  
• Cultureel	
  erfgoed	
  actief	
  
ontsluiten	
  (1)	
  

	
  
	
  

merking voor subsidie, mits er aan de (overigens in veel gevallen minimale) voorwaarden wordt
voldaan.151
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151. Dit blijkt uit de subsidieregelingen van Assen en Midden-Drenthe. In negen van de twaalf gemeentelijke programma’s voor cultuurparticipatie zijn amateurkunst en volkscultuur samengevoegd onder één paragraaf of programmalijn. Tegenwoordig spreekt het Fonds voor Cultuurparticipatie over de programmalijn immaterieel erfgoed
(Fonds voor Cultuurparticipatie, 2015).
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Het is onmogelijk om de uitwerking van algemene beleidsdoelstellingen zoals in het Programma
voor Cultuurparticipatiebeleid geformuleerd staan, in dit onderzoek te toetsen. Een nul- en eind-

4.4.1 Sociale cohesie als doel?

meting van het cohesieve gedrag van productieve en receptieve cultuurparticipanten in Drenthe

Uit voorgaande beschrijving van het provinciaal en gemeentelijke cultuurparticipatiebeleid kan

voor en na de beleidsperiode zou geen (causaal) verband met de inzet van het cultuurparticipatie-

worden opgemaakt dat het tweede centrale doel van het fonds (betreffende de faciliteiten) in het

beleid zichtbaar kunnen maken. Er zijn immers tal van factoren die de cultuurparticipatie kunnen

provinciale programma voor cultuurparticipatie beperkt blijft tot het projectidee De Creatieve

beïnvloeden. Onderhavig onderzoek heeft alvast aangetoond dat de overheid er vanuit mag gaan

Ruimte, en bij de gemeenten in de Programma’s voor cultuurparticipatie niet aan de orde komt

dat er een samenhang is tussen kunstparticipatie en overbruggend cohesief gedrag, maar dat zegt

omdat dit regulier beleid betreft, dat overigens zwaar onder druk staat. Het cultuurparticipatiebe-

nog niets over de richting van het verband en dus ook niet over effecten van het beleid zelf. Er kan

leid is er dus vooral op gericht zowel de productieve als de receptieve cultuurparticipatie te vergro-

echter wel per project dat vanuit het cultuurparticipatiebeleid wordt geïnitieerd of gesubsidieerd,

ten en meer vrijwilligers bij de cultuursector betrekken. Aan het begin van hoofdstuk twee werd al

worden nagegaan welke effecten het project heeft op de verbindingen tussen de begeleiders, deel-

toegelicht dat in dit onderzoek onder actieve cultuurparticipatie het zelf in uitvoerende zin bezig zijn

nemers en bezoekers van de activiteit. Door projecten te selecteren die als specifiek doel hebben

met een cultuuruiting wordt verstaan, waarvoor in deze studie de term productieve cultuurpartici-

een overbrugging te weeg te brengen tussen bepaalde (groepen) mensen, met andere woorden, die

patie wordt gebruikt. Tot productieve cultuurparticipatie wordt overigens ook de ondersteunende

overbruggend cohesief gedrag tot doel hebben, kan worden nagegaan in welke mate er sprake is

deelname aan een cultuuruiting gerekend, zoals het werk van de lichttechnicus of decorbouwer

van overbrugging of juist binding voor welk type participant (deelnemer en/of bezoeker). Tevens

bij een toneelvoorstelling. Het (actief) bezoeken van een voorstelling, concert, festival, museum

is het mogelijk te onderzoeken hoe het cohesief gedrag dat wordt geconstateerd zich verhoudt tot

etc., waarbij de bezoeker de kunst of cultuuruiting waarneemt zonder zelf onderdeel te zijn van de

de specifiek kunstzinnige aspecten van de activiteit.

cultuuruiting, wordt aangeduid als receptieve kunst- of cultuurparticipatie. Tot slot wordt betrokkenheid bij de organisatie van een kunst of cultuuruiting als vrijwilligerswerk aangeduid.

4.4.2 Parameters
Niet elk project dat voortvloeit uit de programma’s, komt in aanmerking voor dit onderzoek. Zo

In de uitwerking van de beleidsplannen wordt tevens zichtbaar dat sociale cohesie niet het enige

valt het op dat de participatieprogramma’s gericht zijn op alles wat cultuur in de zin van de Wet

verwachte effect van het cultuurparticipatiebeleid is. Er wordt minstens zoveel belang gehecht aan

op het Specifiek Cultuurbeleid omvat, met andere woorden, provincie en gemeenten laten ruimte

economische effecten en aan de effecten die cultuurdeelname heeft voor de persoonlijke ontwik-

voor alle disciplines die onder het cultuurbeleid vallen, zowel kunst als erfgoed en media, ook

keling. Dat heeft zijn uitwerking op enerzijds de verdeling van het besteedbare budget, anderzijds

daar waar het gaat over bevordering van actieve cultuurparticipatie. Binnen de programmalijn

op het aantal activiteiten dat expliciet verandering (lees: verbetering) in de sociale cohesie tot doel

amateurkunst ligt de nadruk op kunstzinnige uitingen. Binnen de programmalijn cultuureducatie

heeft. Aan de ene kant is dat logisch, omdat immers de veronderstelling dat cultuurparticipatie

willen provincie en gemeenten naast kunsteducatie meer aandacht voor cultureel erfgoed en ook

bijdraagt aan sociale cohesie het cultuurparticipatiebeleid voor een groot deel legitimeert. Bevor-

voor media. Ten slotte wordt de programmalijn volkscultuur in de meeste gevallen gekoppeld

dering van cultuurparticipatie zou dan logischerwijs een effect op sociale cohesie genereren. In

aan cultureel erfgoed, maar provincie en gemeenten erkennen dat er verschillende uitingsvormen

deel I werd alvast geconcludeerd dat receptieve kunstparticipatie samenhangt met overbruggend

zijn ”in alle disciplines: theater, muziek, dans, immaterieel erfgoed (gebruiken en gewoonten),

cohesief gedrag. Er werd echter ook geconcludeerd dat dit effect voor amateurkunstbeoefening

kleding, taal, materieel erfgoed (voorwerpen, gebouwen), archiefmateriaal, media (audio - video,

niet vanzelfsprekend is. Althans, niet als het gaat om overbrugging in de directe leefomgeving,

film, radio en tv)” (Provincie Drenthe, 2009, p.11).

terwijl een dergelijke verandering in de lokale en regionale sociale structuur vanuit het beleid
regelmatig gewenst is. (Denk bijvoorbeeld aan Community Art projecten die in wijken verschil-

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen participatie binnen de kunstdisciplines

lende groeperingen dichter bij elkaar moeten brengen). Tegelijkertijd maakt het overzicht van het

(theater, muziek, dans, literatuur, nieuwe media en beeldende kunst) en participatie op het terrein

cultuurparticipatiebeleid zichtbaar dat overheden zich in de beleidsplannen nauwelijks expliciet

van erfgoed (historische voorwerpen en gebouwen, gebruiken en gewoonten, archief, (streek)taal,

uitspreken over wat zij bedoelen met sociale cohesie: bedoelen zij dat cultuurdeelname de intern

kleding). Omdat het in dit onderzoek specifiek over de relatie tussen kunst en cohesief gedrag

gerichte cohesie van een groep, wijk, dorp of zelfs gemeente versterkt of gaat de overheid ervan uit

gaat, zijn alleen de projecten relevant waarbij één of meer van de genoemde kunsttalen centraal

dat juist cultuurdeelname de kans op overbruggend cohesief gedrag vergroot?
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staan. Dit criterium vormt na ‘overbrugging als doel’ de tweede parameter voor selectie.152

te staan, de projecten een mix van sociale en artistieke doelen moesten zijn en de projecten “een

Verder is de aanvang van het project van belang. Het project mag nog niet of pas nét gestart zijn,

basis vormen voor nieuwe of vernieuwde sociale structuren waarbij zelfontplooiing en ontmoe-

zodat er een nulmeting kan worden gedaan en kan worden nagegaan of het project veranderingen

ting centraal staan” (ibid.). De verkenning van de voor dit project aangetrokken beeldend kunste-

te weeg brengt in de mate van deelname aan kunst en wat het project doet met de relaties met

naar en voormalig opbouwwerker Lies Kortenhorst, maakte onder andere zichtbaar dat sommige

andere deelnemers of mensen in de (leef)omgeving.153 Om na te kunnen gaan hoe het cohesieve

groepen in deze wijk langs elkaar heen leefden. Door middel van een aantal activiteiten werd

gedrag van deelnemers zich ontwikkelt en hoe die ontwikkeling zich verhoudt tot de kunstzinnige

geprobeerd deze groepen met elkaar in aanraking te brengen. Het betrof de groepen oud-bewo-

activiteit, worden projecten met een langere looptijd geselecteerd. Aangezien het beleid van de

ners met nieuwkomers, ouderen met jongeren en bewoners van de twee woonwagencentra in het

provincie ten behoeve van de inwoners van Drenthe wordt uitgevoerd, moeten deelnemers en

noordwesten van de wijk met de andere wijkbewoners. Dit project voldoet aan alle parameters:

bezoekers (in ieder geval een deel ervan) woonachtig zijn in Drenthe. Tenslotte is het van belang

het betreft een tweejarig project waarbij kunsttalen centraal staan en één van doelen is overbrug-

dat de deelnemers en bezoekers vijftien jaar of ouder zijn.

gingen te realiseren tussen bepaalde groepen bewoners in een wijk van een Drentse gemeente. De
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deelprojecten gingen na de verkenning van de wijk in februari 2011 van start en liepen uiteindelijk

4.4.3 Selectie projecten

door tot de zomer van 2012.

In de beleidsnota’s en Programma’s voor Cultuurparticipatie staan geen afzonderlijke projecten beschreven, omdat er vaak met subsidieregelingen wordt gewerkt waarop, op basis van de

Een tweede Community Art-achtig project betreft Drenthe, het verhaal… waarvoor de gemeente

gestelde kaders en doelen, aanvragen ingediend kunnen worden. Voor de selectie van projecten

Midden-Drenthe alvast een bedrag had gereserveerd. Dit project is geïnitieerd door Stichting

zijn de cultuurambtenaren van de Drentse provincie en gemeenten geïnterviewd. De beleidsno-

Podia Midden-Drenthe naar aanleiding van vraagstukken die in deze gemeente speelden op het

ta’s, Programma’s voor Cultuurparticipatie en de interviews samen vormen het materiaal waaruit,

gebied van leefbaarheid, woningbouw, vrijwilligers, sociale cohesie, cultuurverschillen in en vari-

op basis van de zojuist beschreven parameters, uiteindelijk negen projecten geselecteerd konden

eteit van dorpen (agrarisch, jongeren, ouderen). Het doel van het project was de cohesie tussen

worden (zie tabel 4.6 aan het einde van deze paragraaf).

de eenentwintig verschillende kleine dorpen en buurtschappen in Midden-Drenthe te versterken.
In samenwerking met de provinciale instelling K&C Drenthe, het landelijke platform voor Com-

Toepassing van de parameters maakt dat de meeste projecten die onder de programmalijnen

munity Arts Cal XL, adviesbureau voor de sociale sector in Drenthe STAMM, drie gemeentelijke

cultuureducatie en volkscultuur beschreven staan, buiten de selectie vallen. Om bij de laatste te

belangenverenigingen en PeerGrouP is een projectplan opgesteld. De bedoeling van het project

beginnen: projecten binnen deze programmalijn hebben meestal betrekking op cultureel erfgoed

was dat bewoners van de gemeente Midden-Drenthe bewust aan de slag zouden gaan met de

of cultuurhistorie. In deze programmalijn is de stimulering van Community Art projecten interes-

problematiek rond verschillende vraagstukken, waarbij “door de unieke artistiek invalshoek (…)

sant. Vier gemeenten wilden in de periode 2009-2012 Community Art projecten stimuleren, in

op een creatieve manier openingen in de discussies gecreëerd [worden]”, wat moest leiden tot

twee daarvan werden concrete plannen uitgewerkt die op basis van de andere parameters geschikt

nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen (Stichting Podia Midden-Drenthe, 2011, p.2). In het

bleken om te monitoren.

projectplan staat de rol van kunst in dit project als volgt omschreven:

Community Art
Emmen Revisited, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen, woningcorporaties
en bewoners van de gemeenten Emmen, had in 2009 voor ogen de sociale kwaliteit van een aantal
woonwijken te verbeteren. Sociale kwaliteit wordt volgens Emmen Revisited bepaald door “goed
wonen, goede woonomgeving, goed sociaal klimaat en goede voorzieningen” (Gemeente Emmen,
vacaturetekst, 2009).155 Op verzoek van de toenmalige wethouder van cultuur werd voor een van
de wijken ingezet op een Community Art-achtige aanpak, waartoe een Community Artist werd
aangetrokken voor de functie van Cultureel Aanjager gedurende een periode van twee jaar. De
kunstenaar kreeg als opdracht om de wijk Emmermeer te verkennen en op basis daarvan projecten te ontwikkelen die zouden bijdragen aan “sociale zelfversterking” en een “hogere graad
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van sociale participatie” (ibid.), waarbij de (talenten van) bewoners en de wijk centraal dienden

152. Bij de toepassing van deze tweede parameter is geen rekening gehouden met het kunstzinnige gehalte of de
kwaliteit van het project.
153. Omdat op zijn vroegst vanaf het najaar in 2010 gestart kon worden met het empirisch onderzoek, kwamen dus
alleen (onderdelen van ) projecten in aanmerking die vanaf oktober 2010 van start gingen.
154. Er is voor gekozen om bij het onderzoek geen inwoners jonger dan vijftien jaar te betrekken. Deze leeftijdsgroep
vergt een geheel andere benadering van onderzoek. Zowel wat betreft de interviewmethode (kinderen kunnen
moeilijk reflecteren op het eigen doen en laten) als de organisatie (er is toestemming nodig van ouders om kinderen te benaderen en te interviewen). Bovendien zitten kinderen in een heel andere fase dan volwassenen. Dit
laatste geldt uiteraard ook voor de kinderen van vijftien tot negentien jaar die in dit onderzoek worden meegenomen. Hiermee wordt rekening gehouden in het onderzoek.
155. Emmen Revisited laat in het midden wat criteria zijn voor ‘goed’.
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De projecten gaan uit van de kracht van het dorp. De bewoners van het dorp zijn
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maakte het voor dit onderzoek interessant de groep jongeren zelf ook te volgen.

makers van de projecten. De projecten brengen de bewoners binnen en tussen de verschillende dorpen nader tot elkaar. Kunst brengt een nieuwe traditie in de gemeen-

Twee andere projecten van PeerGrouP waren interessant om aan nader onderzoek te onderwer-

schap. De kunstenaars zijn katalysator en brengen de verschillende projecten tot een

pen. Het betreft het muziektheaterspektakel De Drentse Bluesopera dat in augustus 2011 in de

hoogwaardig artistiek niveau. (Stichting Podia Midden-Drenthe, 2011, p.2)

gemeente Aa en Hunze werd opgevoerd en de voorstelling Superbartje die zich in het voorjaar
van 2011 op de VAM-berg (de afvalberg) in Wijster, gemeente Midden-Drenthe afspeelde. Beide

Naast de doelstelling om overbruggingen tussen de dorpen te realiseren met behulp van ver-

projecten voldeden aan alle parameters, maar om het aantal te onderzoeken projecten niet te

schillende vormen van kunst, voldoet ook dit project aan de andere parameters. De start van het

groot te laten worden en de differentiatie toch groot genoeg te houden, is er op basis van prag-

project stond gepland in april 2011 en het project zou doorlopen tot halverwege 2012. Helaas heeft

matische redenen voor gekozen om De Drentse Bluesopera te volgen.157 Deze voorstelling werd

het project uiteindelijk geen doorgang gevonden door een tekort aan financiële middelen.

in samenwerking met het Huus van de Taol door PeerGrouP gerealiseerd. De provincie Drenthe
en de gemeente Aa en Hunze subsidieerden het project, maar in beide gevallen gebeurde dit niet

Social engaged theatre

vanuit het Programma voor Cultuurparticipatie. De provincie Drenthe financierde de voorstelling

Wat betreft de programmalijn cultuureducatie werd in hoofdstuk twee al toegelicht dat cultuur-

vanuit de regeling Festivals en Evenementen, de gemeente Aa en Hunze in het kader van de Cul-

educatie in het onderwijs niet in het onderzoek werd betrokken, aangezien het cultuurparticipatie

turele Gemeente van Drenthe 2011. De gemeente Aa en Hunze streeft met het project De Culturele

in de vrije tijd betreft. Dat betekent, dat alleen cultureel educatieve projecten die buiten school

Gemeente voornamelijk bevordering van productieve cultuurparticipatie vanuit het veld van de

plaats hadden en waaraan jongeren vanaf vijftien jaar meededen, voor selectie in aanmerking

amateurkunst na en zet in op samenwerking met als doel synergie tussen de amateurkunstver-

kwamen. Een voorbeeld van zo’n ‘project’ was het werk van de jongerenafdeling PeerJonG van de

enigingen te creëren (Provinciale Adviescommissie, advies, 2010). Door lokaal talent en plaatse-

Drentse locatietheatergroep PeerGrouP. PeerJonG werd echter niet vanuit de programmalijn cul-

lijke zangkoren te betrekken bij de voorstelling zou De Drentse Bluesopera hier naar verwachting

tuureducatie gesubsidieerd, maar vanuit het reguliere beleid van de provincie Drenthe vanwege

aan bijdragen. Interessant voor dit onderzoek is dat het project tegelijkertijd invulling gaf aan de

haar bijdrage in talentontwikkeling. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft rechtstreeks een

doelstelling die de gemeente Aa en Hunze in haar Programma voor Cultuurparticipatie onder de

subsidie verstrekt vanuit het programma Het beste van twee werelden, ter bevordering van samen-

programmalijn volkscultuur heeft geformuleerd: bewustwording van identiteit. Het was name-

werking tussen professionals en amateurs. Bij PeerJonG worden jongeren die interesse hebben

lijk de bedoeling dat de voorstelling gemaakt werd met getalenteerde (amateur)kunstenaars uit

voor locatietheater begeleid door professionele theatermakers, technici, musici en vormgevers. De

Drenthe die de opdracht kregen na te gaan hoe sterk zij zich verbonden voelden met Drenthe en

jongeren leren theater maken volgens de werkwijze van PeerGrouP, waarbij wordt uitgegaan van

hoe zij dat gevoel van ‘roots’ konden inzetten als artistieke kracht (PeerGrouP, 2010). Dit in relatie

de locatie en alles (of iedereen) die bij de locatie hoort. PeerGrouP maakt naar eigen zeggen geen

tot het thema van De Drentse Bluesopera: het dilemma waar jonge Drentse boeren mee kampen.

Community Art, maar social engaged theatre. Bewoners worden op allerlei manieren betrokken

Zij staan voor de keuze het bedrijf van hun ouders onder moeilijke omstandigheden door wet- en

bij het maakproces en de voorstelling, maar anders dan bij Community Art vaak het geval is,

regelgeving voort te zetten of hun land te verkopen voor commerciële doeleinden. Het betreft

maken zij de voorstelling (of het kunstwerk) niet zelf. Omdat PeerJonG in een meerjarige context
functioneert en twee voorstellingen per jaar maakt, leende de jongerentheatergroep zich goed
voor het onderzoek. Gedurende de periode van het onderzoek en de periode dat het Fonds voor
Cultuurparticipatie PeerJonG financierde, konden drie voorstellingen, waar een zelfde groep jongeren aan meewerkte, worden gevolgd. Naast de gewenste overbrugging tussen professionals en
amateurs komen per voorstelling lokale kwesties aan de orde die sociale structuren in de leefomgeving beïnvloeden. De deelnemers aan PeerJonG leren te kijken naar een plek en te luisteren
naar de verschillende visies die inwoners op die plek en lokale kwesties hebben. Door deze stof
opnieuw vorm te geven, bieden zij inwoners en andere betrokkenen een nieuwe kijk op hun eigen
omgeving en mede-inwoners. Dat gebeurt per voorstelling op een andere manier. Hierop wordt
in hoofdstuk vijf uitgebreid ingegaan.156 Maar het feit dat (deels Drentse) jongeren een relatie
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aangaan met elkaar en hun eigen leefomgeving of geboortegrond betrekken bij een kunstuiting,

156. PeerJonG voldoet aan drie parameters slechts gedeeltelijk: sommige deelnemers wonen niet in de provincie
Drenthe, een aantal deelnemers is jonger dan vijftien jaar en één van de drie voorstellingen in de onderzoeksperiode heeft in de provincie Groningen plaats. Dat staat monitoring van PeerJonG echter niet in de weg omdat het
op de andere parameters ‘hoog scoort’. Het betreft één van de weinige gesubsidieerde kunstzinnige projecten
waarbij enerzijds veel verwacht wordt van de samenwerking tussen professionals en amateurs en anderzijds
getracht wordt inwoners van Drentse plaatsen (of vergelijkbare noordelijke plattelandsgemeenten) een andere
kijk op lokale kwesties en (de meningen van) mede-inwoners te bieden. Bovendien geeft de continuïteit de mogelijkheid PeerJonG langdurig te volgen.
157. Het traject Superbartje was in dezelfde periode dat de nulmeting van de amateurkunstnetwerken in Coevorden
en Emmen werd uitgevoerd en de Week van de Amateurkunst in deze gemeenten werd gemonitord. Daar komt
bij dat er al een project in Midden-Drenthe was geselecteerd in de veronderstelling dat dat project ook doorgang
zou vinden, en nog niet in de gemeente Aa en Hunze. Bovendien kon de onderzoeker om persoonlijke redenen
niet zelf bij de voorstelling van Superbartje aanwezig zijn.

179

BINDEN OF OVERBRUGGEN?

4. OVERBRUGGEN VIA CULTUURPARTICIPATIEBELEID

niet alleen een loyaliteitsconflict van deze boeren, maar ook een wij-zij conflict tussen de traditio-

de toneelverenigingen tamelijk naar binnen gekeerd zijn en de voorstellingen voor eigen leden

nele bewoners en nieuwkomers. Dit onderzoek probeert na te gaan in hoeverre de manier waarop

worden opgevoerd.

vorm wordt gegeven aan deze maatschappelijke kwestie van invloed is op de cohesieve houding

Verbindingen leggen tussen de verschillende (amateur)kunsten in de gemeente was ook een doel

van enerzijds de deelnemers en anderzijds de bezoekers. De Drentse volwassen amateurs konden

van het Cultureel Platform De Wolden. De gemeente wilde dat het amateurkunstveld beter zicht-

gedurende een aantal maanden gevolgd worden in hun proces. Daarbij werd ook nagegaan in hoe-

baar zou worden voor de inwoners en zich beter organiseerde door samenwerking. Het Cultureel

verre het project heeft bijgedragen aan een overbrugging tussen de amateurs en de professionals.

Platform, waarin inwoners van de gemeente verschillende kunstsectoren vertegenwoordigden,

Doordat de Drentse Bluesopera twintig keer zou worden opgevoerd was het mogelijk een flink

moest die verbanden leggen en samenwerking stimuleren. Dit project is geselecteerd omdat ook

aantal respondenten te werven voor publieksonderzoek.

hier wordt nagestreefd nieuwe samenwerkingsverbanden te realiseren tussen de amateurkunstsectoren, die zich nog meer verbonden voelen met de dorpen en kernen waar ze ontstaan en

Netwerken

gevestigd zijn, dan met de gemeente waartoe zij nu behoren. De vorm is anders, maar het doel is

Vanuit de programmalijn amateurkunst zijn vijf projecten geselecteerd. Het betreft projecten

hetzelfde als in Coevorden en Emmen. De netwerken in Coevorden en Emmen en het Cultureel

waarbij samenwerking werd gestimuleerd binnen de culturele sector maar ook met andere secto-

Platform werden overigens allemaal ondersteund of gecoördineerd door een professional, een

ren (zoals toerisme, economie, welzijn). Deze projecten zijn interessant voor dit onderzoek omdat

zogeheten cultuurcoördinator of cultuurcoach. In de gemeente Noordenveld is ook zo’n professi-

voor de nieuwe samenwerkingen overbrugging nodig is: overbrugging tussen verenigingen van

onal aangetrokken om het amateurkunstveld in de gemeente van dienst te zijn. In deze gemeente

verschillende (kunst) disciplines, overbrugging tussen professionals en amateurs of overbrug-

heet de functionaris cultuurbemiddelaar en heeft de toegang tot de bemiddelaar de benaming cul-

ging tussen verschillende sectoren. Een belangrijke reden om deze projecten te selecteren betreft

tuurloket gekregen. Naast onder andere ondersteuning van het amateurkunstveld in de vorm van

de overbrugging tussen inwoners van verschillende dorpen: tal van amateurkunstverenigingen

advies en informatie, werd het een taak van de bemiddelaar om een cultuurnetwerk op te zetten

zijn historisch verbonden aan de verschillende dorpen en kernen die voor 1998 nog niet bij de

om de amateurkunstsector te verbinden met erfgoed en met professionele (kunst)instellingen. In

gemeente hoorden waaronder ze nu vallen. De verwachting was dat de leden van de amateur-

de gemeente Tynaarlo werd een vergelijkbaar cultuurloket (en cultuurnetwerk) in 2012 opgestart.

In

Anders dan in de zuidelijke gemeenten, streefde het cultuurloket ernaar om juist individuele ama-

Emmen en Coevorden werd geprobeerd door middel van een amateurkunstnetwerk de bestaande

teurkunstbeoefenaars, die nergens aan verbonden zijn, met elkaar in verbinding te brengen. Dat

verenigingen met elkaar in contact te brengen om enerzijds informatie uit te wisselen, te leren

is een van de redenen waarom dit project is betrokken bij het onderzoek, namelijk om te kunnen

van elkaars ervaringen en de programmering af te stemmen en om anderzijds beter gebruik te

bekijken welke relaties op die manier wel of niet ontstonden en welke rol de kunstzinnige uiting

kunnen maken van elkaars diensten, zoals de expertise van kunstinstellingen en de regelingen

daarbij speelde. Een andere reden was dat het loket expliciet de opdracht van de gemeente heeft

voor amateurkunst van de gemeente. Een cultuurcoördinator kreeg de opdracht deze amateur-

gekregen om een netwerk op te zetten waarin de amateurkunstsector én professionele instellingen

kunstnetwerken te realiseren. In Emmen werd gedacht aan één groot amateurkunstnetwerk dat

elkaar konden vinden.

alle kunstdisciplines en de gehele gemeente zou beslaan. Volgens de gemeente Emmen kon zo’n

Deze vijf projecten voldoen ook aan de overige parameters: het betreft langdurige trajecten die

netwerk een belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie en bestuurskracht van de amateur-

nog maar net gestart waren of nog moesten beginnen, waarbij Drentse amateurkunstbeoefenaars

kunstsector waardoor het “in staat blijft een positieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie,

vanaf vijftien jaar betrokken waren. Een bijkomend voordeel was dat het belangrijkste samen-

betrokkenheid en verbondenheid van burgers onderling” (Gemeente Emmen, 2009, p.35). Boven-

werkingsproject van de cultuurloketten en amateurkunstnetwerken de organisatie en uitvoering

dien hoopte de gemeente met het netwerk te bereiken dat ”het programma-aanbod van de (geves-

van de Week van de Amateurkunst (WAK) was. Dit is een landelijke evenement geïnitieerd en

tigde) amateurkunst ook gekenmerkt [wordt] door samenwerkingsprojecten waarbij enthousiast

gecoördineerd door Kunstfactor om de productieve cultuurparticipatie in Nederland te bevorde-

en nieuwsgierig de eigen grenzen binnen en buiten de (amateur)cultuur overschreden worden”

ren. Door deze Week van de Amateurkunst gedurende twee en een half jaar in de vier betreffende

(Gemeente Emmen, 2009, p.26). In Coevorden wilde de gemeente per kunstsector een netwerk

gemeenten te monitoren, kon worden gemeten wat die samenwerking opleverde aan amateur-

realiseren. Het betrof de harmonie, fanfare en brassbands (hafabra), de koorzang, de popmuziek

kunstparticipatie in de betreffende gemeenten.

kunstverenigingen uit die verschillende dorpen elkaar zouden treffen in of via het netwerk.

158

en ten slotte de toneelverenigingen. Coevorden hoopte met deze netwerken onder andere de verenigingen te helpen de ledenbestanden te verjongen en de kwaliteit te verbeteren en zo kunstparticipatie te bevorderen. Wat betreft de toneelsector merkte de gemeente in haar Programma voor
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Cultuurparticipatie (2009, p.4) op dat eerdere pogingen tot samenwerking zijn mislukt omdat

158. In 1998 heeft een herindeling van gemeenten plaatsgevonden van vierendertig naar twaalf Drentse gemeenten.
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Tabel 4.6. Onderzoekcorpus, bestaande uit zeven projecten (vet), die zijn geselecteerd op basis van zes parameters
(kolommen).

Project	
  

Overbrugging	
  

Kunsttalen	
   Start	
  

Tijdsduur	
  

Drents	
  

Leeftijd	
  

Cultureel	
  Platform	
  
De	
  Wolden	
  

1. Disciplines	
  
2. Tussen	
  	
  
dorpen/	
  
dorpsbewoners	
  binnen	
  
gemeente	
  De	
  Wolden	
  

Alle	
  
kunsttalen	
  

Blijvend	
  

+15	
  jr	
  

Cultuurloket	
  
Noordenveld	
  

1. Disciplines	
  
2. Tussen	
  dorpen/	
  
dorpsbewoners	
  binnen	
  
gemeente	
  Noordenveld	
  

Alle	
  
kunsttalen/	
  
poëzie	
  

November	
  
2010	
  
(start	
  
dichtersne
twerk)	
  

Pilot	
  van	
  1	
  
jaar	
  met	
  
uitzicht	
  op	
  	
  
1	
  jaar	
  
verlenging	
  

PeerJonG	
  

1. Amateur-‐professional	
  
2. Inwoners	
  onderling	
  
betreffende	
  lokale	
  
kwesties	
  

Theater/	
  
muziek	
  

Continue	
  

Blijvend	
  	
  	
  

Amateurkunst	
  
Netwerk	
  Emmen	
  

1. Disciplines	
  
2. Tussen	
  dorpen/	
  
dorpsbewoners	
  binnen	
  
gemeente	
  Emmen	
  
1. Traditionele	
  bewoners	
  
en	
  nieuwkomers	
  
2. Ouderen	
  en	
  jongeren	
  
3. Bewoners	
  
woonwagencentrum	
  en	
  
wijkbewoners	
  
1. Amateurs-‐professionals	
  
2. Traditionele	
  bewoners	
  
en	
  nieuwkomers	
  

Alle	
  
kunsttalen	
  

November	
  
2010	
  

Blijvend	
  

Dans/zang/	
  	
  
beeldende	
  
kunst	
  

Februari	
  
2011	
  
(eerste	
  
activiteit)	
  

2	
  jaar	
  

Amateurkunst-‐
beoefenaars,	
  
kunstenaars	
  en	
  
inwoners	
  
gemeente	
  De	
  
Wolden	
  
Amateurkunst-‐
beoefenaars	
  uit	
  
gemeente	
  
Noordenveld/	
  
Dichters	
  uit	
  
gemeente	
  
Noordenveld	
  
Deelnemers	
  uit	
  
Drenthe,	
  
voorstelling	
  
over	
  Drentse	
  
1	
  
gemeenten
Amateurkunstb
eoefenaars	
  uit	
  
gemeente	
  
Emmen	
  
Inwoners	
  van	
  
de	
  wijk	
  
Emmermeer	
  in	
  
Emmen	
  

Muziek-‐
theater	
  

Februari	
  
2011	
  (met	
  
amateurs)	
  

7	
  maanden	
  

+15	
  jr	
  

Alle	
  
kunsttalen	
  	
  

Maart	
  
2011	
  
	
  

Blijvend	
  

Beeldende	
  
kunst/	
  
theater	
  

	
  
Septembe
r	
  2011	
  

10	
  maanden	
  

Alle	
  
kunsttalen	
  

Januari	
  
2012	
  

Pilot	
  1	
  jaar	
  

Deelnemers	
  uit	
  
gemeente	
  Aa	
  en	
  
Hunze/	
  	
  
Drenthe	
  
Amateurkunst	
  
beoefenaars	
  uit	
  
gemeente	
  
Coevorden	
  
Inwoners	
  
gemeente	
  
Midden-‐
Drenthe	
  
Amateurkunst-‐
beoefenaars	
  en	
  
inwoners	
  
gemeente	
  
Tynaarlo	
  

Community	
  Art	
  
EmmerMEER-‐
cultuur	
  

De	
  Drentse	
  
Bluesopera	
  

Amateurkunst	
  
Netwerk	
  
Coevorden	
  
Community	
  Art	
  
Drenthe,	
  Het	
  
Verhaal…	
  
Cultuurloket	
  
Tynaarlo	
  

1. Disciplines	
  
2. Tussen	
  dorpen/	
  
dorpsbewoners	
  binnen	
  
gemeente	
  Coevorden	
  
Tussen	
  dorpen/	
  
dorpsbewoners	
  binnen	
  
de	
  gemeente	
  Midden-‐
Drenthe	
  
1. Disciplines	
  
2. Tussen	
  dorpen/	
  
dorpsbewoners	
  binnen	
  
gemeente	
  Tynaarlo	
  

Juni	
  2010	
  

dorpen en kernen, op maatschappelijke kwesties die zich er voordoen en op de Drentse identiteit.
Met deze projecten wordt vooral getracht het cohesieve gedrag in de ideële dimensie (de cohesieve houding) aan te spreken. In het volgende hoofdstuk wordt deze indeling aangehouden, maar
wordt voor elk project besproken wat het heeft opgeleverd aan relationeel cohesief gedrag, ideëel
cohesief gedrag en hoe deze gedragingen van de deelnemers en bezoekers zich verhouden tot de
kunstzinnige aspecten van de projecten.

+15	
  jr	
  

14-‐20	
  jr	
  

+15	
  jr	
  

+15	
  jr	
  

+15	
  jr	
  

+15	
  jr	
  

+15	
  jr	
  

	
  
	
  Af en toe speelt PeerJonG vlak over de grens. Eén van de drie geselecteerde voorstellingen vond plaats in het

(1)

Groningse Winschoten.

De negen projecten in tabel 4.6 laten zich verder opdelen in twee groepen. De amateurkunstnetwerken, de cultuurloketten en het cultureel platform De Wolden zijn in het leven geroepen door
de gemeente om vooral nieuwe relaties te leggen ten behoeve van (betere) kunstzinnige uitingen
van amateurkunstenaars. De nadruk ligt op cohesief gedrag in de relationele dimensie. De vier
andere projecten zijn geselecteerd omdat de kunstzinnige uiting zelf op de relaties van de Drentse
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inwoners onderling en met hun omgeving reflecteert: op de samenlevingen in de Drentse wijken,
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Hoofdstuk 5

De effecten van cultuurparticipatiebeleid op sociale cohesie
5.1 Inleiding
In hoofdstuk drie is op basis van de PBGG-index met indicatoren voor cohesief gedrag, nagegaan
of er samenhang bestaat tussen kunstdeelname (productief en receptief) en overbruggend cohesief gedrag binnen het persoonlijke netwerk, de burgermaatschappelijke omgeving en, meer op
ideëel niveau, de samenleving. De conclusie was dat er vooral samenhang lijkt te bestaan tussen
bezoek aan amateurkunst en overbruggend cohesief gedrag. Ook is er samenhang aangetoond
tussen de receptie van professionele kunst en meer overbruggend gedrag, zij het dat deze samenhang bij iets minder indicatoren werd gevonden. En mensen die kunst bezoeken, bleken met
name op het persoonlijke niveau en het niveau van de samenleving een meer open houding ten
opzichte van de of het onbekende te vertonen dan mensen die sport bezoeken. Opvallend was
dat amateurkunstbeoefenaars zich op samenlevingsniveau meer overbruggend lijken te gedragen
dan niet-amateurkunstbeoefenaars, maar dat dit op burgermaatschappelijk niveau op aanzienlijk
minder indicatoren het geval is en dat er (op alle niveaus) bijna geen verschillen zijn aangetoond
tussen het cohesief gedrag van amateurkunstbeoefenaars en sportbeoefenaars. De kans dat receptieve kunstparticipatie overbruggend cohesief gedrag oplevert ten opzichte van personen die geen
kunstuitingen bezoeken, is iets groter dan de kans dat productieve kunstparticipatie dat doet ten
opzichte van personen die geen kunst beoefenen in de vrije tijd.
Het provinciale en gemeentelijke cultuurparticipatiebeleid van Drenthe ging er in de periode
2009-2012 vanuit dat met name amateurkunstbeoefening een positieve invloed heeft op sociale
cohesie, juist ook in overbruggende zin. In hoofdstuk vier werd duidelijk dat bij subsidiëring
van een aantal projecten verwacht werd dat er verbindingen gelegd werden tussen verschillende
soorten groepen mensen. Deze verwachting vormde één van de vijf parameters voor de selectie
van projecten voor monitoring ten behoeve van onderhavig onderzoek, hier nogmaals op een rij
gezet:
-

Amateurkunstnetwerk Coevorden, inclusief de Week van de Amateurkunst 2011 t/m 2013

-

Amateurkunstnetwerk Emmen, inclusief de Week van de Amateurkunst 2011 t/m 2013

-

Cultuurloket Noordenveld, inclusief de Week van de Amateurkunst 2012

-

Cultuurloket Tynaarlo, inclusief de Week van de Amateurkunst 2012

185

BINDEN OF OVERBRUGGEN?

5. DE EFFECTEN VAN CULTUURPARTICIPATIEBELEID OP SOCIALE COHESIE

-

Cultureel Platform De Wolden

slotte zijn ook de indicatoren op samenlevingsniveau algemeen geformuleerd en kan in de geselec-

-

Community Art project Drenthe, het verhaal… in Midden-Drenthe

teerde projecten worden nagegaan hoe deelnemers en publiek zich tot gespecificeerde maatschap-

-

De Drentse Bluesopera in Aa en Hunze

pelijke kwesties verhouden. Op elk niveau is vervolgens onderzocht in hoeverre de kunstzinnige

-

Wijkproject EmmerMEERcultuur in Emmen

aspecten van een project verband houden met het cohesieve gedrag of de cohesieve houding. Leidt

-

PeerJonG (provinciebreed)

de kunstuiting tot bevestiging van reeds bij de toeschouwer (of de kunstenaar) bekende waarnemingen of wordt de toeschouwer aangespoord om zijn verbeeldingskracht te gebruiken? Met

Van deze negen projecten zijn er uiteindelijk vijf intensief gevolgd en twee incidenteel. Het Com-

andere woorden: is de stof (datgene waar de kunstuiting ‘over gaat’- Danto’s aboutness) op een

munity Art project Drenthe, het verhaal… dat in de gemeente Midden-Drenthe op stapel stond,

voor de toeschouwer en uitvoerende(n) gemakkelijk herkenbare manier vormgegeven of zodanig

is niet van de grond gekomen door een tekort aan financiële middelen. Het Cultureel Platform in

dat de toeschouwers en uitvoerende(n) er toe worden gedwongen op een voor hen nieuwe manier

De Wolden stond nog te veel in de steigers en bood gedurende de onderzoeksperiode te weinig

naar die ‘stof’ te kijken? Of zoals aan het slot van hoofdstuk twee werd geschematiseerd:

concrete activiteiten om aan empirisch onderzoek onderworpen te kunnen worden. In het voorjaar van 2012 vertelden twee leden van het Cultureel Platform hierover “(…) als Cultureel Plat-

Figuur 2.3. Cohesief gedrag als gevolg van kunstparticipatie.

form [hebben wij] geworsteld met onze taakstelling” waardoor er een tweedeling ontstond in het
platform. Een aantal mensen is afgehaakt, maar er zijn ook weer nieuwe leden bijgekomen en
sinds 2012 staat het Cultureel Platform op de rails. “Het was in het begin wat zoeken (…), maar

)jdelijke	
  
)jdelijke	
  
verbinding	
  
verbinding	
  oop	
  p	
  bbasis	
  
asis	
  
van	
  
van	
  oorganisa)e	
  
rganisa)e	
  

overbruggend	
  
overbruggend	
  
cohesief	
  
cohesief	
  ggedrag	
  
edrag	
  
!jdens	
  
!jdens	
  aac)viteit	
  
c)viteit	
  

gangbare	
  
gangbare	
  
ontmoe)ngen	
  
ontmoe)ngen	
  

verbinding	
  
verbinding	
  oop	
  p	
  bbasis	
  
asis	
  
van	
  
van	
  hherkenning	
  
erkenning	
  

bindend	
  
bindend	
  ccohesief	
  
ohesief	
  
gedrag	
  
gedrag	
  

werkt	
  
werkt	
  bbeves)gend	
  
eves)gend	
  

verbinding	
  
verbinding	
  oop	
  p	
  bbasis	
  
asis	
  
van	
  
van	
  hherkenning	
  
erkenning	
  

bindende	
  
bindende	
  
cohesieve	
  
cohesieve	
  hhouding	
  
ouding	
  

werkt	
  
werkt	
  uuitdagend	
  
itdagend	
  

verbinding	
  
verbinding	
  oop	
  p	
  bbasis	
  
asis	
  
van	
  
van	
  vvernieuwde	
  
ernieuwde	
  
waarneming	
  
waarneming	
  

overbruggende	
  
overbruggende	
  
cohesieve	
  
cohesieve	
  hhouding	
  
ouding	
  

par)cipa)e	
  
par)cipa)e	
  

nu begint het erop te lijken” (Kok, interview, 2012).159 Bij aanvang van dit onderzoek bestonden
er plannen om één cultuurloket te beginnen voor de drie noordelijke gemeenten Aa en Hunze,

kunstac)viteit	
  
kunstac)viteit	
  

Noordenveld en Tynaarlo, als aanspreekpunt voor de tevens nog te vormen amateurkunstnetwerken. Uiteindelijk is alleen de gemeente Noordenveld in het najaar van 2010 met een pilot Cultuur-

percep)e	
  
percep)e	
  

loket gestart en werd in de gemeente Tynaarlo in januari 2012 een cultuurcoach aangesteld. Deze
twee projecten zijn met belangstelling, maar vanaf de zijlijn gevolgd. De verzamelde data zijn ter

Relationele	
  
Relationele	
  ddimensie	
  
imensie	
  

ondersteuning en vergelijking meegenomen in de analyse van de amateurkunstnetwerken van

Ideële	
  
Ideële	
  ddimensie	
  
imensie	
  
Overbruggend	
  
Overbruggend	
  ccohesief	
  
ohesief	
  ggedrag	
  
edrag	
  
	
   	
  
Bindend	
  
Bindend	
  ccohesief	
  
ohesief	
  ggedrag	
  
edrag	
  
	
   	
  

Coevorden en Emmen.
Monitoring van de vijf projecten biedt de mogelijkheid om de indicatoren voor overbruggend

niet-‐gangbare	
  
niet-‐gangbare	
  
ontmoe)ngen	
  
ontmoe)ngen	
  

	
  	
  

	
  	
  

cohesief gedrag specifieker te formuleren dan de wat meer algemene indicatoren van de PBBG

	
   	
   De projecten die aan empirisch onderzoek zijn onderworpen, verschillen qua doelstellingen, opzet

index, én om een verband te leggen tussen het specifiek kunstzinnige van het project en het gecon-

en uitvoering zodanig van elkaar, dat één analyse van de projecten gezamenlijk niet mogelijk is.

stateerde cohesief gedrag. Er werd in hoofdstuk drie bijvoorbeeld vanuit gegaan dat de kans op

Maar van ieder project kan wel worden nagegaan in hoeverre er sprake is van bindend dan wel

heterogeniteit tussen kennissen groter is dan tussen familie en vrienden, maar of er ook werkelijk

overbruggend cohesief gedrag in de relationele en ideële dimensie. Dit hoofdstuk is ingedeeld aan

sprake is van heterogeniteit en op basis waarvan, kon niet uit de data van de bevolkingssurvey

de hand van figuur 1.3 uit hoofdstuk één, waarin de vier mogelijke vormen van cohesief gedrag die

- gebaseerd op de indicatoren van de PBBG-index - worden opgemaakt. Op mesoniveau waren
de indicatoren voor overbrugging vooral gebaseerd op diversiteit in vrijetijdsbesteding (binnen
de context van het vrij traditionele verenigingsleven in Drenthe) en de mate waarin de vrije tijd
besteed wordt met of aan andere dorps- of stadsbewoners. Er werd daarbij verondersteld dat
lidmaatschap van verschillende type vrijetijdsverenigingen een open houding vereist ten opzichte
van meerdere mogelijkheden van vrijetijdsbesteding, maar hoeveel verschil er werkelijk tussen het
lidmaatschap van de plaatselijke zangvereniging, de dorpsvereniging en de cultuurhistorische vereniging zit als deze bijvoorbeeld alle drie gevestigd zijn in één en hetzelfde dorpshuis, is de vraag.
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Ook is niet bekend of de leden van al deze verenigingen niet toevallig dezelfde mensen zijn. Ten

159. De plannen voor de tweede helft van 2012 en later zijn concreter. In het najaar van 2012 is de lancering van de
website cultureeldewolden.nl alvast een feit. Maar in de periode dat het Cultureel Platform zich beraadde over
zijn taakstelling heeft het niet stil gezeten. Het is gestart met een inventarisatie en een sterkte-zwakte analyse van
de culturele sector in De Wolden, het heeft gezorgd voor een tweewekelijkse culturele agenda in het regionale
weekblad en het participeerde in de organisatie van de Culturele Uitdag. Tenslotte heeft het platform het tekort
aan culturele accommodaties onder de aandacht gebracht bij de gemeenteraad, waarop het platform de opdracht
heeft gekregen om de mogelijkheden van gebruik van de raadzaal voor culturele doeleinden te onderzoeken. In
2011 heeft gemeente De Wolden overigens ook aan de Week van de Amateurkunst meegedaan. Maar deze is niet
meegenomen in het onderzoek omdat het Cultureel Platform niet de organiserende partij was.

187

BINDEN OF OVERBRUGGEN?

5. DE EFFECTEN VAN CULTUURPARTICIPATIEBELEID OP SOCIALE COHESIE

ook in de laatste kolom van bovenstaand schema terugkomen, gevisualiseerd waren: het cohesief
gedrag van de respondenten wordt op twee dimensies, relationeel en ideëel, geanalyseerd. Tegelij-

5.2.1 Amateurkunstnetwerken in Zuidoost Drenthe: Emmen en
Coevorden

kertijd wordt per dimensie nagegaan in hoeverre er sprake is van bindend of overbruggend cohesief gedrag.160 Eerst worden de productieve deelnemers in kaart gebracht (wie nemen waaraan op

Idee

welke manier deel). Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre de participanten zich in de relationele
en in de ideële dimensie tot elkaar, tot (de andere deelnemers aan) het project en tot de (mensen

Als nu het edelbesmede toneelgezelschap

Hierbij wordt telkens het overbruggend cohesief gedrag dat door de

op toonkunstzinnige wijze shanties zingt

opdrachtgever of de uitvoerder van te voren werd nagestreefd, als uitgangspunt genomen. Nadat

en folkloristisch danst bij de operetteclub

de productieve deelnemers zijn besproken, wordt op dezelfde manier nagegaan in welke mate het

op soundtracks van de volhardende Juliana

in) de omgeving verhouden.

161

cohesieve gedrag van het publiek overbruggend genoemd kan worden op basis van de uitgangspunten van het project.

wat gefilmd wordt door videoamateurs
en die film, op dvd gebrand, uitgebracht

Bij de bespreking van het geconstateerde cohesieve gedrag komen eerst de projecten aan bod die

in artistiek verantwoorde hoes

voornamelijk het cohesief gedrag in de relationele dimensie aanspraken (Amateurkunstnetwerken

vormgegeven door lokale kunstenaars

Coevorden en Emmen, EmmerMEERzingt en EmmerMEERdanst) en vervolgens de projecten die
zijn geselecteerd vanwege het beroep dat werd gedaan op het cohesief gedrag in de ideële dimen-

huis-aan-huis verspreid in alle dorpen

sie (De Drentse Bluesopera, PeerJonG en Schatgraven in Emmermeer). Met deze indeling wordt

waaruit Emmen toch en heus bestaat

zichtbaar of kunstparticipatie inderdaad via de ideële dimensie het verschil maakt ten opzichte

en vertoond in alle Emmer kantines

van projecten die overbruggingen proberen te realiseren in de relationele dimensie. Voorafgaand

dan is volk bereikt en doel getroffen.

aan de bespreking van de onderzoeksresultaten worden eerst per project de verwachtingen die er
vooraf waren ten aanzien van overbruggend cohesief gedrag, op een rij gezet.162 Daarnaast wordt

Bart FM Droog (In: Gemeente Emmen, 2009, p.6)

uiteengezet welke methoden van onderzoek zijn gebruikt. Zoals hierboven al werd aangegeven,
was het in de praktijk niet mogelijk alle projecten op identieke wijze aan onderzoek te onderwer-

Met dit gedicht dat de kadernota cultuur 2009-2012 van de gemeente Emmen inleidt, verwoordt

pen. Hoewel zoveel mogelijk is nagestreefd dezelfde vragen aan de respondenten voor te leggen,

dichter Bart FM Droog de visie die de gemeente Emmen heeft op een levendige amateurkunst-

verschillen deze soms per project, evenals de manier waarop de gegevens werden verzameld.

sector waarbinnen wordt samengewerkt over grenzen heen: over dorpsgrenzen, over de grenzen
van kunstdisciplines en over de grenzen van de amateurkunstsector. Om samenwerkingsprojecten te stimuleren “waarbij enthousiast en nieuwsgierig de eigen grenzen binnen en buiten de

5.2 Verwachte overbruggingen

(amateur)cultuur overschreden worden” (Gemeente Emmen, 2009, p.26), stelt de gemeente eerst

Naast andere doelstellingen, zag men bij de amateurkunstnetwerken in Coevorden en Emmen

voor een periode van twee jaar een cultuurkoppelaar aan. De cultuurkoppelaar krijgt de opdracht

en wat uiteindelijk ‘cultuurbemiddeling’ is gaan heten in Noordenveld en Tynaarlo, graag dat
er verbindingen ontstonden tussen (leden van) amateurkunstverenigingen van verschillende
dorpen binnen de gemeente en tussen verschillende kunstdisciplines. EmmerMEERcultuur en De
Drentse Bluesopera zouden (ideële) verbindingen moeten leggen tussen de traditionele inwoners
van Drenthe en nieuwkomers. In Emmermeer werd tevens gezocht naar nieuwe verbindingen
tussen ouderen en jongeren en tussen bewoners van verschillende buurten in de wijk. Van de
voorstellingen van PeerJonG en De Drentse Bluesopera was de verwachting dat deze de actuele
lokale kwesties die tot geschillen tussen inwoners leiden, zichtbaar en bespreekbaar zouden
maken. Ten slotte waren deze laatste twee projecten tevens gericht op verbindingen tussen ama-
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teurs en professionals.

160. De laatste kolom van figuur 2.3 komt bijna helemaal overeen met figuur 1.3 in hoofdstuk één, die het veld waarin
sociale verbanden zich kunnen bevinden weergeeft: bindend versus overbruggend in de relationele of ideële
dimensie. Het verschil zit in het blokje ‘overbruggend cohesief gedrag’ tijdens de activiteit. Theoretisch werd verondersteld dat overbruggend cohesief gedrag via de relationele dimensie alleen tijdens de activiteit tot overbrugging leidt, omdat de ‘niet-gangbare’ ontmoetingen zijn georganiseerd. Duurzaam overbruggend cohesief gedrag of
een blijvende overbruggende cohesieve houding wordt enkel bereikt via de perceptie van een kunstuiting.
161. Het meten wie waaraan op welke manier deelneemt en vervolgens in hoeverre de participanten zich tot elkaar,
het project en (anderen in) de omgeving verhouden, correspondeert met de meetniveaus één en twee van de
beleidsevaluatiecyclus die in de inleiding werd besproken.
162. Maar die vaak naast andere doelstellingen werden geformuleerd of uitgesproken.
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om de amateurkunst(sector) meer zichtbaar te maken in de gemeente en om samenwerking te

Op basis van de verkenning heeft de cultuuraanjager ideeën voor zes verschillende projecten

stimuleren. Dit doet zij door als aanspreekpunt te fungeren voor de georganiseerde amateur-

geschetst. Niet alle ideeën zijn uiteindelijk tot uitvoering gebracht en naast de oorspronkelijke

kunstbeoefenaars, twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst te organiseren, twee overkoepe-

plannen zijn tijdens de periode dat de cultuuraanjager in Emmermeer aan het werk was andere

lende activiteiten te coördineren en de verenigingen op de hoogte te houden van ontwikkelingen

ideeën ontstaan en uitgevoerd. De projecten die zijn uitgevoerd en gevolgd voor dit onderzoek zijn

middels een nieuwsbrief. Omdat het Centrum voor de Kunsten CQ van de gemeente Coevorden de

EmmerMEERzingt, EmmerMEERdanst, en Schatgraven in Emmermeer.165

opdracht krijgt een vergelijkbaar amateurkunstnetwerk in de gemeente Coevorden op te zetten,

Bij de projecten EmmerMEERdanst en EmmerMEERzingt, streefde de cultuuraanjager na dat

worden het verloop en de resultaten van beide amateurkunstnetwerken samen besproken. Een

inwoners van de wijk behorende tot verschillende ‘leefgroepen’ met elkaar in contact kwamen. Dit

verschil is dat de gemeente Coevorden vooral samenwerking over de dorpsgrenzen heen wil sti-

contact moest meer dan alleen een eenmalige ontmoeting opleveren: het ging om inspirerende

muleren en niet zozeer tussen verschillende kunstdisciplines zoals bij de gemeente Emmen het

ontmoetingen en contacten waaruit nieuwe samenwerkingsverbanden zouden ontstaan. Daarbij

Een ander verschil is dat de cultuurcoördinator in de gemeente Coevorden minder

speelde de kunstzinnige uiting een centrale rol. Bij beide projecten was het de bedoeling dat deze

uren en budget tot haar beschikking heeft dan de cultuurkoppelaar in Emmen. De opzet van het

werden ontwikkeld en uitgevoerd door inwoners van de wijk, in samenwerking met professionals.

netwerk is verder nagenoeg hetzelfde en beide netwerken sluiten zich aan bij de landelijke Week

EmmerMEERdanst betrof een danspodium tijdens de opening van het vernieuwde winkelcentrum

van de Amateurkunst (WAK). Beide netwerkorganisaties grijpen de WAK aan om de gemeente-

in de wijk, waarop door diverse dansgroepen die de wijk Emmermeer rijk is, een speciaal voor dit

lijke amateurkunstbeoefening zichtbaar te maken aan de inwoners en om op die manier nieuwe

project ontworpen choreografie werd uitgevoerd. De bedoeling was dat twee volksdansgroepen,

aanwas te werven. Tegelijkertijd zien de coördinatoren van de netwerken de WAK als een uitge-

een groep stijldansers, streetdancers, hiphoppers, jazz-dansers en andere soorten dansers die

lezen kans voor amateurkunstbeoefenaars om grenzen te verleggen in samenwerkingsprojecten.

tegelijkertijd verschillende groepen uit de wijk vertegenwoordigden, dezelfde choreografie in de

In de praktijk hield de Week van de Amateurkunst in Emmen en Coevorden in, dat zoveel moge-

eigen stijl zouden uitvoeren. De dans beeldde het winkelend publiek in het winkelcentrum van

lijk amateurkunstverenigingen in deze landelijke vastgestelde week een open repetitie hielden,

Emmermeer uit. Naast deze dans, die gedurende de opening drie keer door alle groepen achter-

beeldend kunstenaars hun ateliers open stelden en eventueel workshops organiseerden, de kun-

elkaar zou worden opgevoerd, bood het podium de dansgroepen de kans zich zelf te presenteren.

stencentra open dag hielden en reeds bestaande activiteiten in de betreffende week konden mee-

Het project EmmerMEERzingt bestond uit een Sing-in met de opzet dat daaruit een gelegenheids-

liften met de publiciteit van de WAK.164 Een aantal samenwerkingen kwam tot stand en er werden

koor speciaal voor de heropening van het Haagjespark zou worden samengesteld. Het gelegen-

enkele evenementen speciaal voor de Week van de Amateurkunst georganiseerd. Deze komen bij

heidskoor zou daarna een aantal keer repeteren tijdens twee workshops. Omdat er uit de Sing-in

de bespreking van de resultaten aan bod.

geen aanmeldingen kwamen en ook de diverse oproepen in wijkkranten etc. niets uithaalde,

geval is.

163

hebben deze workshops geen doorgang gevonden. Wel zijn drie koren uit de wijk bereid gevonden

5.2.2 EmmerMEERcultuur: een Community Art project in de Emmense
wijk Emmermeer
“(…) de opdracht was heel duidelijk om mensen met elkaar te verbinden en ook wel
een beetje om de wijk, ja ik noem het maar ‘smoel’ te geven. Dus de identiteit van de
wijk positief op de kaart te zetten na een hele voorgeschiedenis.” (Kortenhorst, persoonlijk interview, 2010)
Om deze opdracht te realiseren, verkende de speciaal voor dit Community Art-achtige project
aangenomen cultuuraanjager Lies Kortenhorst de wijk. Ze observeerde en sprak met verschillende inwoners. Op basis van deze verkenning onderscheidde zij grofweg vier sociale groepen
die min of meer langs elkaar heen leven: de bewoners van de wijk die er zijn geboren en getogen
(‘oud bewoners’), de bewoners van de nieuwbouwwijken (nieuwkomers, senioren en gezinnen),
jongeren waaronder studenten en een vierde groep die wordt gevormd door de bewoners van
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het woonwagencentrum in het noordwestelijk gedeelte van de wijk (Kortenhorst, verslag, 2010).

om het speciaal geschreven Emmermeerlied te repeteren en ten gehore te brengen, samen met

163. In beginsel had de gemeente Coevorden netwerken per kunstdiscipline voor ogen, te beginnen bij de hafabra,
omdat het Centrum voor de Kunsten al een goed zicht had op de fanfares, harmonieën en brassbands in de
gemeente. Vervolgens zouden de zangkoren, de popmuziek en tot slot de toneelverenigingen meer aan elkaar
verbonden worden. Uiteindelijk is toch gekozen voor één gezamenlijk netwerk voor de amateurkunstsector.
164. De datum van deze week werd bepaald door de voormalige organisatie voor amateurkunst Kunstfactor die
inmiddels samen met Cultuurnetwerk Nederland is gefuseerd tot het Landelijke Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De WAK wordt nu landelijk gecoördineerd door de daarvoor in het leven
geroepen stichting WAK Nederland.
165. Een vierde project dat werd uitgevoerd is Cultuur bij de thee, dat zorgde voor ontmoetingen tussen de oudere
wijkbewoners, senioren. In dit project stond de cultuurhistorie van de wijk centraal. Maar omdat de inwoners
niet actief betrokken werden bij een maakproces en het doel niet was om de verschillende doelgroepen, zoals
door de cultuuraanjager benoemd, met elkaar in aanraking te laten komen, is dit project niet meegenomen in het
onderzoek. Met uitzondering van één lezing over de geschiedenis van de wijk Emmermeer die herhaald werd in
het woonwagencentrum De Ark. (Dit laatste om te proberen de afstand tussen de woonwagenbewoners en de
andere inwoners van de wijk Emmermeer te verkleinen.)
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5.2.3 Muziektheaterspektakel De Drentse Bluesopera

workshopprogramma. Het idee was dat dit Emmermeerlied zou worden geschreven door jongere
inwoners samen met oudere inwoners. Uiteindelijk werd een liedtekst geschreven door een aantal

Door de ‘import’ ontstaat er een nieuw wij-zij conflict. Er zijn tal van conflicten tussen

geoefende liedtekstschrijvers die in de wijk Emmermeer gewoond hebben en één basisschoolklas.

nieuwe welvarende inwoners die vanuit een misplaatste assertiviteit in onmin leven

Het lied werd geschreven op de melodie van ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer en tijdens

met de oorspronkelijke bewoners (wij komen hier voor onze rust, wij hebben last van

de opening van het vernieuwde Haagjespark gezongen door basisschoolkinderen uit de wijk en

de trekkers, het gieren, de schuurfeesten). (PeerGrouP, projectplan Drentse Blues-

de zojuist genoemde koren. Ook werd, ter voorbereiding op het evenement EmmerMEERzingt,

opera, 2010, p.1)

wijkbewoners gevraagd aan te geven welk bestaand liedje het beste past bij de wijk Emmermeer.
Inwoners mochten hun idee daarover insturen of zelf (mee)zingen tijdens de Sing-in. De meest

Het zelfbewustzijn van Drenten een ‘boost’ geven, dat was voor locatietheatergroep PeerGrouP

gekozen liedjes zijn uiteindelijk op het podium van EmmerMEERzingt ten gehore gebracht.

een belangrijk doel dat zij met het muziektheaterspektakel De Drentse Bluesopera nastreefde.
Dit wilde zij bereiken door van het dilemma waar jonge boeren in Drenthe vandaag de dag mee

Naast deze projecten heeft de cultuuraanjager de ‘schatten’ die zij tijdens haar verkenning heeft

kampen een muzikaal drama te maken. Boeren komen steeds vaker voor de vraag te staan of zij

opgegraven uit de verhalen van enkele bewoners, in beeld en tekst vastgelegd. Het was de wens

het bedrijf van hun ouders voortzetten of ermee stoppen vanwege de veranderingen in het land-

van de opdrachtgever om haar bevindingen te visualiseren, vertelt de cultuuraanjager in een inter-

bouwbeleid dat steeds meer tot grootschaligheid dwingt. Veel boeren hebben hun land al verkocht

view. Op vijf gebouwen in het centrum van de wijk zijn zinnen te lezen die rechtstreeks afkomstig

aan niet-Drenten die er een andere bestemming aan hebben gegeven. Dat maakt de beslissing van

zijn van de bewoners en volgens de cultuuraanjager de buurt kenmerken. Ook heeft de cultuur-

de jonge boeren er niet lichter op: deze heeft direct invloed op het landschap en de cultuur van

aanjager een kleine vouwfolder (leporello) gemaakt en gratis verspreid met een reeks foto’s en ver-

Drenthe.

halen uit de buurt en heeft zij de reacties op de muurteksten en deze vouwfolder verwerkt in een
‘mentale kaart’. Dit is een op canvas geschilderde plattegrond van de wijk met daarop zinnen die

Als de doelstellingen uit het projectplan vertaald worden naar cohesief gedrag, was het de bedoe-

zijn uitgesproken door de bewoners én reacties op deze uitlatingen. Deze losse projecten hebben

ling een bijdrage te leveren aan bindend cohesief gedrag door bevestiging van de Drentse identi-

samen de titel Schatgraven in Emmermeer gekregen.

teit (het wij-gevoel).De versterking van het zelfbewustzijn van de Drent moet worden opgevat als
(h)erkenning van de Drentse identiteit. Behalve dat het muziekspektakel doorspekt zou worden

Het gaat mij eigenlijk om de verwondering. Ik loop hier rond met nieuwsgierige

met Drentse tradities, gebruiken, uitspraken en de Drentse taal was het de bedoeling om lokale

blikken en dat wil ik graag in een vorm gieten dat ook mensen verwonderd kunnen

amateurkunstbeoefenaars, die dagelijks te maken hebben met de zojuist beschreven problema-

zijn. Snap je, niet iedereen zal dat zijn. Maar het kan wel. (Kortenhorst, persoonlijk

tiek, te laten nadenken over de vraag hoe sterk het gevoel is ten aanzien van de eigen achtergrond,

interview, 2010)

de ‘roots’ en hoe dit vervolgens in te zetten als artistieke drijfveer. Maar wellicht kan het project
toch ook bijdragen aan overbruggend cohesief gedrag, bijvoorbeeld door de deelnemers en toe-

Dit onderdeel van EmmerMEERcultuur lijkt niet specifiek te zijn gericht op het relationeel verbin-

schouwers te laten nadenken over de kwestie die speelt tussen traditionele inwoners en nieuwko-

den van bepaalde leefgroepen. Mensen worden niet betrokken bij het maakproces, althans, niet

mers (‘zij zijn ook wij’), of te wel uit te dagen in hun bestaande perceptie daarvan.

in gezamenlijkheid. De visualisatie moet verwondering over de eigen woonomgeving opleveren.
Daar gaat het vooral om. Interessant zijn daarbij de opmerkingen van de cultuuraanjager over

Naast de bewustwording van de Drentse identiteit, was het de bedoeling om amateurs en profes-

de controverse die de muurteksten kunnen opleveren. Zij heeft de mogelijkheid van het ontstaan

sionals te laten samenwerken, wat vertaald kan worden in een overbrugging in relationele zin

van een dialoog tussen buurtbewoners voor ogen. Bovendien is het een interessante vraag wat

(waarbij een overbrugging in ideële zin waarschijnlijk nodig is). Bezien wordt of dat het geval is

het lezen van de teksten en de vouwfolder oplevert. Gaan mensen er over nadenken? Wat is hun

geweest en of er eventueel ook sprake is van een relationele overbrugging buiten de repetities en

reactie en doen zij daar vervolgens iets mee? De verwachting van dit onderdeel van het project

de voorstelling om: hoe is de samenwerking tussen amateurs en professionals verlopen en hoe

is dus meer gericht op overbrugging in de ideële dimensie, net zoals de volgende twee projecten.

gingen zij met elkaar om tussen de repetities en voorstellingen door en na afloop van het project?
Niet expliciet genoemd, maar aansluitend op het idee dat deelname aan een cultureel evenement bijdraagt aan sociale cohesie, is het interessant om na te gaan in hoeverre op het persoon-
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lijke niveau van de deelnemers sprake is van bindend of overbruggend gedrag in de relationele
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dimensie. In hoeverre hebben de deelnemers nieuwe vrienden gemaakt en hoe verhoudt zich dat

PeerJonG maakt theater waarin de locatie en de mensen die bij de locatie horen, centraal staan.

tot anderen in de groep? Vervolgens wordt onderzocht wat het project heeft opgebracht aan over-

Kwesties die er spelen of gespeeld hebben, worden door de jongeren onderzocht en als uitgangs-

brugging in de ideële dimensie bij deelnemers: is er sprake geweest van betrokkenheid van de

punt genomen voor de voorstelling. In de eerste wintervoorstelling die in dit onderzoek werd

amateurs bij de professionals en andersom? Maar ook bij het publiek: in hoeverre heeft deelname

betrokken stond het thema leegstand centraal. PeerJonG streek een paar maanden neer in een

aan en het kijken naar De Drentse Bluesopera geleid tot bevestiging van, dan wel overbrugging in

leegstaand schoolgebouw in Winschoten (Groningen) waar voorheen de LTS in gehuisvest was.

het denken over de thema’s die aan de orde zijn gekomen: de spanning die bestaat tussen (1) de

De jonge theatermakers gingen op pad om het gebouw te onderzoeken en gesprekken aan te gaan

agrarische sector en het toerisme, (2) de traditionele bewoner en nieuwe bewoners en (3) tussen

met inwoners van Winschoten, oud-medewerkers en leerlingen van de LTS, betrokken instan-

het platteland en de stad.

ties en huidige bewoners van het pand (anti-kraak). Zo verzamelden zij materiaal waarmee zij
‘plannen en dromen’ maakten voor de toekomst van het gebouw. “In deze zoektocht naar nieuwe

De Drentse Bluesopera is gemaakt door professionals, amateurs en vrijwilligers. Het professionele

mogelijkheden voor de oude LTS creëerde PeerJonG de voorstelling Het Vindingrijk” (PeerGrouP,

team bestond uit een artistiek team van twaalf personen (regie, scenario, tekst, muziek, decor,

website, 2015). In de zomervoorstelling Attractiepark Schipmeer vormde het verlaten pretpark De

kostuums, geluid), een cast van negen muzikanten en acteurs en een organisatieteam van zeven

Vluchtheuvel in Norg het uitgangspunt, waarbij de jongeren aan de slag gingen met het gegeven

personen aangevuld met twee stagiairs. Het figurantenteam annex koor (de deelnemers) bestond

dat dit pretpark er nog wel ligt, maar niet meer in gebruik is en wat dit pretpark betekent en

uit zevenentwintig amateurs. Daarnaast was een groep vrijwilligers actief die hand- en spandien-

betekend heeft (of zou kunnen hebben) voor de omgeving. En in de daarop volgende wintervoor-

sten verleende.

stelling We gaan weer open! was de locatie wederom een oud schoolgebouw, dit keer van een
basisschool in Nieuw-Buinen die de deuren heeft moeten sluiten. In deze voorstelling werd de

5.2.4 PeerJonG: graven waar je staat

sluiting van de school gekoppeld aan een andere maatschappelijke kwestie die op dat moment in
Nieuw-Buinen speelde, namelijk de plannen om windmolens te plaatsen.

Je kunt meer dan je denkt en daarin ben je niet de enige… (Slogan PeerJonG)
PeerJonG is de jongerenafdeling van PeerGrouP, de zojuist besproken locatietheatergroep die

5.3 Methode

onder andere De Drentse Bluesopera heeft opgevoerd. PeerGrouP maakt locatietheater en projecten geïnspireerd door het landschap, de landbouw en thema’s van het land. Ze maken daarbij

5.3.1 Productieve participatie

gebruik van alles wat zich maar op de locatie aandient: een gebouw, een plek in het bos, materi-

Voor alle vijf projecten zijn interviews gehouden met de organiserende partij en met de artistieke

alen en mensen: bewoners en gebruikers van de plek waar de voorstelling (over) gemaakt wordt.

leiding. Bij de amateurkunstnetwerken betekende dit dat er behalve met de netwerk-coördinato-

De locatie staat centraal in de voorstelling. De artistiek leider van PeerJonG vertelt hierover in

ren, gesproken is met voornamelijk dirigenten van orkesten en zangkoren en de voorzitters van de

een interview, dat PeerGrouP locatietheater is en niet theater op locatie. Zij legt uit dat PeerGrouP

verenigingsbesturen. Alle personen die productief participeerden in deze vijf projecten zijn bena-

werkt met wat aanwezig is op een plek, met wat er gebeurt of gebeurd is. De locatie dient als

derd met de vraag een digitale enquête in te vullen (dezelfde enquête die voor de bevolkingssurvey

uitgangspunt en van daaruit wordt gewerkt: ‘gegraven’. Door een nieuwsgierige houding aan te

is gebruikt) en mee te werken aan een interview.167 Bij het project EmmerMEERcultuur is dit niet

nemen, alsmaar vragen te stellen, wordt de plek en hoe mensen zich tot de plek verhouden, als het

gelukt omdat in de voorbereidingen voor EmmerMEERdanst telkens deelnemers afhaakten, bij

De jongeren bij PeerJonG wordt geleerd op deze

EmmerMEERzingt de uitvoerenden voornamelijk basisschoolkinderen waren en bij Schatgra-

manier theatervoorstellingen te maken en zij krijgen behalve in acteren les in alle andere facetten

ven in Emmermeer geen productieve deelnemers waren betrokken. Bij de amateurkunstnetwer-

die daarbij komen kijken, zoals vormgeving, bouwen, licht en geluid, muziek, pr, koken, brainstor-

ken zijn tot de productieve participanten de leden van de verenigingen en groepen gerekend die

ware opnieuw vormgegeven door PeerGrouP.

166

men en schrijven. Samenwerking is daarbij een sleutelwoord. De samenwerking onderling is van
belang, die met de professionals van PeerGrouP, maar ook de samenwerking met lokale jongeren
die op elke locatie worden opgetrommeld en met de mensen die zich normaliter in en rondom de
locatie bewegen.
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166. Hoewel het uitgangspunt bij De Drentse Bluesopera in aanvang hetzelfde was, is deze in de uitvoering ‘beperkt’
gebleven tot de behandeling van het boerendilemma. Voor De Drentse Bluesopera werd gekozen voor samenwerking met de professionele theaterregisseur Tom de Ket, en werd het principe van PeerGrouP: ‘graven waar je
staat’, meer los gelaten.
167. De digitale vragenlijst is wel telkens aangevuld met vragen die betrekking hadden op het betreffende project.
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vertegenwoordigd werden bij de eerste of tweede bijeenkomst van het netwerk. Door tijdens repe-

5. DE EFFECTEN VAN CULTUURPARTICIPATIEBELEID OP SOCIALE COHESIE

Tabel 5.1. Overzicht respons productieve participanten (artistiek, organisatorisch, uitvoerend) over vijf projecten.

titie-avonden de leden van deze verenigingen, clubs en groepen te vragen de digitale vragenlijst in
te vullen en uit te nodigen voor een interview, bestond direct de mogelijkheid de gang van zaken

Project

tijdens dergelijke avonden te observeren.
Met behulp van de vragenlijsten en de interviews kan worden nagegaan hoe de deelnemers zich
tot elkaar, tot de groep (of vereniging) en tot de omgeving verhouden bij aanvang van het project.

AKN Emmen
(referentiegroep 10
verenigingen)

Bij alle interviews met deelnemers is gevraagd naar de achtergrond van de respondent, de motivatie om aan amateurkunstbeoefening of aan het project (mee) te doen en is er gesproken over de

Interviews artistieke
leiding

wordt) ervaren in relatie tot de verhouding met de andere deelnemers (op welke momenten en
hoe werd of wordt deelname aan de kunstuiting individueel en als groep beleefd). Daarbij werd
waar mogelijk ook specifiek gesproken over de thema’s van de voorstelling. Hiermee kon in kaart

AKN Emmen
(controlegroep 27
verenigingen)
AKN Coevorden
(referentiegroep 9
verenigingen)

worden gebracht hoe de deelnemers zich verhouden tot deze kwesties en in hoeverre de voorstellingen (de manier waarop de thema’s zijn vormgegeven) deze verhoudingen realiseerden of beïnvloed hebben. Bij De Drentse Bluesopera en PeerJonG zijn deelnemers aan het begin en aan het

hoeverre via het netwerk (1) nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, (2) de productieve
cultuurparticipatie in Emmen en Coevorden is toegenomen en (3) in hoeverre de samenwerking
in de Week van de Amateurkunst heeft bijgedragen aan meer productieve cultuurparticipatie. Er

AKN Coevorden
(controlegroep 23
verenigingen)
De Drentse
Bluesopera

is regelmatig bij de netwerkcoördinatoren geïnformeerd naar de stand van zaken en eventuele
nieuwe samenwerkingsverbanden. Op twee momenten hebben alle amateurkunst-verenigingen
uit de referentiegroepen en nog eens vijftig andere amateurkunstverenigingen uit Coevorden en

PeerJonG

Emmen telefonisch vragen beantwoord over samenwerkingsverbanden. Tijdens deze telefoongesprekken met bestuursleden is tevens geïnformeerd naar de ledenaantallen, is gevraagd of de ver-

EmmerMEERcultuur

eniging deelneemt aan de Week van de Amateurkunst en bekend is met het amateurkunstnetwerk
in de gemeente. In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende respondenten die productief deelnamen aan de vijf projecten:
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(1)

Volledige
vragenlijsten

8 interviews:
1 cultuurcoördinator (2 keer)
1 voorzitter harmonieorkest
1 voorzitter fanfareorkest
1 voorzitter gemengd popkoor
2 voorzitters vereniging van
amateurkunstenaars (beeldend)
1 voorzitter videoclub
10 telefonische interviews (3 keer)
27 telefonische interviews (1e keer)
20 telefonische interviews (2e keer)

7 focus-gesprekken met
in totaal 26
respondenten

143 van 9
verenigingen1
(48% respons)

7 interviews:
1 dirigent van mannen popkoor
1 dirigent van kamerkoor
1 dirigent van gemengde
zangvereniging
1 instructeur van drumband
2 dirigenten van
harmonieorkesten
1 dirigent van shantykoor

8 interviews:
1 cultuurcoördinator (2 keer)
1 voorzitter mannen popkoor
1 voorzitter kamerkoor
1 voorzitter en secretaris gemengde
zangvereniging
1 voorzitter drumband
1 voorzitter harmonieorkest
1 voorzitter shantykoor
9 telefonische interviews (3 keer)
23 telefonische interviews (1e keer)
17 telefonische interviews (2e keer)

6 focus-gesprekken met
in totaal 20
respondenten

106 van 8
verenigingen1 (33%
respons)

4 interviews:
Artistiek leider en vormgever
Regisseur, scenarioschrijver en
liedtekstschrijver
Initiatiefnemer, vertaler en
liedtekstschrijver
Componist, arrangeur en
toetsenist
2 interviews:
Artistiek leider (2 keer)

-

4 focus-gesprekken met
in totaal 10
respondenten

17 van in totaal 27
deelnemers

-

10 van in totaal 16
deelnemers

2 interviews:
Cultuuraanjager
Choreograaf EmmerMEERdanst

1 interview:
Cultuuraanjager

3 focus-gesprekken met
in totaal 13
respondenten
n.v.t

einde van het traject geïnterviewd. In het geval van de Amateurkunstnetwerken zijn de bestuursvoorzitters aan het begin en na de onderzoeksperiode geïnterviewd. Hier is tevens nagegaan in

Focusgesprekken
met deelnemers

3 interviews:
1 dirigent van harmonieorkest
1 theaterdocent van
theatersportvereniging
1 dirigent van gemengd
popkoor

gang van zaken in de groep of de vereniging: de omgang met andere deelnemers, de ervaringen in
de omgang met de professionals en tot slot hoe het project werd (of de amateurkunstbeoefening

Interviews en/of
telefonische enquête met
organisatie

n.v.t

In zowel Emmen (elf verenigingen in referentiegroep) als Coevorden (negen verenigingen in referentiegroep) werd
bij één vereniging geen toestemming verleend om leden rechtstreeks te benaderen met de vraag of zij wilden
deelnemen aan het onderzoek. Er is via het bestuur een oproep gedaan, maar dit heeft in beide gevallen geen
respondenten opgeleverd. In Emmen zijn de vragenlijsten van twee leden van een dichtersgroep niet volledig ingevuld,
waardoor deze dichtersgroep niet is vertegenwoordigd. Wel zijn deze amateurdichters geïnterviewd.
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5.3.2 Receptieve participatie
Bij alle projecten is publieksonderzoek gedaan, waarbij zoveel mogelijk bezoekers is gevraagd de
digitale vragenlijst thuis in te vullen (identiek aan die welke bij de bevolkingssurvey is gebruikt

5. DE EFFECTEN VAN CULTUURPARTICIPATIEBELEID OP SOCIALE COHESIE

Tabel 5.2. Overzicht aantal bezoekers, respons en soorten publieksonderzoek over vijf projecten.

Project

Onderdeel project

Aantal
getelde
(6)
bezoekers

Respons korte
vragenlijst/
wijksurvey*
Abs.

%

Abs.

%

WAK 2011 - 4 (van 14) activiteiten

550

142

18 %

nvt

-

WAK 2012 - 12 (van 17) activiteiten

515

184

36 %

81 (2)

-

WAK 2013 - 14 (van 16) activiteiten

1495

248

17 %

71 (2)

-

WAK 2011 - 11 (van 14) activiteiten

250

22

9%

nvt

-

WAK 2012 - 12 (van 28) activiteiten

300

193

65 %

81 (2)

-

WAK 2013 - 9 (van 17) activiteiten

210

71

34 %

71 (2)

-

6 (van 19) voorstellingen in Gieten

3000 (1)

nvt

-

363

12 %

Het Vindingrijk

101

nvt

Attractiepark Schipmeer

170

We zijn weer open

223

104

49 %

65

29 %

EmmerMEERdanst

390(4)

117

30 %

-

-

EmmerMEERzingt

350(5)

180

51 %

54

15 %

Schatgraven in Emmermeer

-

323*

6%

-

-

en is voorgelegd aan de productieve participanten).168 Tegelijkertijd is bij elk project het aantal
bezoekers geteld en als de situatie dit toeliet, direct een aantal vragen gesteld aan de bezoekers
via een straat-enquête of een ter plekke in te vullen vragenlijstje. Deze vragen waren erop gericht
om het publiek in kaart te brengen, onder meer betreffende de relatie met de uitvoerenden en
de omgeving. In het geval van de Week van de Amateurkunst ging dit om de woonomgeving,
omdat beleidsmatig o.a. een overbrugging tussen dorpen werd verwacht. Bij twee voorstellingen
van PeerJonG is de leeftijd en de woonplaats van bezoekers direct genoteerd, waarbij met name
de laatste iets moet zeggen over het bereik van de voorstelling onder de lokale bevolking, omdat
het bij de voorstellingen van PeerJonG gaat over lokale kwesties die door PeerJonG eventueel

Amateurkunstnetwerk
Emmen
Amateurkunstnetwerk
Coevorden
De Drentse Bluesopera
PeerJonG

bespreekbaar worden gemaakt. In Emmermeer werd gevraagd naar de leeftijd, de straat waar
men woont en naar hoe lang men in Emmermeer woont. Hier werd immers getracht jong en

EmmerMEERcultuur

oud dichter bij elkaar te brengen, inwoners uit verschillende wijken te verbinden en een brug te
slaan tussen traditionele bewoners en nieuwkomers. Op het vragenformulier en tijdens de straatenquête kon een e-mailadres worden opgegeven voor het later invullen van de digitale enquête.
Omdat het onderdeel Schatgraven in Emmermeer (de uitspraken op de gebouwen en de leporello) geen direct publiek had maar werd gemaakt voor alle inwoners van de wijk Emmermeer, is
er een wijksurvey uitgevoerd, waarbij studenten en onderzoeker huis aan huis de vragenlijst direct
hebben laten invullen.
Tabel 5.2 geeft een overzicht van welk soort publieksonderzoek er per project is gedaan, alsmede
van het aantal getelde bezoekers en het aantal respondenten per soort vragenlijst.

Respons
digitale
enquête

-

47

47 %

-

37

22 %

Aantal bezette zitplaatsen over zes voorstellingen. Het totaal aantal personen dat de voorstelling bezocht heeft is
minder, gelet op het feit dat mensen meerdere keren De Drentse Bluesopera bezocht hebben, zoals uit de interviews
bleek. : “Ik heb een nichtje dat is drie keer geweest en zij gaat ook naar Carré (…) en een ander nichtje is twee keer
geweest” (Deelnemer, focusgesprek iv-c , 2011). In totaal zijn 9500 kaarten uitgegeven voor de 19 voorstellingen in
Gieten.
(2)
Totaal aantal respondenten van de Week van de Amateurkunst in Coevorden, Emmen, Noordenveld en Tynaarlo.
(3)
Totaal aantal respondenten van de Week van de Amateurkunst in Coevorden en Emmen.
(4)
Aantal bezoekers bij het podium van EmmerMEERdanst. Bij de opening van het winkelcentrum waren meer
bezoekers op de been.
(5)
Bezoekers exclusief basisschoolkinderen. Tijdens dit evenement werd door 200 basisschoolkinderen en drie
zangkoren het speciaal voor deze gelegenheid geschreven EmmerMEERlied gezongen.
(6)
Bezoekers WAK afgerond op vijftallen.
(1)

5.4 Cohesief gedrag tijdens en na projecten
De vraag die centraal stond bij de monitoring van de projecten was of de gevolgde projecten er aan
hebben bijgedragen dat deelnemers én bezoekers van de projecten (1) in hun persoonlijk netwerk
(tijdelijk) nieuwe relaties zijn aangegaan, (2) een relatie zijn aangegaan en tijd zijn gaan besteden
aan (een organisatie in) de directe leefomgeving en (3) hun cohesieve houding ten opzichte van ‘de
samenleving’ (tijdelijk) gewijzigd hebben. In paragraaf 5.4.1 worden de resultaten besproken ten
aanzien van het cohesieve gedrag van de deelnemers (productieve participatie) in de relationele
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168. De digitale vragenlijst is telkens aangevuld met vragen die betrekking hadden op het betreffende project. Bij de
voorstellingen van PeerGrouP en PeerJonG kwamen daarbij ook de kwesties aan bod die een overbrugging in
de ideële dimensie tussen bepaalde groepen te weeg zouden kunnen brengen. Met deze gegevens kan in kaart
worden gebracht hoe de bezoekers zich verhouden tot deze kwesties en in hoeverre de voorstellingen (de
manier waarop de thema’s zijn vormgegeven) deze verhoudingen realiseerden of beïnvloed hebben.
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(5.4.1.1) en de ideële dimensie (5.4.1.2). In paragraaf 5.4.2 worden de relaties van bezoekers

Een derde kenmerk op basis waarvan amateurkunstverenigingen homogeen genoemd kunnen

(receptieve participatie) in respectievelijk de relationele (5.4.2.1) en ideële dimensie (5.4.2.2), op

worden, is de leeftijd. De leden van koren, maar ook toneelverenigingen, theatergroepen, dich-

alle drie niveaus besproken. Centraal bij de bespreking staat in hoeverre de verwachte overbrug-

tersgroepen en beeldend kunstenaars die zich verenigd hebben, zijn meestal van dezelfde leef-

gingen met het project worden bereikt: tussen inwoners van de verschillende plaatsen binnen

tijdscategorie. Zo bestaat het Hesseler Eerste Mannenkoor uit Oosterhesselen uit mannen in de

de gemeente en tussen verschillende kunstdisciplines (amateurkunstnetwerken), tussen profes-

leeftijd van drieënveertig tot vierenzestig jaar, is 90% van gemengd koor Pur Sang in Sleen ouder

sionele kunstenaars en amateurkunstbeoefenaars (De Drentse Bluesopera, PeerJonG en de Ama-

dan vijftig jaar en zijn de leden van Valerius mannenkoor tussen de zestig en negenenzeventig jaar

teurkunstnetwerken), tussen traditionele bewoners en nieuwkomers (De Drentse Bluesopera en

oud. Een uitzondering hierop vormen de harmonie- en fanfareorkesten. Daarin spelen jong (vanaf

EmmerMEERcultuur), ouderen en jongeren (EmmerMEERcultuur) en tussen ‘voor- en tegen-

acht jaar) en oud (tot achter in de zeventig en soms zelfs in de tachtig) met elkaar. Daarover wordt

standers’ betreffende lokale kwesties (De Drentse Bluesopera en PeerJonG). Nagegaan wordt in

in de gesprekken met deelnemers meerdere keren opgemerkt dat het unieke van een orkest is

hoeverre de kunstuiting zelf bijdraagt aan het cohesief gedrag: is er sprake van overbruggend

dat alle leeftijden daarin vertegenwoordigd zijn: een relationele overbrugging tussen jong en oud

cohesief gedrag, zoals werd verondersteld in hoofdstuk twee, via de uitdaging van de perceptie die

die bij andere amateurkunstverenigingen en bij sportverenigingen niet of in zeer beperkte mate

het kunstwerk vereist? Of draagt de kunstuiting bij aan bindend cohesief gedrag via de bevestiging

voorkomt. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat binnen de orkesten jongeren naar jongeren

van reeds bekende waarnemingen? Maar eerst wordt nagegaan wat het vertrekpunt is. In hoeverre

en ouderen naar ouderen toe trekken: “Na afloop [van de repetitie, JFO] gaan de ouderen klaver-

is er bij aanvang van de projecten sprake van binding of overbrugging tussen de amateurkunstbe-

jassen en de jongeren zoeken elkaar ook op, die gaan ‘s zomers lekker buiten zitten” (Deelnemer,

oefenaars binnen amateurkunstverenigingen en tussen de deelnemers en hoe verhoudt zich dat

focusgesprek vii, 2011). Op groepsvorming binnen amateurkunst-verenigingen wordt dadelijk

tot de productieve en receptieve kunstparticipatie van deze deelnemers tot dan toe?

uitgebreider ingegaan. Naar verwachting zou het opleidingsniveau een vierde kenmerk zijn dat
binnen amateurkunstverenigingen wordt gedeeld. Dat geldt binnen de referentiegroep voor vier

5.4.1 De deelnemers

verenigingen: de leden van een kamerkoor, een toonkunstkoor en een groep beeldende kunstenaars zijn bijna allemaal hoger opgeleid. In de andere verenigingen zijn nagenoeg alle opleiding-

5.4.1.1 Verbindingen in de relationele dimensie door productieve
deelname

sniveaus vertegenwoordigd, op één drumband na waarin geen hoger opgeleiden mee spelen.172
De amateurkunstverenigingen in Coevorden en Emmen zijn op basis van één of meer genoemde

Zelfs je zangstem bepaalt met wie je omgaat

kenmerken homogeen te noemen, met uitzondering van de harmonie-en fanfareorkesten die qua

Tijdens een eerste rondgang langs negentien amateurkunstverenigingen in de gemeenten Coevor-

leeftijd, geslacht en opleidingsniveau het meest gevarieerd zijn. Sommige vormen van amateur-

den en Emmen ontstond het beeld dat de verenigingen op een aantal kenmerken sterk homogeen

kunstbeoefening worden dus niet alleen méér beoefend door bepaalde sociale groepen (Van den

Ten eerste geldt voor alle verenigingen dat zij

Broek, 2010), zoals in paragraaf 2.7 van hoofdstuk twee aan de orde kwam. Die sociale groepen

vrijwel geen niet-westerse allochtonen als leden hebben. Naast het feit dat in Drenthe, vergeleken

zoeken elkaar ook op in de amateurkunstbeoefening, waardoor de samenstelling van amateur-

met de andere Nederlandse provincies, weinig niet-westerse allochtonen woonachtig zijn, speelt het

kunstverenigingen op basis van bepaalde sociaal-demografische kenmerken vrij homogeen te

Nederlandse karakter van de amateurkunst die in deze verenigingen beoefend wordt, daarin een

noemen is. Met de amateurkunstnetwerken werden echter overbruggingen nagestreefd op basis

zijn, wat door de data gedeeltelijk bevestigd wordt.

169

rol. (Van den Broek & Keuzenkamp, 2008; Van den Broek, 2006; Trienekens, 2002).

170

Ten tweede

verkiezen koorzangers onder de amateurkunstbeoefenaars dikwijls het samen zingen met mensen
van hetzelfde geslacht. Van de in totaal tweeënzestig niet-kerkelijke zanggroepen die de gemeenten
Coevorden en Emmen rijk zijn, is ruim een derde (37%) een mannen- of een vrouwenkoor:
Shantykoren zijn mannenkoren. Er zijn ook gemengde shantykoren. Hier in Dalen
wilden ze er één, met het oprichten waren er vier dames die erbij wilden, maar die zijn
geweigerd en er zijn nog steeds dames kwaad dat ze er veertien jaar geleden niet bij
mochten. (Sibon, persoonlijk interview, 2011)171
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169. In totaal zijn negenzestig amateurkunstverenigingen in de gemeenten Coevorden en Emmen nader onderzocht,
waarvan negentien intensief. Deze groep wordt de referentiegroep genoemd.
170. 11,9% van de Nederlandse bevolking in 2014 is niet-westers allochtoon. In Drenthe komt 3,8% van de inwoners
uit een niet-westers land. In de gemeente Emmen ligt dat percentage iets hoger: 4,1% en in de gemeente Coevorden nog iets lager met 3,0 % (CBS Statline, 2014).
171. Een andere, maar meer in de ideële dimensie bindende factor voor mensen die graag samen zingen, is het geloof.
Naast de tweëenzestig niet-kerkelijke koren zijn er in Coevorden en Emmen vijfendertig christelijke zangkoren
actief.
172. Onder lager opgeleid wordt verstaan basisonderwijs en/of lbo-niveau, onder middelbaar opgeleid valt mavo, havo,
vwo en mbo niveau en hoger opgeleiden volgen een hbo of universitaire studie of hebben deze afgerond.
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van andere kenmerken. De gemeentelijke overheden van Coevorden en Emmen hoopten immers

In de volgende tabel wordt zichtbaar dat het grootste gedeelte van de verenigingsleden in dezelfde

bruggen te slaan tussen (inwoners van) dorpen binnen de gemeenten én tussen (beoefenaars van)

woonplaats woont als waar hun vereniging gevestigd is. Van een derde van de onderzochte ver-

verschillende kunstdisciplines.

enigingen komt meer dan 75% van de leden uit dezelfde woonplaats, van bijna 70% woont meer
dan de helft van de leden in dezelfde woonplaats. Voor de meerderheid van de verenigingen (66%)

Om met de laatste overbrugging te beginnen: het vertrekpunt is dat de amateurkunstverenigingen

geldt dat minder dan een kwart van de leden uit een andere woonplaats in dezelfde gemeente

in Coevorden en Emmen zich sterk laten verdelen naar kunstdiscipline. Sterker nog, per discipline

komt. Bijna een derde van de verenigingen heeft geen leden van buiten de gemeente.

bestaan er weer categorieën, zoals bij de zangkoren die verdeeld zijn in toonkunstkoren, popkoren, gospelkoren, shantykoren en kamerkoren. Onder de toneelverenigingen zijn verenigingen
te vinden die (Drentse) kluchten spelen, klassieke toneelstukken, musicals, en groepen die aan
improvisatietheater doen zoals theatersportverenigingen. De muzieksector laat zich opdelen in
fanfare, harmonie en brassbands (hafabra), symfonieorkesten, blaasensembles, kamerorkesten,
drumbands en big bands. Binnen de disciplines vinden, zoals later zal blijken, over en weer wel

Tabel 5.3b. Percentage amateurkunstverenigingen dat meer dan 75%, tussen de 50 en 75%, tussen de 25 en 50% of
minder dan 25% leden heeft die in dezelfde plaats, gemeente of buiten de gemeente wonen. N=44 (23 amateurkunstverenigingen uit Coevorden, 21 uit Emmen).

% Leden per vereniging

% Amateurkunstverenigingen
> 75%

34%

50-75%

36%

25-50%

18%

Dat geldt in mindere mate voor de relationele binding tussen de leden van verenigingen en het

0-25%

11%

dorp waar de vereniging gevestigd is. In de meeste amateurkunstverenigingen zijn er altijd wel

> 75%

7%

ontmoetingen plaats door gezamenlijk programma’s te vullen en orkesten en koren weten elkaar
ook nog wel te vinden, maar echte kruisbestuivingen zijn in de amateurkunstsector in deze regio

uit de zelfde plaats

nauwelijks aan de orde.

50-75%

9%

tussen de stedelijke kernen en de dorpen in beide gemeenten. Verenigingen in stedelijke kernen

25-50%

18%

hebben gemiddeld meer leden uit dezelfde woonplaats (68%) dan verenigingen in de dorpen

0-25%

66%

(57%). De andere leden van verenigingen in de stedelijke kernen komen iets vaker uit woonplaat-

> 75%

0%

sen buiten de gemeente (18%) dan van binnen de gemeentegrenzen (15%). Bij de verenigingen

50-75%

5%

een paar leden die in een plaats buiten de verenigingsplaats wonen. Er is op dit punt een verschil

in de dorpen is dit juist andersom: daar komt gemiddeld 33% van de leden uit woonplaatsen van

uit andere plaats binnen de gemeente

25-50%

16%

dezelfde gemeente en 10% uit plaatsen buiten de gemeente. Van de negentien verenigingen in de

0-25%

50%

referentiegroep (de verenigingen die zich in het begin aanmeldden bij de netwerken en die gedu-

0%

30%

van buiten de gemeente

rende drie jaar gevolgd zijn), zijn twaalf verenigingen gevestigd in de stedelijke kernen Coevorden
of Emmen. 62% van de leden woont in de plaats waar de vereniging gevestigd is, 18% woont in een
andere plaats binnen de gemeente en 21% is buiten de gemeente woonachtig.

Er kan op basis hiervan voorzichtig geconcludeerd worden dat er enigszins sprake is van een relationele overbrugging tussen inwoners van een plaats en de amateurkunstvereniging(en). Hoewel

Tabel 5.3a. Gemiddeld percentage verenigingsleden dat in dezelfde plaats woont als waar de vereniging gevestigd is.
Data verkregen uit telefonische enquêtes en ledenlijsten. N=44 (23 amateurkunstverenigingen uit Coevorden, 21 uit
Emmen).

Zelfde plaats

Binnen gemeente

Buiten gemeente

Vereniging in
Stedelijke kern (19)

68%

15%

18%

Vereniging in Dorp (25)

57%

33%

10%

de meerderheid van de verenigingsleden lid is van een vereniging in de eigen woonplaats (in het
geval van 70% van de verenigingen komt meer dan de helft van de leden uit dezelfde plaats), is in
de meeste verenigingen een deel van de leden niet woonachtig in dezelfde woonplaats. Dit geldt
vaker voor verenigingen in dorpen dan voor verenigingen in stedelijke kernen en het is de vraag
of deze personen ook buiten de kunstbeoefening met elkaar omgaan. In een gesprek met leden
van een amateurkunstvereniging, werd duidelijk dat de woonplaats een bindende factor kan zijn
in contacten met andere leden en tegelijkertijd leden uit een andere woonplaats kan uitsluiten. In
een van de interviews vertelde een koorlid geëmotioneerd dat zij alleen aansluiting vindt bij een
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Referentiegroep (N=19)

62%

18%

21%

aantal leden dat uit hetzelfde dorp komt als waar zij nu woont. Als zij er niet zijn, voelt zij zich
buitengesloten. Eén van de andere gesprekspartners reageert hier op:
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-

(…) maar als nou de andere twee er niet zijn en jij wel? Waar ga je dan zitten?

tot de tijd die gezamenlijk aan de kunstbeoefening en de bijbehorende pauzes wordt besteed.173 In

-

Nou, dat heb ik dus laatst geprobeerd. Toen ben ik gewoon aan een tafeltje

dorpen is de kans groter dat de leden van de amateurkunstverenigingen verbonden zijn met leden

gaan zitten.

uit andere woonplaatsen dan in de stedelijke omgeving. Vooralsnog leidt productieve kunstparti-

-

En niemand kwam bij je zitten?

cipatie tot bindend cohesief gedrag in de relationele dimensie waarbij de kunstactiviteit zelf geen

-

Nee.

rol lijkt te spelen: dit betreft het tweede spoor van figuur 2.3. De amateurkunstverenigingen laten

-

Jee! Omdat je je eigen groepje hebt. Ja, dat is nou eenmaal zo.

zich sterk kenmerken door de beoefening van één bepaald soort kunsttaal binnen een kunstdisci-

-

En toen heb ik. Ja, ik word er een beetje emotioneel van.

pline. Wat overigens een overbrugging in cohesief gedrag op basis van de andere kenmerken niet

(Deelnemer, focusgesprek x, 2011)

in de weg hoeft te staan: er wordt immers, op basis van de theorie verwacht dat juist die kunsttaal
door haar intrinsieke aspecten kan bijdragen aan overbrugging in de ideële dimensie. Dat zou

In bijna alle gesprekken met verenigingsleden, maar ook met de artistiek leiders en bestuurders,

betekenen dat, anders dan Matarasso (1997) concludeerde, sociale effecten niet alleen inherent

wordt geconstateerd dat er binnen de vereniging groepjes worden gevormd op basis van kenmer-

zijn aan het participeren zelf.174

ken als leeftijd, geslacht, woonplaats of op basis van een reeds bestaande vriendschappelijke of
kennisrelatie tussen de leden. Een opvallende, aan de kunstuiting gerelateerde bindende factor is

Er is wat betreft de verhoudingen tussen amateurkunstbeoefenaars op basis van woonplaats en

het instrument of de zangstem van een persoon:

kunstdiscipline tussen 2011 en eind 2013 weinig verandering zichtbaar, althans door toedoen van
de amateurkunstnetwerken in Coevorden en Emmen. Dit komt in ieder geval doordat de amateur-

Maar je krijgt (…) zo’n sociaal netwerkje binnen het orkest. Zoals de tenorsaxen

kunstnetwerken nauwelijks nieuwe samenwerkingen hebben opgeleverd. Ontmoetingen tussen de

samen, de altsaxen samen. Op dat soort momenten zijn wij samen. Dat voelt ook zo:

verschillende amateurkunstverenigingen (met ook professionele kunstenaars en kunstorganisa-

wij zijn de tenorsaxen, wij zijn een sectie. Ja, ik bedoel binnen het orkest heb je allerlei

ties) zijn beperkt gebleven tot ontmoetingen tussen de bestuurders van deze verenigingen tijdens

clubjes die iets gezamenlijks hebben. Dat voelt goed: een soort van speelse rivaliteit.

vier bijeenkomsten van het Amateurkunstnetwerk Emmen en drie van het Amateurkunstnetwerk

(Deelnemer, focusgesprek viii, 2011)

Coevorden in de periode 2011-2013. De leden van de amateurkunstverenigingen hebben elkaar
kunnen ontmoeten tijdens de Week van de Amateurkunst die sinds 2011 jaarlijks in mei wordt

En ook op basis hiervan worden groepjes gevormd buiten de kunstbeoefening zelf om, zoals de

georganiseerd, maar het aantal nieuwe samenwerkingen bleef beperkt en reikte niet verder dan

‘bassen’ van een mannenkoor tijdens een kooruitje het langste met elkaar blijven doorfeesten:

in sommige gevallen het gezamenlijk vullen van een programma. Voor bezoekers boden wellicht
twee samenwerkingsverbanden een interessante combinatie: in 2012 exposeerden amateurschil-

Doordat je naast elkaar staat en hetzelfde zingt groei je naar elkaar toe en vorm je een

ders van schildersgroep Het Spectrum uit Nieuw-Amsterdam hun werk in Harmonium Museum

clubje, [met hen] ga je bijvoorbeeld het langste uit. (…) In het repertoire wat de diri-

Nederland in Barger-Compascuum. In 2013 trad het Drents Symfonie Orkest op in beeldentuin

gent schrijft, komen de bassen niet verder dan doem doem, boem boem, bam bam. Dat

Beelden in Gees. Maar in beide gevallen was geen sprake van een kunstzinnige samenwerking

is dan je ding bij het koor. Dus wat krijg je dan (…) je gaat met elkaar praten, je gaat

tussen de productieve deelnemers. Amateurkunstverenigingen zijn door de amateurkunstnetwer-

wat ouwehoeren, omdat je daar de tijd voor hebt. (Deelnemer, focusgesprek xi, 2011)

ken niet meer of anders gaan samenwerken dan zij al deden. Samenwerking wordt veelal op eigen
kracht gezocht. De samenwerkingsverbanden die er al waren liggen vaak in het verlengde van de

Die groepsvorming blijft beperkt tot activiteiten die gerelateerd zijn aan de vereniging. Buiten de

eigen discipline: popkoren zoeken andere popkoren en orkesten zoeken andere orkesten om een

repetities, oefenavonden of bijeenkomsten zoeken de verenigingsleden elkaar niet op, tenzij zij als

programma te vullen. Theatersportverenigingen gaan wedstrijden aan met andere theatersport-

kennissen of vrienden bij de vereniging zijn gekomen. Een enkeling raakt bevriend met een ander

verenigingen. Orkesten en koren of andere zanggroepen zoeken elkaar ook geregeld op, maar ook

verenigingslid, maar in de focusgesprekken bleek dat veel eerder uitzondering dan regel te zijn.

dan reikt de samenwerking niet verder dan het verzorgen van een programma, waarbij het koor en

Amateurkunstbeoefening in verenigingsverband in de gemeenten Coevorden en Emmen levert

173. Voor het persoonlijk netwerk betekent dit overigens dat de verenigingsleden tot de kennissenkring van ego
behoren, in hoofdstuk drie nog een kenmerk van overbrugging. In datzelfde hoofdstuk werd echter geconcludeerd
dat amateurkunstbeoefenaars niet meer kennissen hebben dan mensen die niet aan amateurkunst doen (maar
wel bijvoorbeeld aan sport). Lid zijn van een amateurkunstvereniging maakt wat dat betreft dus niet het verschil.
174. Zie hoofdstuk twee, paragraaf 2.2.3.

dus vooral relaties met andere leden tijdens de kunstbeoefening op, gebaseerd op overeenkomsten. De interesse voor de kunstbeoefening zelf is er daar uiteraard één van, en juist hetzelfde
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‘uitvoeren’ blijkt een extra bindende factor te zijn. De relaties met andere leden blijven beperkt
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het orkest elkaar afwisselen en er bijvoorbeeld één nummer samen wordt gespeeld.175 Deze samen-

woonplaatsen. De open repetities tijdens de Week van de Amateurkunst hadden daar bijvoorbeeld

werkingsverbanden zijn echter wel geografisch grensoverschrijdend. Dat zou betekenen dat de

een bijdrage aan moeten leveren. Slechts een enkele vereniging heeft via die weg een nieuw lid

leden van de verenigingen via deze gezamenlijke opvoeringen wel degelijk inwoners van de andere

mogen verwelkomen. Sommige verenigingen hadden enkele bezoekers, anderen hadden helemaal

plaatsen ontmoeten. Ze luisteren en kijken naar elkaars optredens en in een enkel geval wordt er

geen bezoekers. De Week van de Amateurkunst heeft (nog) niet zodanig bekendheid verworven

gezamenlijk opgetreden. Toch blijkt uit de interviews met verenigingsleden dat deze gezamen-

in Emmen en Coevorden dat de inwoners massaal op deze openbare repetities afkomen.176 De

lijke optredens (en bijvoorbeeld optredens op korendagen of concoursen) geen garantie bieden

verenigingen zeggen bovendien hun deuren altijd open te hebben staan voor mensen die eventu-

voor ontmoetingen met de leden van de andere verenigingen. Op de vraag of er door uitwisse-

eel lid willen worden, zij zien wat dat betreft geen meerwaarde in het project. Van de responden-

lingen met andere koren nieuwe mensen ontmoet worden, wordt aarzelend geantwoord: “Nou,

ten die in de Week van de Amateurkunst activiteiten bezocht hebben en een digitale vragenlijst

nieuwe mensen (…) je herkent er wel een paar, maar van heel veel koren kende je de mensen niet

hebben ingevuld, zegt 22% te overwegen een kunstvorm te gaan beoefenen naar aanleiding van

(…) Je komt er vooral om te luisteren naar de andere koren” (Blank, persoonlijk interview, 2011)

het bezoek, slechts 4% zegt zich als lid aan te melden bij de vereniging die bezocht is.177 Hier

en “Je kan wel nieuwe mensen ontmoeten (…). Bij een concours bijvoorbeeld (…). Dat verschilt

speelt het gegeven dat de noodzaak van een netwerk niet wordt gezien door verenigingen, een

per persoon. Je moet er zelf voor open staan” (Deelnemer, focusgesprek i, 2011). Twee personen

grote rol. Zij vragen zich af wat de meerwaarde is van het netwerk, wat zij er zelf aan kunnen

merken op dat zij wel hun persoonlijke muzikale netwerk hebben weten uit te breiden door met

hebben. De achterliggende gedachte dat een samenwerking goed zou zijn voor verbindingen met

het orkest op festivals te spelen:

andere dorpen is helemaal niet aan de orde voor de (potentiële) deelnemers. Dit wordt ook niet als
zodanig gecommuniceerd. Daar komt bij dat in de interviews met leden van verenigingen duide-

Je leert veel anderen kennen via het orkest door elders te spelen, een keer elders te

lijk wordt, dat respondenten ook geen behoefte hebben om (in plaats van de eigen woonplaats) de

helpen of elders te luisteren. Op festivals waar je collega-verenigingen treft. Daar-

gemeente Coevorden of de gemeente Emmen te vertegenwoordigen. Op deze kwestie die op ideëel

door wordt ook je eigen netwerk uitgebreid, maar alleen op muzikaal gebied, niet op

niveau speelt, wordt nader ingegaan in paragraaf 5.4.1.

sociaal gebied (…). Dat lukte in het verleden wel maar dat gaat nu wel moeilijker. De
mensen worden steeds drukker (…). Dat heeft ook te maken met de individualisering

De organisatie bepaalt de mate van overbrugging

van de maatschappij. (…) Dat merk je in de omgang met elkaar, ook de leden onder

Twee van de gevolgde projecten hebben dus niet bijgedragen aan een overbrugging in de rela-

elkaar. Er is meer afstand. (Deelnemers, focusgesprek viii, 2011)

tionele dimensie, in deze gevallen wat betreft kunstdiscipline en woonplaats. Bij PeerJonG en
De Drentse Bluesopera stond relationeel alleen een overbrugging tussen de amateur- en profes-

Van samenwerking tussen toneelverenigingen in de gemeenten Coevorden en Emmen is helemaal

sionele deelnemers voor ogen. Maar dat wil niet zeggen dat er verder in relationele zin niets is

geen sprake. Aangezien deze ook niet bereikt werden door de amateurkunstnetwerken en zij niet

gebeurd. Onderzocht is hoe de deelnemers zich tot elkaar, de professionals, de groep en de omge-

deelnamen aan de Week van de Amateurkunst, hebben productieve deelnemers (en dus ook de

ving verhielden bij aanvang, tijdens de projecten en daarna.

bezoekers) van deze toneelverenigingen elkaar niet via deze weg ontmoet. De voormalig coördinator van het Amateurkunstnetwerk Coevorden zegt hierover in een interview:

Op basis van de dataset met gegevens van tweeëntwintig van de zevenentwintig deelnemers kan
het deelnemersveld van De Drentse Bluesopera als volgt worden beschreven.178 De deelnemers

Oh de toneelgezelschappen! Die [hebben] heel duidelijk hun eigen publiek en [zitten]
helemaal niet te wachten op (…) wat dan ook voor samenwerking. Het is echt bijna
trekken aan een dood paard zou ik willen zeggen. (…) Ze repeteren in de winter,
voeren in het voorjaar een aantal keer een toneelstuk op in het café om de hoek voor
familie en mensen uit de buurt. (…) Zij zitten helemaal niet te wachten op een netwerk.
En dit is een heel duidelijk voorbeeld, maar dat gevoel speelt ook in andere [amateurkunst-] verenigingen. (Vos, persoonlijk interview, 2012)
Daar komt nog eens bij dat de inspanningen vanuit de Amateurkunstnetwerken ook niet
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hebben bijgedragen aan een groei in het aantal leden, dus ook niet aan nieuwe leden uit andere

175. Popkoor Sing & Swing wil nog weleens verdergaan in een samenwerking door in grotere voorstellingen samen
te werken met dansgroepen. Een samenwerking waar het amateurkunstnetwerk Emmen min of meer een rol in
heeft gespeeld is die tussen Harmonie Euterpe, CQ popkoor, Dance Company Shirelle, theaterkoor Erica en een
aantal solisten. In 2014 voerden zij het musicalconcert Andrew Lloyd Webber & Friends op.
176. Tijdens de Week van de Amateurkunst werden ook maar weinig activiteiten georganiseerd waar men productief
aan mee kon doen. Onder de in totaal tweeënzestig gevolgde activiteiten tijdens de WAK 2011, 2012 en 2013 zijn
slechts zevenentwintig deelnemers bij drie activiteiten geteld.
177. Digitale vragenlijst Week van de Amateurkunst 2012 (gemeenten Coevorden, Emmen, Noordenveld en Tynaarlo)
en 2013 (gemeenten Coevorden en Emmen), N=151.
178. Zeventien van de zevenentwintig deelnemers hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Omdat de vragen met
betrekking tot de persoonsgegevens aan het begin van de enquête werden gesteld, zijn deze gegevens van tweeentwintig deelnemers bekend.

207

BINDEN OF OVERBRUGGEN?

5. DE EFFECTEN VAN CULTUURPARTICIPATIEBELEID OP SOCIALE COHESIE

zijn autochtoon en in de leeftijd van veertig tot tweeënzestig jaar (met uitzondering van één

Ja, want ik ging meedoen vanwege de zang. En er werd nogal veel nadruk op gelegd

tweeëndertigjarige onder de respondenten en enkele jongere deelnemers die geen vragenlijst

door met audities te werken (…). Nou dat pakte direct vanaf het begin anders uit. De

hebben ingevuld). Het figurantenteam bestond voor twee derde uit vrouwen en een derde uit

hele groep [auditanten] werd ook direct het achtergrondkoor. Tamelijk bescheiden

Zestien van de tweeëntwintig respondenten zijn woonachtig in een plattelandsge-

trouwens. Veel bescheidener dan ik verwacht had. Maar vooral ook als figurant op te

meente in Drenthe, waarvan de helft in de gemeente Aa en Hunze. Vijf van deze respondenten

treden (…) als ik dat van te voren had geweten van het papier af zeg maar, dan denk

zijn ook geboren in Drenthe, maar niet in de plaats waar ze nu wonen. Iets meer respondenten

ik dat ik zo niet had meegedaan. (Deelnemer, focusgesprek iv-d , 2011)

mannen.

179

(zeven) zijn geboren in een plaats in het westen van Nederland. Vijftien respondenten hebben
een hogere beroeps- of universitaire opleiding gevolgd, de anderen zijn middelbaar opgeleid. De

En ontevredenheid over de organisatie:

respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld (zeventien) besteden een deel van hun
vrije tijd in groeps- of verenigingsverband door met anderen samen te zingen, muziek te maken of

-

Ik vond het in het begin eigenlijk heel rommelig.

te sporten. De grootste gemene deler in de groep is dat de deelnemers affiniteit hebben met kunst.

-

(…) dan had je weer partijen ingestudeerd en dan bleek de week erop dat je dan

Alle respondenten zijn amateurkunstbeoefenaars die regelmatig voor een publiek optreden, maar

de enige was. Dat werkt dan niet.

nog niet eerder samengewerkt hebben met professionele musici en acteurs. En alle respondenten

-

bezoeken regelmatig professionele en amateurkunstuitingen. Veertien van de zeventien respon-

(Deelnemers, focusgesprek iv-b, 2011)

Of het werd dan weer herschreven: ‘nee, we gaan het helemaal anders doen’.

denten bezoeken zes keer of vaker per jaar professionele kunstuitingen, een derde bezoekt vaker
dan zeven keer per jaar een uiting van amateurkunst. Dit betreft in ieder geval muzikale optredens

Ik vond de organisatie eigenlijk het allerergst. Ik vond het zo rommelig en nou, geen

met zang en theatervoorstellingen.

koffie en thee en dan in Donderen [repeteren] dan weer wel en dan weer niet (…).
(Deelnemer, focusgesprek iv-c, 2011)

Bij aanvang van De Drentse Bluesopera is de deelnemersgroep relationeel gezien niet hecht. De
deelnemers kennen het overgrote gedeelte van de groep niet. De groep kan min of meer worden

Die ontevredenheid ging voor een aantal deelnemers gepaard met het gevoel er als figurant niet

opgedeeld in één vriendengroep van vier personen, een aantal ‘primair’ aan elkaar verbonden

bij te horen:

tweetallen, een aantal personen dat meer dan twee andere deelnemers kent van een (zang)vereniging of uit de buurt, een paar personen die iemand van de organisatie kennen en een groep

We hebben ons wat dat betreft af en toe wat stuurloos en in de steek gelaten gevoeld.

personen die niemand kent. Op basis van de algemene indicator voor overbrugging op microni-

Want het ging voornamelijk om die professionele acteurs en het stuk. En soms had ik

veau (PBBG-index) was er gedurende de repetitieperiode en de maand waarin de voorstellingen

zoiets van: ik vraag me af of ze beseffen als wij nu zeggen van: ‘ja, nu moet je even

werden gespeeld, sprake van overbrugging in de relationele dimensie. Er van uitgaande dat de

ophouden anders stappen we op’. (Deelnemer, focusgesprek iv-c, 2011)

groep respondenten die geboren is in het westen van Nederland, ‘nieuwkomers’ zijn, was die overbrugging er zeker tussen geboren en getogen Drenten enerzijds en deze nieuwkomers anderzijds.

Maar er kwam een omslag , volgens sommige deelnemers doordat zij hun beklag hebben gedaan

Op basis van kunstparticipatie, leeftijd en opleidingsniveau is er echter eerder sprake van bindend

bij de organisatie. Er werd een zangcoach ingezet, er werd duidelijker met de deelnemers gecom-

cohesief gedrag, zoals vaak ook het geval is bij de reguliere amateurkunstverenigingen (met uit-

municeerd en faciliteiten zoals koffie en thee werden geregeld. Tegelijkertijd heeft de ontevreden-

zondering van de hafabra-orkesten).

heid en het gevoel aan het lot te worden over gelaten bijgedragen aan een ‘groepsgevoel’:

De groep deelnemers die na de audities van start ging, was niet dezelfde als de groep deelnemers
die uiteindelijk als figuranten/ koorleden op de website van De Drentse Bluesopera vermeld staat.

Op een gegeven moment word je een beetje aan je lot over gelaten en dan zet je met

Al gauw komt er gedurende het repetitieproces verandering in de samenstelling van de groep,

elkaar de schouders eronder en dan kom je tot een bepaalde structuur. (Deelnemer,

doordat een aantal mensen uit ontevredenheid stopt. Ontevredenheid over de feitelijke bijdrage.

focusgesprek iv-b, 2011)

Die viel de deelnemers tegen en daar werd in de interviews uitvoerig over gesproken. De deelnemers hadden verwacht veel meer te mogen zingen en een aantal deelnemers dat wel is gebleven,
overwoog om eveneens te stoppen:
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179. 63% van de deelnemers is vrouw, 37% is man. Geconstateerd op basis van de presentatie van de volledige crew
op de website van De Drentse Bluesopera (PeerGrouP & Huus van de Taol, 2011).
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Relationeel gezien was er buiten de voorstelling om uiteindelijk geen sprake van één grote groep,

hebben nog geregeld contact via Facebook en treffen de oud-spelers op reünies. Een aantal spelers

maar er vormden zich, net als bij de reguliere amateurkunstverenigingen werd geconstateerd,

spreekt en ziet één of meer professionals van PeerGrouP nog geregeld. Maar er zijn ook oud-

verscheidene kleine groepjes van mensen die ‘een klik’ met elkaar hadden en die elkaar steun-

PeerJonGers die geen contact meer hebben met de andere spelers of met (medewerkers van)

den. Een aparte groep vormde de cast, bestaande uit de professionele muzikanten en acteurs.

PeerGrouP.

Zij hadden wel contact met de figuranten, wat door de laatsten ook als ‘normaal’ en ‘niet uit de

De groep deelnemers van PeerJonG (ook aangeduid met ‘jongeren’ en ‘spelers’) die van eind 2010

hoogte’ werd ervaren. Maar uit de interviews bleek niet dat er nauwere contacten ontstonden over

tot en met begin 2013 voorstellingen maakten, is op een aantal kenmerken ook weer homogeen te

en weer. Tijdens de repetities was er ook nauwelijks sprake van ontmoetingen tussen de amateurs

noemen. Het betrof autochtone jongeren tussen de dertien en twintig jaar, die op twee na hoger

en de professionals:

onderwijs volgden en zeer regelmatig kunstuitingen bezoeken, zowel van amateurs (minimaal drie
keer per jaar) als van professionele kunstenaars (vijf keer per jaar of vaker). Ook kunstbeoefening

Wat ik wel gemerkt heb is dat met andere producties krijg je van alles wel wat mee,

is de deelnemers niet vreemd: slechts twee jongeren doen niet aan een vorm van kunstbeoefening

van de hele productie, van de belichting, het geluid etc. Dat was nu dat wij ons stukje

in hun vrije tijd. Wel hebben alle PeerJonGers weleens voor een publiek gespeeld of iets voor

hadden als ensemble en dat dat op het laatste moment werd samengevoegd met de

publiek gemaakt. Maar het meest opvallende kenmerk dat de jongeren delen, is een nieuwsgierige

rest. Wij hadden geen idee van wat ze deden aan de andere kant. (Deelnemer, focus-

houding, waarbij zij open staan voor anderen en andermans ideeën. Daar worden ze ook op gese-

gesprek vi-b, 2011)

lecteerd bij de audities, vertelt de artistiek leider:

Dat deelname aan een dergelijk project een verandering kan brengen in het persoonlijke sociale

(…) ze [de spelers] zijn echt super respectvol en eerlijk gezegd selecteren we daar ook

netwerk, blijkt uit een laatste korte enquête die twee en half jaar na dato onder de tien destijds

op. We selecteren niet per se op jongeren die heel getalenteerd zijn, (…) maar we selec-

geïnterviewde deelnemers is gehouden. Een aantal deelnemers heeft een vriendschap aan De

teren op jongeren die iets aan willen gaan (…). En tuurlijk, ja je bent jong, en af en

Drentse Bluesopera over gehouden, één een liefdesrelatie. De anderen ontmoeten elkaar nog gere-

toe vlieg je eens een keer uit de bocht en ben je lomp of gemeen, dat moet ook kunnen,

geld tijdens muziekevenementen en concerten, vooral tijdens de optredens van de in 2012 opge-

maar er moet altijd de openheid zijn om daarover in gesprek te kunnen gaan. En dat

richte blues, rhythm & rootsband King of the World. Deze band, waarvan twee muzikanten in De

is tot nu toe ook altijd zo. (Van Dijk, persoonlijk interview, 2010)

Drentse Bluesopera speelden, wordt op de voet gevolgd door meerdere deelnemers. Voor enkele
deelnemers geldt dat zij geen andere deelnemers hebben opgenomen in hun persoonlijke sociale

Op basis van deze selectie wordt min of meer een ’gebonden’ groep gecreëerd. De eigenschap die

netwerk. Geen van de respondenten heeft na het project een nieuwe relatie in de persoonlijke sfeer

de binding realiseert, is er tegelijkertijd één die de deelnemers tot overbrugging kan uitdagen

opgebouwd met een of meer professionele medewerkers. Maar op mesoniveau is dat zeker wel

ten aanzien van het onderwerp van de voorstelling, bij PeerJonG altijd een locatie en personen

het geval. Net werd al duidelijk dat meerdere deelnemers sinds De Drentse Bluesopera voorstel-

rondom die locatie. De open houding is dus enerzijds de verbindende eigenschap voor de groep en

lingen bezoeken van acteurs die meespeelden of concerten van de nieuw opgerichte band King of

anderzijds productief ten aanzien van de kunstzinnige uiting, waarbij zowel de deelnemers als het

the World volgen. Ze bezoeken (vaker) voorstellingen van PeerGrouP en één van de ondervraagde

publiek tot een overbruggende cohesieve houding kan worden uitgedaagd. Of zoals in hoofdstuk

deelnemers is vrijwilliger geworden van PeerGrouP.

twee werd gesteld, kan precies het maken van de voorstelling een belangrijke rol spelen in die
open houding, doordat de confrontatie met het vreemde en ongewone tot die open houding kan

Ik volg (…) King of the World (…) op de voet en bezoek zeer regelmatig hun concerten.

leiden, óf die open houding kan vereisen (zie hoofdstuk twee, paragraaf 2.3.1).

Ik vind ze geweldig en ook super dat zoiets ontstaan is uit iets waar ik zelf aan deel heb
genomen. Zij groeten mij altijd braaf en zo af en toe wisselen we wat woorden, maar

De ‘vaste’ groep spelers, waarvan overigens de minderheid in Drenthe woont en de helft in Drenthe

verder geen contact. Via Facebook volg ik deze mensen. Ik kende ze niet persoonlijk

is geboren en getogen en dus op basis van herkomst geen homogene groep genoemd kan worden,

van te voren. (Deelnemer, vragenlijst, 2014)

wordt op locatie steeds aangevuld met ‘lokale’ jongeren, die overigens niet geselecteerd worden op
bepaalde eigenschappen. Voor de meeste van hen betekent spelen bij PeerJonG de eerste acteer-
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Net als bij een aantal deelnemers van De Drentse Bluesopera het geval is, is het persoonlijke

ervaring, hoewel zij wel in tegenstelling tot de ‘vaste’ PeerJonGers meer ervaring hebben met het

netwerk van sommige jonge spelers van PeerJonG gewijzigd door hun deelname aan deze theater-

beoefenen van een kunstvorm in groepsverband.

groep. Vijf van hen hebben een vriendengroep gevormd, zij ontmoeten elkaar geregeld. Anderen

PeerJonG werd gedurende de periode 2009-2012 vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie
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gefinancierd vanwege de wisselwerking tussen de professionals en de amateurspelers waar beide

Nou wat ik zie gebeuren, dat van een groep die een beetje afwachtend is, dat je bijna

partijen veel van zouden leren. Voor dit onderzoek ligt de focus op wat die wisselwerking op het

het gevoel krijgt ‘jij bent de juf dus zeg het maar’, dat het initiatiefnemers worden, en

gebied van theater maken vervolgens doet met de onderlinge verhoudingen tussen de amateurs

dat zij in die zin zelfstandiger worden, en zelf met input komen. (Van Dijk, persoonlijk

en de professionals, maar ook tussen de amateurs onderling en ten opzichte van (de mensen in)

interview, 2010)

de omgeving waar PeerJonG speelt. Wat dit laatste betreft ontmoeten de spelers van PeerJonG,
afhankelijk van de werkwijze, inwoners van de locatie waar zij een voorstelling (over) maken. In

Bij De Drentse Bluesopera was dit niet het geval: de groep figuranten werd niet betrokken in het

Winschoten werden de spelers de straat op gestuurd om mensen in de omgeving vragen te stellen

artistieke proces en de repetities werden ‘letterlijk’ apart gehouden. Dat is ook wat meestal gebeurt

over Winschoten. Ook gingen zij gesprekken aan met de anti-kraak bewoners van het pand. Dit

bij samenwerkingen tussen de amateurkunstverenigingen in Coevorden en Emmen, waarbij vaak

leverde materiaal op voor de voorstelling en met sommige bewoners gezellige momenten tussen

van te voren niet gezamenlijk gerepeteerd wordt, of pas bij de generale repetitie één muzieknum-

de repetities door of ’s avonds aan tafel. In Norg gingen de spelers er niet op uit, maar maakten zij

mer gezamenlijk wordt ingestudeerd. En ook in Emmermeer, het Community Art-achtige project,

hun voorstelling in het bos met de materialen en de ruimte die daar voorhanden waren. In Nieuw-

was de organisatie zodanig, dat er in de relationele dimensie geen sprake was (of kon zijn) van

Buinen verkenden de spelers de omgeving om ‘stof’ (nee tegen windmolens en gevolgen van

overbruggingen. De opzet van het project EmmerMEERdanst was dat verschillende dansgroepen

krimp) te verzamelen voor de voorstelling, en vonden er gesprekken plaats met de lokale jongeren

uit de wijk een kleine choreografie zouden instuderen en die naar hun eigen hand, dat wil zeggen

die zich aansloten bij de voorstelling. Hun verhalen zijn verwerkt in de voorstelling. Opmerkelijk

eigen dansstijl, zouden zetten. Maar het lukte de projectleider niet om de verschillende dans-

is wederom de open houding waarmee de jongeren personen op locatie benaderen. In de relatio-

groepen en dansscholen aan zich te binden.180 Zelf wijt zij dit aan de manier van werken: ze heeft,

nele dimensie worden de ontmoetingen met omwonenden niet herhaald, tenzij het lokale jonge-

omwille van de beperkte tijd die zij had, te veel afstand gehouden van de uitvoerenden: ”Contact

ren betreft die nadien bij PeerJonG zijn gebleven. Wel zijn twee spelers een paar maanden later

hebben met mensen is heel belangrijk. Dat is de sleutel.” zegt zij hier achteraf over in een inter-

teruggekeerd naar Winschoten om er te gaan kijken naar de uitwerking van één van de ideeën

view. In het voortraject heeft zij de leiders van de dansgroepen en dansscholen één keer getroffen

voor gebruik van het pand die PeerJonG had geënsceneerd. Het betrof de ‘lasergame-scène’ in de

en daar gebeurde wel het een en ander:

kelder, een scène die lokale jongeren had geïnspireerd om eenmalig een werkelijke lasergame te
organiseren. Op een eventuele invloed van de voorstellingen van PeerJonG op de lokale inwoners

Dat werkte ontzettend goed, toen dacht ik nog van: wauw, het zou leuk zijn als je

wordt verder ingegaan in paragraaf 5.4.2.2.

die groepen op de een of andere manier bij elkaar had gehad. (…) er was een hele
goede chemie, dat was er echt en ze waren heel verschillend. Je had twee echte ‘street-

Anders dan bij De Drentse Bluesopera wordt bij PeerJonG geen afstand ervaren tussen de profes-

dancers’, van die stoere, dan had je twee ouderen van het Volk van Grada en die

sionele medewerkers en de spelers. Op het moment van de repetities en vooral de dagen rondom

werden weer geholpen door twee anderen die alle muziek hadden opgenomen en dat

de voorstellingen is de groep spelers en de crew bijna continu samen. Er wordt samen gerepeteerd,

werd dan weer onderling doorgemaild. Dat ging gewoon vanzelf, dat was heel inte-

samen gegeten en als de mogelijkheid er is, wordt er gedurende de speelperiode ook samen over-

ressant. Daar is het eigenlijk min of meer bij gebleven. (Baatje, persoonlijk interview,

nacht in het gebouw waar(bij) gespeeld wordt. Het valt een van de spelers op dat locatietheater

2011)

maken zoals PeerJonG dat doet, een intensieve manier van werken is, waarbij je sterk op elkaar
gericht bent. Zij maakt een vergelijking met de jeugdtheaterschool, waarbij iedereen na twee uur

Maar helaas haakten de dansgroepen en dansscholen af waardoor er uiteindelijk maar twee dans-

les weer zijn eigen weg gaat. Het komt overigens geregeld voor dat de professionals ook deelnemen

scholen op het podium stonden. Het lukte echter wel om de choreografie (die winkelend publiek

aan de voorstellingen. Als een van de jongeren bijvoorbeeld laat blijken dat zij een talentvol zange-

in Emmermeer uitbeeldde) in verschillende dansstijlen uit te laten voeren door verschillende

res is, besluit de artistiek begeleider dit op te pakken, samen met haar aan een nummer te werken

leeftijdsgroepen (jonge kinderen, jongeren en volwassenen), maar deze kwamen op één na van

en dit ook gezamenlijk uit te werken. De grens tussen professionals en amateurs vervaagt in de

dezelfde dansschool en de senioren ontbraken. Om het programma op te vullen werden op het

relationele dimensie, wat verklaard kan worden door de werkwijze. Van de jongeren wordt ver-

laatst nog dansgroepen ingevlogen van CQ Centrum voor de Kunsten uit Emmen. Uiteindelijk

wacht dat zij zelf initiatieven nemen en dáár worden zij in begeleid. De jongeren spelen niet alleen

deden er dus wel verschillende dansgroepen mee, maar zij hebben ‘langs elkaar heen’ opgetreden.

in een voorstelling, ze máken de voorstelling samen. De professionals ondersteunen hen daarbij,
nemen ook weleens de rol van regisseur op zich, maar er vindt altijd een dialoog plaats over het
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maakproces en hoe het er uiteindelijk uit moet zien tussen de professionals en de amateurs.

180. Deze projectleider is niet de cultuuraanjager, maar een dansdocente en choreografe die voor het deelproject
EmmerMEERdanst werd aangetrokken.
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Dat geldt in mindere mate voor EmmerMEERzingt. In dat project hebben in ieder geval gedu-

5.4.1.2 Verbindingen in de ideële dimensie door productieve deelname

rende twintig minuten ouderen en jonge kinderen gezamenlijk het EmmerMEERlied gezongen.
Een aantal basisschoolkinderen heeft aan het lied meegeschreven samen met een drietal oud-

Zingen en gedrag staan apart

bewoners van Emmermeer. Hier is dus sprake geweest van een tijdelijke overbrugging tussen jong

In de vorige paragraaf werd duidelijk dat amateurkunstbeoefenaars zich verenigingen op basis

en oud, wat heeft geresulteerd in een lied over Emmermeer vanuit zowel het perspectief van de

van overeenkomsten. Ook de soort kunsttaal die wordt beoefend is één van de verenigende of

oud-bewoners van Emmermeer als die vanuit de jonge kinderen die er nu wonen. Maar het zijn

bindende factoren. Deze gelijkgestemdheid zorgt ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en met

maar korte periodes geweest en de samenzang op het plein gebeurde behoorlijk ‘gescheiden’. De

elkaar muziek maken, toneel spelen, zingen, boetseren of elke andere vorm van amateurkunst

kinderen stonden in het midden, de ouderen stonden er omheen. In de openlucht was van een

gezamenlijk beoefenen. Tegelijkertijd werd zichtbaar dat overeenkomsten weer tot groepsvor-

Er is van te voren niet gezamenlijk gerepeteerd en van ontmoetin-

ming binnen een vereniging leiden: de jongeren zoeken de jongeren op, de alten de collega-alten

samenzang niet veel te horen.

181

gen vlak voor of na het optreden tussen kinderen en ouderen was niet zichtbaar sprake.

182

en de inwoners van een dorp zitten in de pauze bij elkaar aan tafel. Opvallend is dat de verschillen
tussen die groepen tijdens de beoefening van de kunsttaal helemaal lijken weg te vallen. De vrouw
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Samengevat levert amateurkunstbeoefening vooral tijdelijke binding op in de relationele dimen-

die vertelde zich in de pauzes buitengesloten te voelen, vertelde ook dat ze dat gevoel helemaal

sie op persoonlijk niveau. Dit gebeurt eerder op basis van overeenkomsten dan van verschillen.

niet heeft tijdens de repetities en de optredens zelf. Dan heeft zij een duidelijke plek tussen de

Mensen zoeken elkaar op, op basis van geslacht, woonplaats, leeftijd, en zelfs de zangstem of

leden en beleeft zij veel plezier aan de samenzang. In een aantal focusgesprekken en interviews

het soort instrument zorgen voor groepsvorming binnen de verenigingen. Toch ontmoeten inwo-

met de (artistieke) leiding wordt gesproken van een groepsgevoel tijdens de kunstbeoefening. Eén

ners van verschillende dorpen elkaar binnen de amateurkunstverenigingen, wat waarschijnlijk

bestuurslid vertelt dat er dan iets met het koor gebeurt dat niet te omschrijven valt. De voorzit-

het gevolg is van het lagere voorzieningenniveau in de betreffende dorpen. De tijdelijke projec-

ter van een ander koor heeft tijdens het zingen het gevoel dat hij en de andere koorleden zich

ten, die een intensievere samenwerking vergen, hebben een aantal duurzame persoonlijke rela-

één voelen en twee leden van verschillende koren hebben het gevoel, dat wat gezongen wordt

ties opgeleverd. Een aantal deelnemers van De Drentse Bluesopera treft elkaar nog geregeld in

met elkaar gedeeld wordt: “(…)ik geloof dat we elkaar aanvoelen (…) doordat je er een gevoel in

een vriendschappelijke relatie of in de muziek scene. De spelers van PeerJonG voelden tijdens de

legt dat je met elkaar deelt.” Dit roept twee vragen op. De eerste vraag is of hier nu sprake is van

(aanloop naar) de voorstellingen vriendschap onder elkaar en met de professionals. Die vriend-

overbrugging of van binding. Dit raakt direct de tweede vraag, namelijk die naar de richting van

schappen blijken in enkele gevallen duurzaam. De suggestie van Matarasso (1997) dat negen van

de causaliteit: komt het nu door de kunstbeoefening dat de amateurkunstbeoefenaars een gevoel

de tien deelnemers aan Community Art projecten er duurzame vriendschappen aan over houden,

van eenheid ervaren of was dat gevoel van eenheid er al op basis van de bindende factoren die in

gaat hier dus niet op. Het gebeurt inderdaad wel, maar is zeker niet gegarandeerd. Overbrugging

de vorige paragraaf aan de orde kwamen zoals overeenkomsten in leeftijd, geslacht, interesse voor

tussen verschillende deelnemers(groepen) is in de relationele dimensie bijna niet gerealiseerd,

kunstdiscipline en de woonplaats? Het lijkt erop dat er tijdens de kunstbeoefening sprake kan zijn

wat veelal te wijten is aan de werkwijze en de organisatie. Bij EmmerMEERzingt hebben uitein-

van overbrugging: de verschillen díe er zijn vallen tijdens (of door?) de kunstbeoefening weg, ook

delijk kinderen samen met senioren gezongen, maar in de uitvoering was de samenzang bijna

al waren de verschillen al flink gereduceerd doordat mensen elkaar lijken op te zoeken op basis

niet hoorbaar. De werkwijze van PeerJonG laat echter zien dat een overbrugging in de relationele

van overeenkomstige kenmerken. Als de leden van een koor vierkant achter hun dirigent staan

zin tijdelijk mogelijk is tussen amateurs en professionals, maar ook tussen spelers en personen

als hij negatief wordt beoordeeld in een recensie, komt dat dan door het “sterke gevoel dat wat

die verbonden zijn aan de locatie. Het samenbrengen van verschillende (groepen) mensen alleen

we samen zingen, we met elkaar delen. (…) dat je gewoon van elkaar voelt dat het één geheel is”?

blijkt echter ook niet voldoende; een goede organisatie is van groot belang. Bij PeerJonG blijkt de

(Deelnemer, focusgesprek xiv , 2011). Is dat wat het gevoel van trots veroorzaakt dat een lid van

selectie op een open houding van alle participanten een belangrijke rol te spelen. De vraag rest nu

een ander koor ervaart ten opzichte van zijn dirigent omdat deze laatste alle nummers zelf schrijft

hoe die open houding zich verhoudt tot de kunstzinnige uiting en in hoeverre het samen bezig zijn

en arrangeert? Eén dirigent constateert duidelijk een verschil buiten het zingen om en tijdens het

met de kunstzinnige uiting van invloed is geweest op de duurzame relaties die uit deze tijdelijke

zingen. Zij beschrijft ‘haar’ koor als een niet hechte groep omdat het moeite kost om iedereen op

projecten zijn voortgekomen

de been te krijgen voor een optreden. Maar iets later in het interview vertelt zij over een optreden:

181. In de digitale enquete heeft een aantal bezoekers over het geluid zijn beklag gedaan: er was volgens hen niets van
te verstaan en de zang van de koren was niet hoorbaar.
182. Uitspraken op basis van observatie van de onderzoeker.
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(…) je ziet mensen sowieso een eenheid vormen, qua geluid, doen en laten, qua uitstra-

zoals wel het geval blijkt bij de voorbeelden die hiervoor aan de orde kwamen. Overbrugging is

ling. En dat is een uitstraling van, ja gewoon blij, tevreden, ik weet niet goed hoe ik

dus bij voorbaat onmogelijk.

dat moet noemen. Als ik dan naar de groep kijk, dan is dat het verhaal van eenheid.
(Okken, persoonlijk interview, 2011)

Bijna niemand van de geïnterviewde amateurkunstbeoefenaars en (artistiek) leiders legt echter
een relatie tussen artistieke aspecten van de amateurkunstbeoefening en het cohesieve gedrag

Zelfs als er onderlinge ergernissen zijn tussen koorleden, staat dat de samenzang niet in de weg:

binnen de vereniging. Als in de gesprekken bijvoorbeeld gevraagd wordt amateurkunstbeoefening
te vergelijken met sport, wordt evenveel keer een overeenkomst gezien als een verschil. De over-

Nee, niet tijdens het zingen, want dan gebeurt er niets. Dan is iedereen in dezelfde

eenkomsten zitten vooral in het sociale gebeuren (samen iets doen vereist sociale vaardigheden)

maat. Dan loopt alles parallel, dan loopt alles goed. Maar juist die stille momenten er

en dat je elkaar nodig hebt om resultaat te boeken. Maar ook de verschillen bevinden zich op het

tussen, als er niet gezongen wordt. Dat er bepaalde opmerkingen gemaakt worden,

sociale vlak: zo zou een muziekvereniging socialer zijn omdat daar de zwakkere spelers een even

bepaald gedrag of wat dan ook. Waar een ander zich aan stoort. (...) Zingen en gedrag

belangrijke positie innemen en zijn sporters (lees voetballers) agressiever in hun communicatie

staat apart. (Deelnemer, focusgesprek v, 2011)

(ook na de wedstrijd). Er is één persoon die wel duidelijk een relatie ziet tussen de hechtheid
van de groep en de kunstbeoefening zelf en dat is de theatersportcoach. Hij beleeft de theater-

Dit zijn duidelijk voorbeelden van de in hoofdstuk twee besproken belangeloosheid van (kunst

sportgroepen waar hij zelf deel van uit maakt en waar hij les aan geeft, als families. Hij beweert

als) spel, dat zijn eigen doeleinden heeft die losstaan van het ‘werkelijke’ leven buiten het spel

dat theatersport openheid en begrip oplevert zodat de deelnemers heel goed met elkaar door één

(Huizinga [1950] 2008). Het belang is in de kunstuiting zelf gelegen: het meerstemmig geluid van

deur kunnen. De verklaring die hij hiervoor geeft, is interessant en komt overeen met de aard van

een lied bijvoorbeeld, waardoor de onderlinge verhoudingen die in het ‘werkelijke’ leven bestaan,

kunst als spel, waarbij regels, conventies en verwachtingen juist opgerekt of doorbroken kunnen

wegvallen. De verhouding alt-sopraan doet er nu toe, niet de verhouding ‘inwoner van dorp A -

worden. De kracht van theatersport zit volgens de theatercoach in de herkenning. ”Een gouden

inwoner van dorp B’.

regel bij theatersport is ‘to stay in the circle of expectation’. (…) Anders werkt het niet.”183 Zodra

Een aantal leden van een orkest gelooft wel in een causaal verband tussen samen muziek spelen en

die gouden regel wordt doorbroken, is het spel afgelopen: “(…)het kan heel erg stokken als je te

sociaal gedrag, maar dat wordt door hen verklaard door de sociale aspecten van het samen muziek

veel afwijkt” vertelt de theatersportcoach (Odijk, persoonlijk interview, 2011). Maar theaterspor-

maken en niet door het kunstzinnige aspect:

ters kunnen zich trainen in het aanbieden van en inspelen op iets onverwachts. De spelers maken
gebruik van de veiligheid die de regels van het spel hun bieden, doordat zij in ruimte en tijd zijn

Ik geloof dat als je iets hebt dat je bindt, je sociaal betrokken bent en je minder in

afgeschermd van het ‘werkelijke’ leven, maar leren binnen die ruimte the circle of expectation op

dingen als vandalisme zal vervallen. Het leert je gewoon samenwerken en luisteren

te rekken. Zij leren meer open te staan voor elkaar doordat het spel (de improvisatie) hen er toe

naar anderen. En het is ook gewoon wat te doen hebben. (Deelnemer, focusgesprek i,

zet de eigen grenzen te verleggen, en meer aan elkaar te laten zien dan zij in het normale leven

2011)

zouden doen.

Als het gaat om de relatie tussen de kunstzinnige activiteit en het cohesief gedrag is echter wel een

De kernvraag met betrekking tot de amateurkunstnetwerken was echter of nieuwe samenwerkin-

verband geconstateerd, maar dan in negatieve zin. Twee verenigingen in de referentiegroep ‘Coe-

gen tot overbruggingen zouden leiden wat betreft de kunstdiscipline en de verschillende dorpen.

vorden’ zijn tijdens de onderzoeksperiode opgeheven, als gevolg van interne conflicten die betrek-

Relationeel was dit amper het geval, gewoonweg doordat de samenwerkingen nauwelijks gereali-

king hadden op de kunstuiting zelf. In de ene vereniging was er sprake van onenigheid over het te

seerd zijn. Met als gevolg dat ook in de ideële dimensie geen overbruggingen zijn gerealiseerd. In

zingen repertoire, bij de andere vereniging ontstonden telkens discussies als het samenspel niet

de focusgesprekken en interviews is echter wel gesproken over de plaats of positie die de amateur-

goed verliep. In beide gevallen gaat het conflict over (de omgang met) de essentiële aspecten van

kunstvereniging inneemt in het dorp, de gemeente of provincie. Door een aantal respondenten

het spel. In het eerste geval konden de spelers het niet eens worden over de regels (wat is mooier

wordt een sterke connectie gevoeld tussen de vereniging en het dorp, maar in sommige geval-

om te zingen), of anders gezegd, welke spelvariant samen te spelen. In het tweede geval bleek een

len blijkt dit eerder een gewenste connectie dan dat deze er ook in werkelijkheid is. Leden van

aantal spelers het spel niet voldoende te beheersen (volgens andere spelers), waardoor het spel
niet gespeeld kan worden. Doordat men het niet eens wordt over hoe het spel te spelen of niet in
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staat is om het te spelen, kunnen de conflicten vervolgens ook niet in het spel worden opgeheven,

183. Volgens de grondlegger van theatersport Keith Johnson.
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drumband Fortissimo bijvoorbeeld ervaren hun vereniging als écht Coevordens: “Fortissimo stáát

ten aanzien van één andere persoon, groep of in dit geval woonplaats tegelijkertijd bindend en

gewoon voor Coevorden” (Deelnemer, focusgesprek ix, 2011). De drumband is echter vanwege

overbruggend gedrag te vertonen. Het is die tegenstelling waar het in dit onderzoek om gaat. In

interne onenigheid opgesplitst en getuige de speellijst van de nieuw gevormde drumband heeft

bovenstaand voorbeeld lijkt het of de gewenste overbrugging wordt belemmerd door een ster-

deze net zo gemakkelijk een plek als Coevordense drumband ingenomen. Vergelijkbaar is de situ-

kere neiging tot binding, maar die binding (met het eigen dorp) is juist nodig om uiteindelijk te

atie in Schoonebeek waar de leden van het fanfare orkest De Bazuin met lede ogen aanzien dat de

kunnen overbruggen (met een ander dorp). Hoe zekerder de inwoners zijn van hun band met in

betekenis van de fanfare voor het dorp lijkt te verzwakken. De leden van De Bazuin zeggen minder

dit geval Oosterhesselen, hoe vertrouwder het voelt om samen te werken met verenigingen in

gevraagd te worden voor optredens in het dorp zelf en dat de belangstelling afneemt. Omdat zij

andere dorpen. Er is dan immers geen sprake van een bedreiging van de eigen identiteit.

tijdens hun jaarlijkse geldinzamelacties klachten krijgen dat ze zo weinig spelen, verplicht De
Bazuin zich er toe in het dorp op te treden: “Je moét het doen. Maar het voelt wel klote omdat er zo

De ‘lonely rangers’ van De Drentse Bluesopera

weinig mensen naar je kijken. Maar anders krijg je geen geld. Ik mis de waardering van de omge-

Opvallend is dat ook bij De Drentse Bluesopera niet het artistieke proces, maar het sociale proces

ving” (Deelnemer, focusgesprek i, 2011). Soortgelijke reacties worden gegeven door andere orkes-

(van niet georganiseerd zijn) ervoor gezorgd heeft dat de deelnemers er met elkaar ‘de schouders

ten. De Stedelijke Muziekvereniging Coevorden wíl graag een Coevordens orkest zijn. Het streven

onder zetten’. Tijdens de voorstellingen waren de deelnemers als groep samen, maar de kunst-

is dat “(…)het publiek het gevoel heeft dat het hún orkest is (…) maar dat is nog niet het geval”

zinnige aspecten zoals het samen zingen in het koor of de figurantenrol hebben daar niet voor

(Lambers-Niers, persoonlijk interview, 2011). In andere dorpen is dit volgens de respondenten

gezorgd. Integendeel: een deelnemer vertelt dat zij het groepsgevoel niet uit het zingen haalde,

wel aan de orde. Leden van Volharding Dalen, Excelsior in Oosterhesselen, de gemengde zang-

“(…)want dan moest ik aan zoveel andere dingen denken.” Waarop een andere deelnemer aanvult:

vereniging in Sleen: zij voelen zich gewaardeerd en gesteund door de inwoners van het dorp. Tien

“Ik wou net zeggen, dát heb ik daar juist niet uitgehaald, want als dat het was geweest, dan was ik

van de verenigingen in de referentiegroep worden als deel van het dorp of de stad gezien door de

er al gauw klaar mee geweest.” Ze krijgt bijval van de andere gesprekspartners en er wordt uitge-

respondenten. Bij twee verenigingen voelen de verenigingsleden als groep een band met Drenthe

legd dat er ‘hardlopers’ bij waren, deelnemers die haantje de voorste wilden zijn. “En dan stond je

of het Drents en vijf verenigingen zijn helemaal niet plaats- of regio gebonden. Het (willen) verte-

op het veld en dan dacht ik: vijf minuten geleden hadden we het net zo afgesproken en dan staan

genwoordigen van het dorp of de stad lijkt voornamelijk een kwestie die onder de orkesten leeft.

de haantjes de voorste alweer vooraan.” In de andere gesprekken wordt eveneens aangegeven dat

Een aantal koren voelt zich wel verbonden met het dorp of de stad, maar dat heeft meer te maken

deelname aan De Drentse Bluesopera veel concentratie vergde om het zo goed mogelijk te doen.

met het zich thuis voelen in het dorp. Sommige amateurkunstbeoefenaars hechten er meer belang

Tijdens het spel, het moment van optreden, was het ieder voor zich. In een gesprek met twee deel-

aan om met de vereniging onderdeel te zijn van het dorp, dan van de gemeente. Dat laatste lijkt

nemers werd er het volgende over gezegd:

(nog) een brug te ver te zijn: in de interviews waar dit ter sprake kwam werd een band met de (in
1998 heringedeelde) gemeente Coevorden of Emmen ontkend:

-

(…) Ik vond het in die zin niet zo erg een ensemble; ik heb geleerd, goede koor
zang is als je elkaar hoort en samen zingt. Daar was geen sprake van; mensen

-

Wij hebben niks met Coevorden.

waren ontzettend bezig met de eigen performance. Er werd niet echt gezegd: even

-

Toevallig zingen er twee jongens uit Coevorden bij het koor, maar we hebben er

je ego dimmen, (…) even samen zingen; dat is gewoon echt niet gelukt. Mensen

niks mee.

waren heel erg bezig met gaat het wel goed? Zit de goede toon er in? (…) ik voelde

-

Wij hebben er niet om gevraagd.

me te vaak een ‘lonely ranger’. Dus in die zin is het ook te gemakkelijk en te

-

Nee, Coevorden is ons door de politiek opgedrongen, dat wij bij Coevorden horen.

kort aanhaken geweest van het ensemble. Dat figurantenwerk heeft te veel

Maar als het aan ons gelegen had dan was het nog Oosterhesselen geweest.

centraal gestaan.

(Deelnemers, focusgesprek xi, 2011)

-

Wat je nu zegt hoorde je van meer mensen, die aan het koor hebben mee gedaan,
van luister nou eens naar de stemmen! Dat zijn wel dingen die gezegd zijn.

Dat de gemeenten graag (meer) verbindingen willen realiseren tussen de verschillende woon-

(…) Het had nog veel mooier kunnen zijn en een veel mooiere beleving ook. Maar

plaatsen, betekent overigens niet dat er geen band met het dorp of de stad kan zijn. Integendeel:

dan hadden we collectief meer in een gevoel moeten komen, wat onze bijdrage

mensen hebben een sterke basis nodig van waaruit zij kunnen open staan voor het andere. In

toevoegt aan het stuk; daar waren we te weinig mee bezig!

die zin zijn bindend en overbruggend cohesief gedrag niet tegengesteld aan elkaar, maar eerder
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-

complementair: binding is nodig om te kunnen overbruggen. Het is echter niet mogelijk om

(Deelnemers, focusgesprek iv-d, 2011)
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Anders dan bij de reguliere amateurkunstverenigingen wordt ervaren, was er tijdens de zang van

konden het zelf weleens hebben meegemaakt.” De vormgeving; het decor, gebruik van het land-

het koor van De Drentse Bluesopera op ideëel niveau niet echt sprake van een collectief. Dit raakt

schap en de inzet van allerlei gebruiksvoorwerpen die bij het boerenland horen, wordt echter als

aan de kwestie van samenwerking tussen professionals en amateurs. Van uitwisseling tussen bij-

vernieuwend en verrassend ervaren: “ (…) dat moet je gezien hebben voordat je dat überhaupt kan

voorbeeld vaardigheden, ervaringen, denkwijzen, achtergronden etc. tussen de professionals en

bedenken!” Het is de vraag of deze verrassingselementen die blijkens de reactie van deelnemers

amateurs was in het artistieke proces geen sprake, zoals meer het geval was bij PeerJonG. Toch

en publiek om een inzet van de verbeeldingskracht gevraagd hebben, de kwesties waar het om

ontstond er wel een gevoel van saamhorigheid tijdens en om de voorstelling heen, ook tussen

ging in De Drentse Bluesopera, aan de orde stelden. Deze twee aspecten lijken los van elkaar te

amateurs en professionals, dat sterker werd naarmate er meer voorstellingen werden gespeeld:

staan. De gepresenteerde dilemma’s riepen niet op tot discussie onder de deelnemers. Volgens een
deelnemer was er ook geen ruimte meer voor discussie:

Ja, het werd steeds meer saamhorigheid, meer een geheel, meer op elkaar inspelen. Je
zag ook meer van wat er in het veld gebeurde… je keek waar je eventueel kon overpak-

Op een gegeven moment werd gezegd dat er een discussie losgemaakt zou worden

ken, ondersteunen of wat dan ook ondanks dat je aan de zijkant stond.

over wat we nou eigenlijk met Drenthe willen: maken we er een wellness resort van

(…) je hoort het publiek is stil, alles eromheen is stil, behalve de muziek die aanzwelt

of willen we de agrarische sector behouden zeg maar. Maar na het stuk is er niet zo’n

(…) en dan zit je daar als groep, want jij moet wachten tot je weer wat moet doen. Een

open discussie meer. De agrarische sector is de held in het verhaal zeg maar en zij [het

dan merk je gewoon als groep dat iedereen in dat spel zit en dat meebeleeft en dat elke

personage dat staat voor toeristische bestemmingen] is dan de bitch in het geheel.

avond weer voelt. Elke avond.

(Deelnemer, focusgesprek iv-b, 2011)

Je krijgt er een ontzettende kick van als je mensen zo blij van de tribune ziet komen

Voor een andere deelnemer hoeft de discussie over de bestemming van het land inderdaad niet

en elke dag die reacties leest op de website. Dan denk je echt oh wauw! (…) dat is van

(meer) gevoerd te worden:

ons samen.
Ik heb het niet zozeer gezien als ik kies voor de agrarische sector, maar gewoon
Daar word je echt heel emotioneel van oh, dat hebben wij gedaan met zijn allen.

iemand die zich altijd heeft laten verdrukken en die dan ineens voor zichzelf opkomt

(Deelnemers, focusgesprek iv-c , 2011)

(…). Voor mijn part begint hij zélf een wellness resort. (Deelnemer, focusgesprek iv-b,
2011)

De figuranten/ het koor had(den) geen deel aan de ontwikkeling van het artistieke gedeelte, wat
overigens ook niet bij de werkwijze van PeerGrouP past. Dat dit bij PeerJonG wel gebeurt, is omdat

Uit dit gesprek en de andere gesprekken lijken de tegenstellingen in het stuk en de dilemma’s die

de spelers bij PeerJonG zélf de makers zijn. Zij worden opgeleid om locatietheater te maken zoals

er in voor komen als feiten te worden beschouwd: “zo ís het leven!”. De productieve participatie

PeerGrouP dat doet: door de omgeving, inclusief mensen uit de omgeving, bij haar voorstellingen

aan De Drentse Bluesopera heeft niet geleid tot een verandering in cohesief gedrag in de ideële

te betrekken en hen regelmatig een plek of een rol in de voorstelling te geven. Deze laatste worden

dimensie wat betreft het denken over de tegenstellingen en dilemma’s die in de voorstelling tegen

echter niet betrokken bij de ontwikkeling van de voorstelling en de vormgeving. Ze maken deel

het licht werden gehouden, althans niet onder de deelnemers die hebben deelgenomen aan de

uit van het eindresultaat omdat zij deel uitmaken van de omgeving waar de voorstelling plaats-

interviews.

heeft. De voorstellingen van PeerGrouP zijn daarom geen Community Art maar Social Engaged
Theatre. De deelnemers van De Drentse Bluesopera hadden een positie tussen de rol die mensen

Behind the scenes: that is where it happens

uit de omgeving in een stuk kunnen krijgen en de rol van de PeerJonGers in. Deelname aan De

Net als bij de figuranten van De Drentse Bluesopera, zijn de momenten dat de spelers van Peer-

Drentse Bluesopera leidde (wellicht daardoor) niet tot gesprekken onder de deelnemers over de

JonG het gevoel hebben samen te zijn tijdens de voorstelling, de momenten dat ze met elkaar

dilemma’s die in de voorstelling behandeld werden. Er werd bijna niet over gesproken, laat staan

‘in de coulissen’ moeten wachten op een volgende scène en vlak na de voorstelling, tijdens het

over gediscussieerd. De deelnemers ervoeren De Drentse Bluesopera eigenlijk net als het meren-

applaus:

deel van het publiek, zoals in paragraaf 4.2.2. zal blijken: het verhaal en de daarin voorkomende
dilemma’s worden door het spel van de acteurs en de muziek als zeer herkenbaar ervaren. Of zoals
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221

BINDEN OF OVERBRUGGEN?

5. DE EFFECTEN VAN CULTUURPARTICIPATIEBELEID OP SOCIALE COHESIE

Speler 1: Geen specifiek moment denk ik. Je hebt altijd wel tijdens een voorstelling van

die in Winschoten juist een duidelijke rol leek te hebben in de groepsvorming. (Zij heeft na de

dit doen we met elkaar.

voorstelling in Winschoten PeerJonG verlaten, JFO): ”Wij moesten meer zelf een manier vinden

Speler 2: Je bent niet altijd met zijn allen in elke scène bij elkaar. Daar ben je dan niet

om de groep bij elkaar te houden.” In Nieuw-Buinen lijkt het minder te vlotten tussen de spelers

echt mee bezig.

die minder vaak met elkaar repeteren. De spelers die al vanaf Winschoten bij PeerJonG zitten en

Speler 3: Maar het geeft wel sowieso een groepsgevoel omdat je samen het ding moet

apart hun scènes en solovoorstelling voorbereiden, merken op dat zij moeite moeten doen om met

neerzetten. Je moet ook een soort vertrouwen hebben in dat iedereen zijn eigen ding

de nieuwe, lokale spelers op te trekken tussen de repetities door. Ze merken dat ze dan toch naar

goed zal doen.

de ‘kerngroep’ trekken, terwijl ze zich realiseren dat dit eigenlijk niet sociaal wenselijk is:184

Speler 2: Misschien had ik dat wel een beetje in Winschoten. Dat we met zijn allen
vanuit de kelder de trap op moesten lopen, ons moesten omkleden en toen stonden we

Het voelt toch anders, want wij hebben toch een beetje onze grapjes en klieren gewoon

daar. Of eerder al, dat we naar de kelder toe moesten lopen, de stukjes tussendoor dat

een beetje met elkaar. Dat kun je met hen niet echt doen omdat je ze niet echt kent. Je

we niet moesten spelen maar dat je op het publiek wacht.

gaat dus niet echt lullige grapjes maken omdat diegene het dan niet snapt en dan is

Speler 3: Dat je inderdaad daar boven aan die trap staat.

het een beetje lullig. Terwijl wij tegen elkaar best wel lullig kunnen doen, dat kun je

Speler 2: Niet dat je in beeld bent, maar het wachten.

ook met je familie. (Deelnemer, focusgesprek xii-c, 2012)

Speler 1: Behind the scenes.
Speler 2: That is where it happens.

Eerder werd al duidelijk dat er relationeel gezien sprake is van overbrugging tussen amateurs en

(Deelnemers, focusgesprek xii-c, 2012)

professionals. De jongeren ervaren ook in de ideële dimensie geen afstand tot de professionals die
hen begeleiden. Zij leren van hen theater maken volgens de werkwijze van PeerGrouP, en voelen

De spelers koppelen het groepsgevoel niet aan specifieke scènes of thema’s, hoewel tijdens het

zich (daardoor) in het proces gelijkwaardig aan de professionals van PeerGrouP. Toch lijkt er in

werkproces wel veel over het thema gesproken wordt. De spelers geven aan dat de band met de

de ideële dimensie eerder sprake te zijn van bindend cohesief gedrag, omdat de spelers én profes-

anderen en de groep zich ontwikkelt buiten het werkproces om, in de tussen- en avonduren. Maar

sionals elkaar herkennen in hun passie voor theater maken, maar vooral in hun open houding,

dat groepsgevoel wordt wel belangrijk gevonden, zoals speler drie al aangaf in het interview. Je

die immers een voorwaarde is om bij PeerJonG te kunnen spelen. Veel van de jongeren vinden in

moet een soort vertrouwen hebben dat iedereen het goed doet en eerder in het interview gaf deze

PeerJonG de groep waar ze zich thuis voelen, waar ze zich niet ‘anders’ voelen, zoals in een aantal

speler aan dat als de sfeer niet goed is, de voorstelling direct ook minder goed verloopt. Speler

gevallen wel op school of in de thuissituatie aan de orde is. Bij PeerJonG worden ze onthaald juist

twee merkte daar echter over op, dat het feit dat het minder gaat en je daar met zijn allen doorheen

om wie ze zijn. De homogeniteit wordt voor een deel bepaald op basis van het openstaan voor

moet, weer maakt dat je weer een groep wordt.

anderen en het anders zijn.

Het onderscheid tussen het werkproces en het gebeuren daaromheen is bij PeerJonG flinter-

Overbruggingen in de ideële dimensie onder de productieve deelnemers zijn bij de gevolgde pro-

dun. Terwijl volgens de spelers het gebeuren om het theater maken heen vooral bijdraagt aan het

jecten niet geconstateerd.185 Dit komt deels doordat de overbruggingen in de relationele dimensie

groepsproces, lijkt de werkwijze ook zeker van invloed. In Winschoten werd met zijn allen aan

al niet gerealiseerd waren, omdat deze simpelweg niet georganiseerd werden (Amateurkunstnet-

één script gewerkt en werden de scènes met de groep in elkaar gezet. In Norg was de groep groter,

werken en deels EmmerMEERcultuur). De potentie lijkt er echter wel te zijn. Bij de reguliere

sloten er zich meer vormgevers bij aan en werd niet in groepsverband gewerkt, maar kreeg ieder-

amateurkunstverenigingen was toch te zien dat het samen zingen, muziek maken of toneelspelen

een de verantwoordelijkheid over een onderdeel van de voorstelling: ”(…)toen hebben we veel

grenzen tussen de participanten doet vervagen. Tijdens het zingen lijkt het er ineens niet meer

meer apart gewerkt en zagen we op het laatst pas hoe de hele voorstelling eruit ging zien” (deel-

toe te doen in welk dorp iemand woont of vallen de ergernissen die er onderling zijn weg. De

nemer, focusgesprek xii-c, 2012). Op de vraag of er door deze manier van werken ook een verschil

vraag blijft echter in welke mate het artistieke aspect daaraan bijdraagt. Bij zowel PeerJonG als De

is in hoe je als spelers met elkaar omgaat, antwoordt een van de spelers bevestigend: ”Ja. Dat had
ik heel erg met [Attractiepark] Schipmeer. Je bent met zo’n groep, dat er echt moeite voor nodig
is om de groep bij elkaar te houden. Er waren echt wel irritaties en onenigheidjes tijdens Schipmeer.” Hij krijgt bijval van een andere speler: ”Ja, groepjes mensen die met elkaar omgingen.”
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Maar weer een andere speler merkt op dat dit ook kwam door het gemis van een artistiek leider,

184. De spelers die dit aangeven, repeteren veel zonder de groep. Twee vertolken de twee hoofdrollen en spelen in
bijna elke scène samen waardoor zij ook samen repeteren. Eén bereidt in Nieuw-Buinen zijn solo-voorstelling
voor in het kader van het project JongBelegen: jongeren die een aantal voorstellingen met PeerJonG hebben
meegedraaid worden begeleid in het maken van een eigen korte voorstelling.
185. En voor wat betreft de deelnemers aan EmmerMEERcultuur niet onderzocht, zoals nader is verklaard in paragraaf 3.1.
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Drentse Bluesopera werd toch duidelijk dat het groepsgevoel zich vooral tussen de bedrijven door,

Kort en eenvoudig gesteld: het bezoekersaantal houdt niet over. Van alle gemeenten in Drenthe

in de coulissen, voordoet en dat tijdens de performance de concentratie op het presteren alle aan-

zijn Emmen en Coevorden wel de trouwste deelnemers aan dit landelijke evenement. Zij hebben

dacht voor de anderen en de omgeving doet vervagen. Zoals in hoofdstuk drie aannemelijk werd

vanaf 2011 elk jaar meegedaan. Het Amateurkunstnetwerk Emmen heeft zich op basis van tegen-

gemaakt, kan dat weleens heel anders gewerkt hebben voor de bezoekers van de activiteiten. Daar

vallende bezoekersaantallen beraden en voor 2014 besloten er de Maand van de Amateurkunst

werd immers geconcludeerd dat er vaker een samenhang is tussen het bezoeken van (amateur)

van te maken. Dat maakt dat meer amateurkunstverenigingen met hun reguliere activiteiten

kunstuitingen en overbruggend cohesief gedrag. In hoeverre dat het geval is, moet blijken uit de

kunnen meeliften met de WAK. Een klein voordeel van het lage aantal bezoekers is dat de respons

publieksonderzoeken die zijn gedaan bij alle vijf projecten. Daarbij wordt eerst weer gekeken in

op de vragenlijsten redelijk is te noemen. In totaal hebben 860 bezoekers in Coevorden en Emmen

hoeverre er sprake is van overbrugging in de relationele dimensie: bestaat het publiek inderdaad

een korte vragenlijst ingevuld of beantwoord. Dat is 26% van het aantal getelde bezoekers van een

uit de groepen die men wilde bereiken? Daarna wordt ingegaan op de ervaring van de bezoeker,

gedeelte van het programma en 21% van het geschatte totaal aantal bezoekers.

waarbij de nadruk ligt op de vraag in hoeverre er sprake is van bindend of overbruggend cohesief
gedrag door de ervaring van de kunstuiting zelf.

Maar het lage aantal bezoekers hoeft een overbrugging tussen hen niet in de weg te staan. Bij de
amateurkunstnetwerken werd vooral toegewerkt naar een overbrugging tussen de beoefenaars,
waar bezoekers van kunnen profiteren. Eerder werd echter al zichtbaar dat de amateurkunstnet-

5.4.2 De toeschouwers

werken (vooralsnog) geen verenigingen en organisaties hebben kunnen aansporen tot spannende
kruisbestuivingen tussen kunstdisciplines. Er kan daarom ook niet worden nagegaan wat een der-

5.4.2.1 Verbindingen in de relationele dimensie door receptieve
deelname

gelijke kruisbestuiving receptief gezien oplevert. Een aantal samenwerkingen heeft echter wel de

Welke inwoners van Drenthe ontmoetten elkaar in het publiek tijdens de activiteiten en was er

bijvoorbeeld voor een kleine meerderheid van de bezoekers van de opening van de expositie van

in de relationele dimensie sprake van overbrugging? Een aantal projecten was qua bezoekers-

schildersgroep Het Spectrum. Zij maakten daarmee voor het eerst kennis met het Nederlands

aantallen succesvol: De Drentse Bluesopera trok in Gieten in totaal 9500 bezoekers, een aantal

Harmonium Museum waar de expositie plaatshad. Voor 51% van de bezoekers die tijdens de Week

voorstellingen van PeerJonG was uitverkocht, bij het deelproject Cultuur bij de thee van Emmer-

van de Amateurkunst in 2011, 2012 en 2013 in Coevorden en/of Emmen een vragenlijst hebben

MEERcultuur puilde de zaal tot drie keer toe uit en op bepaalde tijden was het tijdens het evene-

ingevuld, betekende het bezoek aan de activiteit een eerste kennismaking met het werk van de

ment EmmerMEERzingt een drukte van belang. Andere (onderdelen van de) projecten werden

uitvoerende(n).187 En voor een aanzienlijk deel van de bezoekers is de kans aanwezig dat dit een

echter bedroevend slecht bezocht. De Week van de Amateurkunst moet misschien groeien, maar

eerste kennismaking met een bepaalde kunstdiscipline betrof:

mogelijkheid geboden aan bezoekers om kennis te maken met andere kunstdisciplines. Dat gold

in Drenthe kan deze activiteit in de jaren 2011, 2012 en 2013 qua bezoekersaantallen niet echt
succesvol genoemd worden. De meeste bezoekers werden getrokken door de open podia in het
centrum van Emmen en Coevorden. Dit betrof vaak toevallige passanten die soms kort, soms wat
langer bleven staan kijken. Maar de overige activiteiten werden maar door weinig mensen, soms
zelfs door niemand bezocht. Dankzij het open podium in Emmen (in 2011 als sluiting van de Week
van de Amateurkunst en in 2012 en 2013 als officiële opening) trok de Week van de Amateurkunst
in deze gemeente meer bezoekers dan in Coevorden:

Tabel 5.4. Aantal getelde en geschatte bezoekers van de Week van de Amateurkunst in Coevorden en Emmen in de
jaren 2011, 2012 en 2013.186

Jaar
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2011
2012
2013

Coevorden
Gemonitord deel
Schatting totaal
250
495
300
410
210
235

Emmen
Gemonitord deel
550
515
1495

Schatting totaal
630
590
1645

186. Berekening van het totaal aantal bezoekers is gebaseerd op tellingen bij een deel van de activiteiten (gemonitord
deel) en is daarom een schatting. Tellingen zijn ter plekke gedaan door student-assistenten.
187. Korte vragenlijst ter plekke ingevuld in 2011, 2012 en 2013 in Coevorden en Emmen (N=860). Als de respondenten van de WAK 2012 in Tynaarlo en Noordenveld worden meegerekend (N=1049), is voor 49% van de
respondenten het bezoek een eerste kennismaking met het werk van de uitvoerende(n).
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Tabel 5.5. Percentage bezoekers dat een andere kunstdiscipline tijdens de WAK heeft bezocht ten opzichte van de
kunstdisciplines die in het afgelopen jaar bezocht werden. Op basis van volledig ingevulde digitale enquêtes 2012 en
2013 (N=152).

WAK 2012 en 2013
Bezoek aan beeldende kunstexpositie (N=48)
Bezoek aan amateurorkest (N=58)
Bezoek aan amateurkoor (N=58)

Afgelopen twaalf maanden*
58% bezocht geen expositie van amateurkunstenaar
46% bezocht geen expositie van professionele k naar
69% bezocht geen optreden van amateur orkest
90% bezocht geen optreden van professioneel orkest
48% bezocht geen optreden van amateur koor
86% bezocht geen optreden professioneel koor

EmmerMEERdanst achter elkaar op en vermengden zich niet. Maar geldt dat laatste ook voor de
mensen in het publiek? Bij een aantal onderdelen van dit Community Art-achtige project betrok
beeldend kunstenaar Lies Kortenhorst het publiek zodanig bij de activiteit dat de toeschouwers
deelnemer werden. Bij het onderdeel Schatgraven in Emmermeer bijvoorbeeld, de zoektocht van
Lies Kortenhorst naar verdeelde en gedeelde opvattingen over de wijk Emmermeer, zijn inwoners
op straat benaderd door de kunstenaar en heeft zij uitspraken en oneliners uit de gesprekken
verwerkt in de leporello en muurteksten. Deze ‘deelnemers’ ontmoetten elkaar echter niet. En
hoewel alle inwoners (en bezoekers) van de wijk onder het ‘publiek’ van deze ‘kunstzinnige’ uitingen vallen, is het de vraag in hoeverre zij elkaar hierdoor ontmoetten. Het enige project waarbij
een overbruggende ontmoeting tussen bezoekers zichtbaar was, was EmmerMEERzingt, waarbij

Hoewel de bezoekers van de Week van de Amateurkunst kunstliefhebbers zijn (86% van de

het publiek werd aangespoord mee te zingen en het onderscheid tussen de deelnemende basis-

respondenten die in 2012 en 2013 een digitale enquête hebben ingevuld, bezochten in het jaar

schoolkinderen, de vier seniorkoren en de verschillende leefgroepen in het publiek weg viel: het

voorafgaand aan de Week van de Amateurkunst minstens vier kunstuitingen, zowel amateur

waren de inwoners van Emmermeer die op dat moment gezamenlijk het lied ten gehore brachten.

als professioneel), bestaat wel degelijk de kans dat zij via de Week van de Amateurkunst voor

Maar de vraag blijft ook hier of het project tot (verdere) ontmoetingen tussen de verschillende

het eerst naar bepaalde kunstuitingen hebben gekeken of geluisterd. Voor hoeveel bezoekers dit

groepen die de wijk bevolken, heeft geleid.

daadwerkelijk gold tijdens de Weken van de Amateurkunst is niet te zeggen: de respons voor de
digitale vragenlijst is daarvoor te laag en niet representatief.188

Bij het creëren van de muurteksten en de leporello was er geen sprake van ontmoetingen tussen
‘deelnemers’, omdat de kunstenaar één op één willekeurig mensen uit de wijk heeft geïnterviewd.

Een Week van de Amateurkunst kan dus zeker bijdragen aan een bredere receptieve cultuurpar-

Ook het ‘publiek’ aanschouwde de uitingen van Schatgraven in Emmermeer niet als collectief, de

ticipatie van inwoners, doordat deze op een laagdrempelige manier mensen laat kennis maken

‘confrontatie’ met het ‘kunstwerk’ vond één op één plaats. Met uitzondering van de eindexpositie

met kunstdisciplines waar zij normaliter minder snel voor zouden kiezen. De kans dat de WAK op

in het Centrum voor Beeldende Kunst (buiten de wijk Emmermeer), waar het totale project in

dezelfde manier heeft bijgedragen aan die andere gewenste overbrugging, namelijk dat inwoners

beeld was gebracht met foto’s, video’s en een door de kunstenaar geschilderde Mentale kaart van

van verschillende dorpen elkaar ontmoeten, is niet zo groot omdat er bijna geen samenwerkings-

Emmermeer. Om te weten te komen of Schatgraven in Emmermeer, zonder dat dit bij dit onder-

verbanden tussen verschillende amateurkunstorganisaties en verenigingen zijn gerealiseerd. Uit

deel van het project expliciet de bedoeling was van de kunstenaar, relationele overbruggingen

de data blijkt bovendien dat de helft van de respondenten een activiteit in de eigen woonplaats

tussen de verschillende leefgroepen binnen de wijk Emmermeer heeft opgeleverd, is nagegaan

bezocht en dat slechts 16% van de respondenten uit een ander dorp of andere stad binnen de

of de wijkbewoners met elkaar over de leporello en muurteksten spraken. Daaraan vooraf gaat

gemeente komt dan waar de activiteit plaats had. Ruim een derde kwam van buiten de gemeente.

de vraag hoeveel wijkbewoners kennis hebben genomen van deze kunstuitingen. Uit de wijksurvey waarin 323 wijkbewoners een vragenlijst hebben ingevuld, blijkt dat ruim een week nadat de

Tabel 5.6. Percentage respondenten dat activiteit in eigen woonplaats, in een andere plaats binnen dezelfde gemeente
of buiten de gemeente bezocht. Publieksonderzoek WAK 2011, 2012, 2013, Emmen en Coevorden (N=860).

Woonplaats ten opzichte van plaats waar activiteit plaats heeft
Zelfde plaats
Andere plaats, zelfde gemeente
Buiten de gemeente

Percentage respondenten
51,5%
16 %
32,5 %

muurteksten aangebracht zijn en de leporello gratis is verspreid, deze door respectievelijk 22% en
56% van de respondenten zijn gezien en bekeken. Gesprekken hierover vonden het meeste plaats
met familieleden, vrienden en buren.

Met het project EmmerMEERcultuur had de gemeente Emmen eveneens in gedachten dat
verschillende inwoners elkaar tijdens of door de verschillende activiteiten zouden ontmoeten, maar dan op het niveau van de wijk. In paragraaf 5.4.1.1 werd besproken hoe de deelne-
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mers aan EmmerMEERdanst nauwelijks met elkaar in contact kwamen. De groepen traden bij

188. Het is aannemelijk dat de honderdeenenvijftig bezoekers die bereid zijn geweest na hun bezoek aan een activiteit van de Week van de Amateurkunst thuis de digitale vragenlijst in te vullen, tot de groep ‘kunstliefhebbers’
behoren.
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Tabel 5.7. Aantal inwoners van Emmermeer dat geconfronteerd is geraakt met Schatgraven in Emmermeer.
Wijksurvey 2011, N=323.

Gezien en bekeken
Over gesproken met familie
Over gesproken met vrienden
Over gesproken met buren
Over gesproken met kennissen
Over gesproken met ollega s
Over gesproken met anderen

Leperello
21,7 %

Muurteksten
55,7 %

5,9 %
4,0 %
4,6 %
3,4 %
3,7 %
0,6 %

15,5 %
8,3 %
7,7 %
6,2 %
3,0 %
0,6 %

de nieuwbouwwijken in het noorden van Emmermeer (met meer kans op nieuwkomers). Beide
groepen waren aanwezig, zij het dat de nieuwkomers in de minderheid waren. Anders dan bij
EmmerMEERzingt was hier de kans op een ontmoeting tussen jongeren en ouderen groter. Deze
ontmoeting had vooral plaats tussen ouderen in het publiek en jonge dansers op het podium. Door
aan te sluiten bij grotere evenementen die voor de hele wijk bedoeld zijn, zoals hier de opening van
het vernieuwde winkelcentrum en bij EmmerMEERzingt de heropening van het Haagjespark, is
de kans veel groter op een publiek dat niet komt kijken naar een bekende. Bij EmmerMEERdanst
was dit 89%, bij EmmerMEERzingt 40%. Dat wil echter nog niet zeggen dat de doelgroepen van
het project zich onder de bezoekers bevonden. Twee doelgroepen die de projectleider aanvankelijk
wilde bereiken waren de woonwagenkampbewoners en jongeren (van middelbare schoolleeftijd

Hieruit mag voorzichtig de conclusie worden getrokken dat vooral de muurteksten gesprekken

tot begin twintig jaar). Beide groepen blijken ondervertegenwoordigd. Het lukte de projectleider

tussen buren over de teksten en daarmee over de wijk konden opleveren. Maar of dit buren betreft

wel gesprekken op straat aan te gaan met jongeren, waardoor deze groep wel vertegenwoordigd

die tot een ‘andere’ groep behoren, is niet bekend. Wel is bekend dat er meer over gesproken

was in het deelproject Schatgraven in Emmermeer. Ook danste er een aantal jongeren mee met

is met mensen die al tot de persoonlijke netwerken van de respondenten behoren. De kans dát

EmmerMEERdanst. Bij EmmerMEERzingt voelde deze groep zich niet aangesproken om deel

Schatgraven in Emmermeer relationeel overbruggend cohesief gedrag tussen de verschillende

te nemen, bij alle deelprojecten waren telkens weinig jongeren in het publiek te vinden. Ook de

groeperingen tot stand heeft gebracht, wordt daarom laag ingeschat. Bij de andere deelprojecten

woonwagenkampbewoners waren nauwelijks vertegenwoordigd in het publiek. De projectlei-

is daar eerder sprake van geweest.

der had in het begin nog wel veel moeite gedaan om hen bij de middagen Cultuur bij de thee te
betrekken:

Met EmmerMEERzingt had de projectleider een overbrugging tussen jong (schoolkinderen) en
oud (senioren) voor ogen onder de deelnemers.189 Maar het project bood ook de gelegenheid om

Ik heb ze vier, vijf keer benaderd. Ze zouden bij de muziek komen, zeker, want het

nieuwkomers en oud-bewoners van de wijk met elkaar te verbinden. In de eerste paragraaf werd

was zigeunermuziek. Ze waren er niet, dat is de grote stap. Ze zeiden ‘we komen’ en ik

al aangegeven dat jong en oud elkaar inderdaad ontmoetten tijdens de uitvoering van het Emmer-

dacht: 90% kans dat je niet komt. (Kortenhorst, persoonlijk interview, 2011)

MEERlied: zo’n tweehonderd basisschoolkinderen zongen samen met zeventig senioren. En het
publiek zong mee. Op dat moment waren er driehonderdvijftig bezoekers, waarvan 19,5% ouder

En ze kwamen inderdaad niet. Zelfs niet naar de avond Cultuur bij de thee die speciaal op het

Het publiek werd voor een derde deel vertegenwoordigd door ouders

woonwagenkamp werd georganiseerd. In het twintigkoppige publiek waren er slechts vier woon-

van de kinderen die deelnamen, die ook weer broertjes en zusjes bij zich hadden. Hoewel de oud-

wagenkampbewoners. De poging ook verbindingen te leggen met deze groep inwoners van de

bewoners in de meerderheid waren (50% van de respondenten uit Emmermeer woont langer dan

wijk, was overigens niet ingegeven door de gemeente. Relationeel gezien leven de woonwagen-

vijfentwintig jaar in de wijk), stonden zij wel samen met jongere inwoners in het publiek (28%

kampbewoners en de andere Emmermeerders zonder problemen naast elkaar, en écht sprake van

was dan vijfenzestig jaar.

190

woont korter dan tien jaar in de wijk, 17% van de bezoekers woonde in een van de nieuwbouwwijken). Op het moment van het EmmerMEERlied kwamen jong en oud, oud-bewoners en nieuwkomers samen.
Ook waren er een jaar eerder heel wat mensen op de been rondom het podium waarop het evenement EmmerMEERdanst werd gepresenteerd. Bij het podium zijn gedurende het evenement
bijna vierhonderd bezoekers geteld.191 Hier bestond het publiek voor 11,1 % uit mensen in de leeftijd van vijftien tot vijfendertig jaar, 42,6% was in de leeftijd tussen de vijfendertig en vijfenzestig jaar en 46,2 % was ouder dan vijfenzestig jaar. Uit de wijksurvey en de straatinterviews
samen is op te maken dat het publiek dat uit Emmermeer kwam voor 40% in de directe omgeving
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van het winkelcentrum woont (waar de kans groter is op ouderen en oud-bewoners) en 14% in

189. Projectleider Lies Kortenhorst geeft in een interview aan dat zij met EmmerMEERzingt basisschoolkinderen met
oudere bewoners in contact wilde brengen. Dat strookt niet met de opzet van het project EmmerMEERcultuur,
om zich juist te richten op jongeren vanaf middelbare school leeftijd. De doelgroepen jongeren en senioren,
waren in de minderheid bij het publiek van EmmerMEERzingt: 6,5 % was tussen de vijftien en negenentwintig jaar,
19,5% was ouder dan vijfenzestig jaar.
190. Aantal bezoekers gebaseerd op basis van fotomateriaal, videomateriaal en de afmetingen van het veld. De percentages zijn op basis van de straat enquête (N=180).
191. Ter plekke geteld door een student-assistent en vrijwilliger. Rondom het podium van EmmerMEERdanst waren
ook andere activiteiten georganiseerd in het kader van de opening van het hernieuwde winkelcentrum. Er waren
in het gebied rondom het podium van EmmerMEERdanst naar schatting 1100 mensen op de been, 400 mensen
hebben als bezoeker gericht naar EmmerMEERdanst gekeken, maar meer mensen kunnen er iets van hebben
meegekregen.
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verdeeldheid is er niet, vindt Kortenhorst. ”Men gaat ieder zijn weg. [Maar] er is wel een bepaald
soort binding hoor, mensen hebben wel een warm hart voor elkaar” (Kortenhorst, persoonlijk
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Tabel 5.8 Receptieve cultuurparticipatie van bezoekers aan de projecten, uitgedrukt in het percentage respondenten
dat geen of vaker dan vier keer in de afgelopen 12 maanden een kunstuiting heeft bezocht.

interview, 2011).
De opdracht van de gemeente om mensen met elkaar te verbinden (Kortenhorst, persoonlijk inter-

Emmermeerdanst en Schatgraven in Emmermeer

120

Geen bezoek aan
kunstuitingen
33,0 %

view, 2011) is relationeel gezien tijdelijk gelukt tussen senioren onderling bij het project Cultuur

Emmermeerzingt

54

24,1 %

bij de thee. Senioren en schoolkinderen hebben elkaar als ‘groepen’ ontmoet en samen gezongen

WAK 2012 en 2013

132

1,5 %

24,2 %

32,9 %

PeerJonG

146

1,4 %

45,9 %

65,7 %

De Drentse Bluesopera

362

0,8 %

33,4 %

72,9 %

N

tijdens het lied EmmerMEERzingt en senioren hebben jongeren zien dansen bij EmmerMEERdanst. De muurteksten en leporello van Schatgraven in Emmermeer boden de potentie voor
relationele overbrugging. De kans dat dit ook is gebeurd, is echter klein gebleken. Voordat in de

>4 keer
amateurkunst
6,5 %

>4 keer
professioneel
8,6 %

18,5% *

* percentage bezoekers dat vier keer of vaker amateur en/of professionele kunstuitingen bezocht

volgende paragraaf nader wordt onderzocht of deze projecten op ideëel niveau een overbrugging
tussen de verschillende groepen hebben gerealiseerd, wordt nu eerst nagegaan wie De Drentse

Eerste kennismaking

Bluesopera en de voorstellingen van PeerJonG bezochten en wat dat aan relationele overbrugging

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de projecten in Emmermeer succesvol zijn ten aanzien van het

heeft opgeleverd.

doel om mensen voor het eerst in aanraking te laten komen met een kunstuiting. Aan een verhoging van receptieve cultuurparticipatie hebben De Drentse Bluesopera en PeerJonG niet echt

Theaterpubliek overheerst bij De Drentse Bluesopera en PeerJonG

bijgedragen.192 Maar wel aan een ‘verbreding’: dat wil zeggen dat een aantal mensen kennis heeft

In tegenstelling tot de bezoekers van de EmmerMEERcultuur projecten, zijn de bezoekers van

gemaakt met een vorm van theater die zij nog niet kende. Voor de helft van de bezoekers was dit de

PeerJonG en De Drentse Bluesopera gewend om kunstuitingen en in het bijzonder theater- en

eerste keer (in het jaar) dat zij live naar de blues luisterden en/of naar een musical-achtige voor-

muziekvoorstellingen te bezoeken. Terwijl 24% van de respondenten die EmmerMEERzingt

stelling keken.193 Voor een groot deel van de bezoekers van De Drentse Bluesopera geldt bovendien

bezochten en 33% van de respondenten die EmmerMEERdanst en Schatgraven in Emmermeer

dat zij nooit eerder een voorstelling van PeerGrouP zagen (80%). Het betreft een nieuwe ken-

bekeken, de laatste twaalf maanden helemaal geen kunstuitingen bezochten, geldt dat voor slechts

nismaking met een instituut, dus een (tijdelijke) relatie op mesoniveau, die kan leiden tot meer-

1% van de bezoekers van de PeerJonG voorstellingen en De Drentse Bluesopera. Ruim twee derde

dere ontmoetingen. Althans, 87% van De Drentse Bluesopera respondenten zegt van plan te zijn

van het PeerJonG publiek bezocht het jaar voorafgaand aan het invullen van de enquête vijf keer

vaker naar voorstellingen van PeerGrouP te gaan en 95% vaker naar een voorstelling op locatie.

of vaker een professionele kunstuiting, 46% bezocht vijf keer of vaker een kunstuiting van een

De ontmoeting met PeerJonG was voor veel bezoekers eveneens een nieuwe ervaring. In Winscho-

amateur. Bij alle drie de PeerJonG voorstellingen bezocht 72% van het publiek minimaal één keer

ten bezocht 66% voor het eerst een voorstelling van PeerJonG, in Norg en Nieuw-Buinen maakte

eerder dat jaar een amateurtheatervoorstelling en 75% een professionele theatervoorstelling. De

82% en 83% voor het eerst kennis met deze theatergroep. Gezien de ervaring van het publiek met

bezoekers zijn gewend om professionele kunstuitingen te bezoeken en in iets mindere mate ama-

kunstbezoek in het algemeen en theater in het bijzonder, is de stap naar PeerJonG en PeerGrouP

teurkunstuitingen. Bijna drie vierde van de respondenten van De Drentse Bluesopera bezochten

niet echt overbruggend te noemen, tenzij er nog nooit eerder een locatietheatervoorstelling zou

vijf keer of vaker een professionele kunstuiting (73%), 34% bezocht vijf keer of vaker een optreden

zijn bezocht, maar daar zijn geen gegevens over. Wel was er bij de voorstellingen op mesoniveau

of tentoonstelling van een amateurkunstbeoefenaar.

tijdelijk sprake van een overbruggende relatie: een theatergroep die neerstrijkt op de akkers van
een boer in Gieten, in een oud LTS-gebouw tussen antikraak-bewoners in Winschoten, in een
verlaten schoolgebouw in Nieuw-Buinen of een tijdelijk pretpark bouwt in het bos rondom het
Schipmeer in Norg. Dat geeft een tijdelijke vernieuwende invulling aan het gebouw en/of de plek.
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192. De Week van de Amateurkunst blijkt net als De Drentse Bluesopera en PeerJonG ook vooral publiek aan te
boren dat vaker kunst bezoekt. In 2012 had 97,5% van de respondenten wel eens een kunstuiting bezocht in de
afgelopen twaalf maanden, in 2013 zelfs alle respondenten.
193. De titel De Drentse Bluesopera doet vermoeden dat het om een opera gaat met bluesmuziek. Voor drie vierde
van het publiek had dit een eerste ervaring met een opera kunnen zijn, ware het niet dat muziektheaterspektakel,
zoals vermeld staat op de flyer, een juistere benaming is voor het evenement.
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Nieuwe ontmoetingen

de schoolbakkerij. In een scène werd het publiek letterlijk gevraagd om zijn mening, waarbij de

Bijna twee derde van het publiek van De Drentse Bluesopera kende andere mensen die in het

resultaten van de ‘enquête’ direct bekend werden gemaakt. In een andere scène werden bezoe-

publiek zaten. 45% kende zelfs drie of meer mensen. Onder deze groep waren de meeste bekenden

kers gevraagd ‘maquettes’ van gebouwen aan te wijzen die gesloopt mochten worden of juist

kennissen (55%), gevolgd door vrienden (43%), familie (30%) en collega’s (20%). Omdat een groot

bewaard moesten blijven en in de slotscène werd het publiek medespeler in de rol van klant in een

deel van het publiek niemand of alleen personen uit het publiek die wat meer op afstand staan

restaurant. De bezoeker kreeg eten opgediend op een plank die hij samen met een willekeurige

(kennissen en collega’s) kende, was het mogelijk dat er veel nieuwe (of op basis van het microni-

andere bezoeker het restaurant in moest dragen. Door ieder het uiteinde van de plank op schoot

veau overbruggende) verbindingen gelegd zouden kunnen worden. Dat is op redelijke schaal het

te plaatsen, vormde deze een tafel waaraan dus twee bezoekers zaten. Dit nodigde uit om met de

geval geweest. 15% van de bezoekers geeft aan dat zij nieuwe mensen hebben leren kennen door

medebezoeker in gesprek te gaan. Voor 30% van de bezoekers sprak de interactie met het publiek

het bezoek aan de voorstelling. Ook veel bezoekers van de voorstellingen van PeerJonG in Nieuw-

het meeste aan in de voorstelling. Een aantal van hen ervoer die als confronterend. Een respon-

Buinen en Winschoten kenden andere bezoekers. Respectievelijk 73% en 77% kende minimaal

dent merkt hierover op in de digitale vragenlijst dat “(h)et redelijk verrassend [was] zelf deel te

twee anderen in het publiek. In Norg lag dit aantal lager (53%), wat te verklaren is doordat een

moeten nemen in de activiteiten, daardoor confronterend; tegelijkertijd verhoogde het de betrok-

deel van de bezoekers in Norg uit vakantiegangers bestond. De bekenden in het publiek zijn bij

kenheid!” Een andere respondent zegt dat de interactie met het publiek hem het meeste aansprak

alle drie de voorstellingen het vaakst kennissen, gevolgd door familie en vrienden. 15% tot 20%

“(…) omdat je daarmee mensen bijna dwingt actief met [het] onderwerp bezig te zijn” (Digitale

van het publiek heeft mensen uit het publiek nieuw leren kennen (dit zijn geen mensen van Peer-

vragenlijst PeerJonG, 2011).

JonG en niet mensen die mee waren met bekenden). Dat betekent dat een vijfde van het publiek

In Norg liep het publiek door het bos en deed met een aantal onderdelen van de voorstelling

een (tijdelijke) overbruggende relatie heeft gelegd als het uitgangspunt voor overbrugging ’het

actief mee. PeerJonG had van een deel van het bos Attractiepark Schipmeer gemaakt. Het publiek

niet bekend zijn met’ zou zijn.

moest op een vlot het water over, werd in een ‘achtbaan’ geplaatst en mocht muntjes in apparaten
stoppen die daardoor tot ‘leven’ kwamen. Ook hier werd interactie met het publiek door een aantal

Belangrijker voor dit onderzoek is echter of die overbruggingen ook tussen omwonenden plaats

bezoekers gewaardeerd, dit keer door 21% van het publiek.

hebben gehad: de voorstellingen gaan tenslotte over de locatie en de mensen die met de locatie te

In Nieuw-Buinen ten slotte zat of stond het publiek ook heel dicht op de spelers en werden de

maken hebben. Het publiek van alle drie de voorstellingen van PeerJonG bestond voor een min-

bezoekers door heel het gebouw geloodst, maar de interactie met het publiek bleef beperkt tot de

derheid uit direct omwonenden. In Nieuw-Buinen was het percentage het laagst (22,2% kwam

vraag aan enkele bezoekers plaats te nemen in het decor van de slotscène. Toch sprak de actieve

uit de plaats zelf), in Winschoten het hoogst (36,4%). In Winschoten was het publiek voor 80%

houding die gevraagd werd van het publiek voor enkele bezoekers ook hier het meeste aan: “(…)ik

afkomstig uit de provincie, in dit geval Groningen. In Norg en Nieuw-Buinen was dit percentage

vond de wisseling van decors door alle zalen te doorlopen erg leuk, dat maakte dat je steeds weer

lager: respectievelijk 63% en 62% van het publiek kwam uit de provincie Drenthe. Opvallend is dat

nieuwe buren kreeg (…)”.

bij alle drie de voorstellingen bezoekers uit de stad Groningen aanwezig waren. Dat kan verklaren
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waarom het percentage ‘bezoekers uit de provincie’ in Winschoten hoger was. Andere mogelijke

Het publiek van De Drentse Bluesopera had, tegen de gewoonte van PeerGrouP in, geen actieve

verklaringen voor de lagere percentages in Norg en Nieuw-Buinen zijn dat in Norg het publiek

rol. Een verbinding met andere bezoekers op relationeel niveau moest dus echt plaatsvinden in de

voor een deel uit toeristen bestond en in Nieuw-Buinen er ook bezoekers uit het aangrenzende

pauze of na de voorstelling. 14,6% procent zegt nieuwe mensen te hebben leren kennen. Het reikte

maar Groningse Stadskanaal kwamen.

te ver om in de survey te vragen naar gegevens over de mensen met wie men heeft kennisgemaakt.

Ook hier geldt dat de hoeveelheid bezoekers uit de directe omgeving relationele overbruggingen

De survey geeft dan ook geen antwoord op de vraag in hoeverre er bij deze nieuwe kennisma-

tussen de lokale bezoekers die er wél waren, niet in de weg hoeft te staan. Door de intimiteit

kingen relationele overbruggingen zijn gerealiseerd tussen bijvoorbeeld traditionele bewoners en

van de voorstellingen van PeerJonG, is de kans groot dat een dergelijke overbrugging relatio-

nieuwkomers. Omdat 41% van de respondenten in Drenthe woont is de kans dat deze overbrug-

neel wel plaats heeft gehad, maar over de duurzaamheid daarvan zijn geen gegevens beschik-

ging relationeel gezien heeft plaatsgevonden nog kleiner: 6,3% van deze bezoekers zegt kennis te

baar. Het publiek wordt (bijna) onderdeel van de voorstelling, omdat het wordt meegenomen

hebben gemaakt met mensen uit het publiek die zij nog niet kenden.

naar verschillende plekken en vaak dicht op andere bezoekers, de spelers of zelfs tussen de spelers

Achteraf werd door de bezoekers vooral met vrienden en familie over de voorstelling gesproken

in zit of staat. Maar PeerJonG gaat nog een stap verder en betrekt het publiek in het spel. De

en in mindere mate met kennissen, buren collega’s en onbekenden. 6% geeft aan over de voorstel-

scheidslijn tussen spel en realiteit wordt hierdoor heel dun. In Winschoten werden de bezoekers

ling gesproken te hebben met onbekenden: mensen uit het publiek, op straat, in de winkel of het

door heel het gebouw geleid, van het ene naar het andere lokaal, door een kelder en eindigend in

hotel waar de bezoeker verbleef. Van de groep die (ook) meer ‘overbruggende’ gesprekken voerde
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over de voorstelling (dit was in totaal 66%), besprak 60% het thema. Dat betekent dat, als uitge-

oneens konden zijn (op vier- of zespuntsschalen).194 Met behulp van de antwoorden op deze stel-

gaan wordt van een representatieve steekproef, van alle bezoekers aan De Drentse Bluesopera

lingen kan min of meer worden nagegaan of de respondent zich uitgedaagd gevoeld heeft om op

3760 mensen (bijna 40%) ook met kennissen, collega’s, buren of onbekenden over het onderwerp

een andere manier naar iets te kijken of dat de kunstuiting eerder bestaande beelden, meningen

gesproken hebben. Op basis van de algemenere indicatoren voor overbrugging volgens de PBBG-

of ideeën heeft bevestigd. In de eerste plaats is nagegaan in hoeverre er voor de respondent sprake

index, heeft de voorstelling dan voor een behoorlijk deel van de bezoekers bijgedragen aan over-

was van een beleving die refereerde aan de werkelijkheid, c.q. of het thema aansprak, of hij het

brugging in de relationele dimensie.

gevoel had dat de kunstenaar of uitvoerende(n) hem iets wilde(n) vertellen, of de respondent de
kunstuiting maatschappelijk relevant vond. De respondent zou zich meer uitgedaagd voelen als

Voor de bezoekers van de projecten die gevolgd zijn, waren overbruggende ontmoetingen moge-

hij, instemmend met voorgaande stellingen, het eens is met een of meer van de stellingen dat de

lijk met andere bezoekers, de uitvoerende(n) en (mensen uit) de omgeving. Alleen in Emmermeer

kunstuiting vernieuwend, verrassend, verheffend, confronterend of ingewikkeld is en hij aangeeft

en bij een aantal voorstellingen van PeerJonG zijn de ‘bedoelde’ overbruggende ontmoetin-

dat hij zich aangesproken voelt door de manier waarop het thema is gebracht, hij zich uitgedaagd

gen gerealiseerd: zoals in deze paragraaf werd besproken ontmoette in Emmermeer jong en

voelde de dingen in een ander daglicht te zien en/of de kunstuiting de respondent dwong zijn

oud elkaar tijdens de projecten en zongen oud- en nieuwkomers in het publiek gezamenlijk het

verbeeldingskracht te gebruiken. Heeft hij aangegeven het met (een aantal van) bovenstaande

EmmerMEERlied. Bij de voorstellingen van PeerJonG ontmoetten verschillende omwonenden

stellingen oneens te zijn, maar vond hij het aanschouwen van de kunstuiting wel aangenaam,

van de locaties waar gespeeld werd, elkaar. Bij de activiteiten van de WAK is de kans klein dat er

een fijne ontspanning, vermakelijk, informatief, eventueel meeslepend en ging hij volledig op in

overbruggende ontmoetingen waren tussen de bezoekers doordat er per activiteit maar weinig

het aanschouwen van de kunstuiting, dan is het aannemelijk te denken dat de kunstuiting op een

bezoekers waren of doordat de activiteit geen gelegenheid gaf met elkaar in contact te komen.

voor hem herkenbare manier naar de werkelijkheid verwees, dat hij niet is aangespoord daar op

Bovendien kwam de meerderheid van de bezoekers uit het eigen dorp, waardoor een overbrugging

een andere manier naar te kijken en zich wellicht bevestigd voelde in zijn eigen mening of beeld.

tussen inwoners van verschillende dorpen nagenoeg uitbleef. De Drentse Bluesopera gaf meer
gelegenheid tot ontmoetingen: voorafgaand aan de voorstelling, in de pauze en na de voorstel-

Waardering voor uitvoerenden in de Week van de Amateurkunst en EmmerMEERcultuur

ling. 15% van de bezoekers heeft kennisgemaakt met onbekenden. Een nog iets hoger percentage

In de focusgesprekken met de ‘reguliere’ amateurkunstbeoefenaars in Coevorden en Emmen, ver-

bezoekers van PeerJonG (20%) zegt nieuwe mensen te hebben leren kennen. Dat hogere percen-

telde een aantal van hen, dat zij met name het enthousiasme dat zij zelf ervaren willen overbrengen

tage kan heel goed te maken hebben met de manier waarop PeerJonG haar publiek actief bij de

op het publiek. Het antwoord op de vraag wat de bezoekers van een activiteit in de Week van de

voorstellingen betrekt. Zowel PeerGrouP als PeerJonG hebben ervoor gezorgd dat veel mensen

Amateurkunst het meeste aansprak, had inderdaad het vaakst betrekking op de waardering die hij

kennis gemaakt hebben met een voor hen nieuwe theatergroep. Een kennismaking die voor een

of zij voelde voor degene die het kunstwerk had gemaakt of degene die optrad. Voor vijftig van de

groot deel van de bezoekers een verandering in hun cohesieve gedrag op mesoniveau betekent als

honderdeenenvijftig respondenten die een digitale enquête hebben ingevuld, was het de inzet van

hun voornemen om vaker voorstellingen te bezoeken bewaarheid wordt. En dat betreft niet alleen

de dansers, het enthousiasme van de zangers, het plezier van de kinderen die muziek maakten of

een nieuwe theatergroep: voor de helft van de respondenten was het bezoek aan De Drentse Blues-

de bevlogenheid van kunstenaars en spelers, wat het meeste aansprak in de activiteit die bezocht

opera immers het eerste (sinds in ieder geval een jaar) aan dit genre theater. De opzet van de Week

werd. In die waardering schuilt een aantal keer een overbrugging: het betreft in die gevallen een

van de Amateurkunst blijkt eveneens bij te dragen aan een bevordering van receptieve kunstpar-

waardering voor de uitvoerende(n) die de bezoeker niet verwacht had. De respondenten die een

ticipatie in de breedte: door tal van verschillende kunstdisciplines laagdrempelig aan te bieden

expositie in de Kloostertuin van Huize Henricus (een woonvorm voor mensen met een beperking)

blijkt een kennismaking met een voor de bezoeker nieuwe kunstuiting gemakkelijk gemaakt.

bezochten, toonden allemaal waardering voor de kunstwerken die zij er mochten aanschouwen.

5.4.2.2 Verbindingen in de ideële dimensie door receptieve deelname
Om te bepalen of de projecten de bezoekers zodanig hebben aangesproken, dat zij op een andere
manier tegen iets of iemand (datgene waaraan de kunstuiting refereert) zijn gaan aankijken dan zij
voorheen deden, is de bezoekers in de digitale enquête een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot hun ervaring met de kunstuiting. Er is aan het publiek van alle vijf ‘projecten’ gevraagd
wat het meeste aansprak in de kunstuiting die bezocht of bekeken werd. Waar van toepassing,
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is de respondenten een reeks stellingen voorgelegd waarmee zij het helemaal eens tot helemaal

194. Per project is gekeken welke (soort) stellingen voorgelegd konden worden. De activiteiten van het project in
Emmermeer bijvoorbeeld leenden zich er minder goed voor om respondenten een uitgebreide lijst van stellingen voor te leggen door de aard van de activiteit: straatoptredens waar mensen even konden stilstaan en weer
doorlopen en, mede daardoor, de duur van de activiteit: een deel van het publiek bleef maar kort staan. Bovendien waren de choreografie en het lied waar het eigenlijk om ging bij EmmerMEERdanst en EmmerMEERzingt
onderdeel van een programma met meer korte optredens. In deze gevallen zijn enkel een paar korte vragen
voorgelegd, die slechts een indicatie geven in hoeverre de kunstuitingen een nieuwe kijk op de wijk en inwoners
heeft verschaft.
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de Week van de Amateurkunst toch meer als bevestigend dan als uitdagend werden ervaren.

vervaardigd zijn. Oudere bezoekers van activiteiten uiten een aantal keer hun waardering voor het
feit dat de spelers, zangers of dansers jong zijn: “Prachtig dat jonge amateurspelers dit neerzet-

Nu was eerder geconstateerd dat de Amateurkunstnetwerken en de Week van de Amateurkunst

ten.” Het betreft weliswaar overbruggingen in de ideële dimensie vanwege de activiteit, maar deze

wat betreft de opzet vooral verbindingen (bij voorkeur overbruggend) in de relationele dimensie

worden niet gerealiseerd via de perceptie van het kunstwerk. Van de in totaal honderd en dertig

zouden realiseren door de organisatie ervan en in eerste instantie niet via de kunstuiting. Bij de

antwoorden van respondenten op de vraag wat het meeste aansprak tijdens de activiteit, was dat

andere projecten die gevolgd zijn speelde juist de kunstzinnige uiting zelf een belangrijke rol in

drieënveertig keer de kunstuiting zelf. Alle andere antwoorden hebben naast waardering voor de

de overbrugging, die daarmee meer in de ideële dimensie gezocht werd. Net zoals, volgens de

uitvoerende(n), betrekking op de omgeving en sfeer, de manier waarop de activiteit werd aangebo-

theatersportcoach die in paragraaf 5.4.1.2 werd geciteerd, de kracht van theatersport in de her-

den (diversiteit in aanbod werd vaak genoemd). De kunstuitingen zelf worden gewaardeerd omdat

kenning zit, maakt Kortenhorst daar ook gebruik van in het project in Emmermeer. Ze blijft in alle

ze inspireren (tot het zelf doen) en/of vanwege de kwaliteit: de respondenten gebruiken woorden

projecten dichtbij wat mensen haar vertellen over de wijk, wat hun meningen en gezichtspunten

als professioneel, ‘super stemmen’, prachtig uitgevoerd, onder de indruk van het niveau. Bijna

zijn. Vervolgens probeert ze haar kijk hierop, haar verwondering erover, in beeld te brengen, maar

alle respondenten zijn positief over de ervaring, op een enkele na die aangeeft dat hij de kwaliteit

zodanig dat het herkenbaar blijft. Het is volgens haar de vorm waarin zij die verwondering giet,

onder de maat vond en cynisch antwoordt dat de koffie hem het meeste beviel. Sommigen kunnen

die maakt dat ook andere mensen verwonderd kunnen raken. Of zoals Huizinga ([1950] 2008)

niet uitleggen waarom de kunstuiting hen aansprak. Een handjevol respondenten vertelt dat het

beredeneerde: het spel (in dit geval het plaatsen van uitspraken op gebouwen waar men dat niet

de herkenning was: de herkenbaarheid van melodieën of de herkenning van de zonnebloem van

verwacht) zorgt voor bewondering, die weer leidt tot verbeelding waarbij iets anders dan de kijker

Van Gogh in een schilderij. Maar er waren ook respondenten voor wie het onverwachte in de

gewoon is, wordt voorgesteld. Over de muurteksten op de gebouwen in en rondom het winkelcen-

kunstuiting de reden was dat die hen aansprak. De kunstwerken van (overigens professioneel

trum van de wijk Emmermeer vertelt Kortenhorst:

kunstenaar) John Dilling die werden tentoongesteld in de Melkfabriek in Bunne tijdens de Week
van de Amateurkunst 2012 in Tynaarlo, leidden voor een aantal respondenten tot een ervaring die

Zo’n tekst heeft veel impact, dat komt door de vorm: ineens staat er die tekst op de

door één van hen als volgt werd omschreven:

muur. Geen reclame, geen Loesje of iets dergelijks. Deze teksten nodigen uit om er
iets van te vinden. Anders dan een reclametekst dwingt het je tot een mening. Het zet

Het werk met draad van John Dilling (…) Anders dan anders, je ziet een soort van

mensen aan het denken: is dit waar en wie heeft dat gezegd? Ik hoop dat mensen het

woestijnlandschap en als je dichterbij komt zie je dat het ‘gewoon’ elektriciteitsdraad

daar met elkaar over gaan hebben. (Kortenhorst, persoonlijk interview, 2011)

is met een knoop erin, geweldig. Ook de vele soorten (hergebruikte) materialen waren
verrassend. (Respondent, digitale enquête WAK, 2012)

Het feit dat zij dit doet als kunstenaar, geeft volgens haar meerwaarde. Kortenhorst vertelt als
ervaren opbouwwerker, dat in het welzijnswerk uitgegaan wordt van een beeld dat overheerst.

Toch dwong het werk deze respondent niet zijn verbeeldingskracht te gebruiken, zegt hij zelf.195

Kortenhorst probeert juist een ander beeld dat daarvan afwijkt naar voren te halen en dát te bena-

Dat gold ook voor een kleine meerderheid van de respondenten die deze expositie bezochten. Op

drukken door het bijvoorbeeld te combineren met een gebouw of een plek waar dat beeld tegen de

basis van de verkregen data door middel van de digitale enquête zijn geen boude uitspraken te

algemene verwachting ingaat. De vraag is echter of deze vorm voldoende is om de verbeeldings-

doen over hoe de bezoekers van de activiteiten van de Week van de Amateurkunst de activiteiten

kracht van de ‘toeschouwers’ aan te speken. Als voorbeeld geeft zij een zin, uitgesproken door een

hebben ervaren, maar er kan wel een indicatie gegeven worden. Daarbij valt op dat de minderheid

jongeman die zich thuis voelt in een flatgebouw dat door andere bewoners en omwonenden wordt

van de respondenten vond dat de kunstactiviteiten hen uitdaagden om dingen in een ander licht

verafschuwd en op de slooplijst staat. Haar idee was om op dit flatgebouw zijn uitspraak ‘ik ben

te zien: 23% was het (helemaal) eens met die uitspraak. 25% was het (helemaal) eens met de uit-

erg happy met mijn flat´ te plaatsen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar bij de andere muurtek-

spraak dat de kunstuiting hen dwong hun verbeeldingskracht te gebruiken. Ook werden de kunst-

sten geldt hetzelfde principe, hoewel de tegenstelling daar minder op een heersende controverse

activiteiten door een ruime meerderheid niet als maatschappelijk relevant ervaren (24% vond
de activiteiten wel maatschappelijk relevant). De activiteiten werden over het algemeen als niet
confronterend (85,6%) en niet ingewikkeld (81,5%) beschouwd, niet saai (83,2%) en niet onaangenaam (92,4%.) Maar vermakelijk vond slechts de helft van de respondenten de activiteiten
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(51,4%). Op basis van deze percentages kan geconcludeerd worden dat de kunstuitingen tijdens

195. Wat misschien vreemd lijkt gezien zijn beschreven ervaring. De respondent kan echter bedoeld hebben dat hij
geen moeite hoefde te doen om te zien wat het beeld moest voorstellen (een woestijnlandschap), maar zich
wel verwonderd hebben over hoe de kunstenaar vorm gegeven heeft aan ‘de woestijn.’ Zie ook einde van deze
paragraaf.
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lijkt te stoelen.196 Dat blijkt uit de reacties van respondenten op de muurteksten. De meerderheid

wijk, maar ook hier wordt geen blijk gegeven van een nieuw inzicht of een andere kijk op (per-

vindt de teksten bij de gebouwen passen en vindt de tekst ook mooi. Bij twee muurteksten is er een

sonen in) de wijk, op wellicht één respondent na voor wie de foto en tekst met de titel ‘Jij bent

verband tussen die twee antwoorden: als de tekst niet bij het gebouw past volgens de respondent,

zo mooi’ het meeste aanspreekt, omdat de vrouw op de foto tot zijn of haar verbeelding spreekt.

wordt deze ook niet mooi gevonden. Dat gaat niet op voor de muurtekst ‘Als er iets is helpen we

Hoewel het deelproject Schatgraven in Emmermeer en met name de muurteksten mensen wel

elkaar’ die de ingang markeert van een straat grenzend aan het winkelcentrum. Hoewel een aantal

aan het denken zetten, lijkt het toch bij een bevestiging van de eigen percepties te blijven. Dit

respondenten de tekst niet vindt passen bij de plek, wordt de uitspraak wel mooi gevonden. In dit

komt doordat de controverse niet (sterk genoeg) zichtbaar wordt gemaakt, zoals wellicht wel het

geval blijkt dat de respondenten de zin wel bij de wijk Emmermeer vinden passen (87%). Hoewel

geval geweest zou zijn als de tekst ‘ik ben erg happy met deze flat’ op het door anderen veraf-

niet iedereen het eens is met de uitspraken, lijken de zinnen niet tot (interne) discussie te leiden.

schuwde gebouw geplaatst zou zijn; of als er een discussie hierover ‘georganiseerd’ zou worden.

Of om in de termen van Gielen et al. (2014, p.10) te spreken: de zinnen lijken eerder te socialiseren

Eerder is al gebleken dat de kans dat inwoners zelf de discussie met elkaar aangaan, klein is.

dan te subjectiveren. De inwoners worden niet uitgedaagd kritiek te uiten op de zinnen. Ze zijn

Kortenhorst hoopt dat mensen het er met elkaar over gaan hebben. Zij weet niet of dat spontaan

het er niet altijd mee eens, maar erkennen tegelijkertijd dat de zinnen wel op anderen (in de wijk)

gebeurt, maar zegt dat ‘er een gouden kans voor het welzijnswerk ligt om dat te organiseren.´ Die

slaan en lijken daar niet van onder de indruk. Uit de reacties van mensen die Lies Kortenhorst

organisatie is volgens haar dus wel nodig. Bij de deelprojecten EmmerMEERdanst en Emmer-

op straat heeft aangesproken, blijkt dat de muurteksten het beeld dat zij van zichzelf of de wijk

MEERzingt was het de opzet om die ‘discussie’ tussen de deelnemers te laten plaatshebben en

hebben bevestigen (ook als zij het niet eens zijn met de uitspraak), en er niet zozeer toe uitdagen

daaruit een kunstuiting te laten voortkomen. In paragraaf 5.4.1.1 werd duidelijk dat dit niet gelukt

hier anders over te gaan denken:

is bij EmmerMEERdanst: te veel verschillende dansgroepen haakten vroegtijdig af. Dit heeft zeker
zijn weerslag gehad op de beleving van de bezoekers van EmmerMEERdanst. Op de vraag in de

‘Als er iets is helpen we elkaar’:

enquête welke dans het meeste aansprak tijdens dit evenement en waarom, maakte geen enkele

Natuurlijk helpen wij elkaar. Ik ben de buurman. Ik help mijn buren om hun tuin

respondent een opmerking over de speciale choreografie voor al die verschillende dansgroepen.

mooi te maken. Sommige mensen helpen elkaar, maar anderen niet. Je hebt er van

Eén respondent maakte over de EmmerMEERdans de opmerking dat zij het grappig vond om

die types tussen zitten…

te zien hoe de boodschappentassen gebruikt werden in de dans. Andere opmerkingen die met
betrekking tot de dansuitingen zelf werden gemaakt, gingen over de dansbewegingen en het ritme,

‘Je moet mij niet op de hei zetten’:

los van het thema. Veruit de meeste waardering werd, net als bij de activiteiten van de Week

Wat betekent dit? Dat je graag onder de mensen bent? Nou, dat geldt niet voor mij. Af

van de Amateurkunst, uitgesproken over de uitvoerenden. De bezoeker beleefde plezier aan het

en toe heb je tijd nodig voor jezelf. Die andere tekst ‘en dan muziek…’ vind ik leuker,

kijken omdat de dansers ‘het leuk en goed deden’, ze zichtbaar ‘genoten van het dansen’ en ‘inzet’

die is vrolijker.

toonden. Maar ze beleefden ook plezier aan het kijken naar kinderen, jeugd, een bekende en die
ene mannelijke danser. Niet de verschillende stijlen van uitvoeren van de EmmerMEERdans,

‘En dan muziek waar je vrolijk van wordt’:

maar de uitvoering van de jonge dansertjes (kleuters) spraken de meeste respondenten aan (31%).

Wij houden van rappers, Ali B en Keizer, een rapper uit Amsterdam. Maar het mooiste

In het EmmerMEERlied werd de wijk wel vanuit de verschillende gezichtspunten van de wijk-

geluid is het kraken van mijn chips.

bewoners beschreven, maar daarbij werden alleen de jonge kinderen en de senioren in de wijk
vertegenwoordigd, de laatste door drie oud-bewoners van de wijk. Een gesprek hierover heeft dus

‘Stel je eens voor over tien jaar’:

alleen tussen deze twee groepen plaatsgevonden.

Ja die tekst was mij opgevallen. Zette mij aan het denken. (…) Ik vind het allemaal

Net als bij de vouwfolder en de muurteksten het geval lijkt, heeft het EmmerMEERlied, hoewel

pakkende teksten. Over tien jaar, dan hebben we ons diploma. Dan wonen we niet

het vanuit verschillende gezichtspunten is geschreven, niet geleid tot een (intern) debat onder de

meer hierachter, maar aan de andere kant.

respondenten. Althans, voor zover opgemaakt kan worden uit de reacties van de respondenten via

(Kortenhorst, onderzoeksmateriaal, 2011)

de digitale vragenlijst: 97,1 % zegt de wijk Emmermeer te herkennen in het lied en 94% denkt dat

De foto’s en tekstjes in de vouwfolder (leporello) roepen dezelfde soort reacties op. Deze geven
voor 79% van de respondenten de wijk weer zoals de respondent deze kent. Voor een derde van
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de respondenten nodigt de foto of de tekst uit om (negatieve en positieve) kritiek te uiten over de

196. Het feit dat zij dit niet heeft gedaan roept vragen op of over haar rol in dit project, waarop verderop nader wordt
ingegaan.
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de anderen om hem of haar heen ook de wijk erin herkenden. Dat verbaast ook niet aangezien de

worden en de angst om in een verzorgingshuis terecht te komen. Uit de open vraag wat het meeste

beschrijvingen van de wijk vanuit de verschillende invalshoeken (traditionele bewoners, nieuw-

aansprak in de voorstelling blijkt dat vooral het decor en de gebruikte attributen in combinatie

komers, jongeren, ouderen en woonwagenbewoners) in balans en niet contradictoir zijn. Het zou

met de locatie werden gewaardeerd. Voor 19% van de bezoekers sprak het thema van de voorstel-

ook te maken kunnen hebben met de melodie waarop het lied is geschreven. Alle respondenten

ling het meeste aan, waarbij uit de reacties blijkt dat dit vooral herkenbaar was en bevestigend.

vonden deze melodie van het nummer Heb je even voor mij van Frans Bauer mooi. Tekst en

Zo schrijft een bezoeker dat de “(…)herkenbaarheid van mensen op het platteland en hun proble-

melodie bevatten voor de respondenten kennelijk geen tegenstrijdigheden. De melodie onder-

men”, hem het meeste aansprak. Voor een andere bezoeker was dat “(…)de Drentse volksaard die

steunde de beschrijving van Emmermeer voor deze bezoekers in zijn geheel.

zo herkenbaar in beeld komt zodra de gebekte import zich hier manifesteert als ontwikkelingswerker in achtergebleven gebieden, maar dan meer voor eigen gewin dan met respect voor de autoch-

Kortenhorst onderschrijft de gedachte dat kunst in staat is nieuwe verbindingen te leggen,

tone bevolking.” Zoals eerder aan de orde kwam bij de bespreking van de deelnemers, gaf een van

doordat de kunstenaar een andere manier van kijken mogelijk maakt. Maar zij heeft daarbij niet

hen in een interview al aan dat De Drentse Bluesopera naar zijn mening wel een beeld neerzette

de tegenstellingen, de spanningen in de wijk opgezocht, wat heel goed te maken kan hebben met

waarbij de ‘kant’ van de traditionele bewoner werd gekozen tegen de nieuwkomers met nieuwe

de tweeledige opdracht van de gemeente: mensen aan elkaar verbinden én het imago van de wijk

bestemmingsplannen en dat het stuk dit niet echt problematiseerde of er een reflectie op gaf: er

verbeteren. De werkwijze en keuzes van Kortenhorst roepen de vraag op of zij in haar opdracht

werd op een “(…)heldere manier (…) verbeeld hoe verschillende mensen met veranderingen en

niet teveel in de opbouwwerkersrol is gebleven, gevangen in het web van meerdere belangheb-

nieuwigheden omgaan” merkt een respondent op en voor iedere bezoeker is het op zijn manier

benden waaronder haar opdrachtgever en daarmee haar mogelijkheden als kunstenaar heeft laten

een bevestiging. De een zegt dat het gaat over de “(…)mentaliteit die er in de dorpen zeker nog

liggen. Terwijl juist kunst, zoals in hoofdstuk twee beredeneerd werd, de (politieke) mogelijk-

is” of zoals een ander het verwoordt “(…)de bekrompenheid van de dorpelingen” of “(…)de boer

heid heeft om te leren spelen met tegenstellingen (Van de Vall, 2008) en op die manier een basis

die alles bij het oude wilde laten.” Anderen herkennen de problematiek in Drenthe en schrijven

te leggen voor culturele veranderingen, in dit geval overbruggingen tussen bepaalde leefgroepen

dat “(…)een niet te stuiten ontwikkeling aan de orde wordt gesteld”, het gaat over de “(…)opscha-

in de wijk Emmermeer. Getuige de overwegend positieve reacties van vrijwilligers, deelnemers

ling van het platteland”, “(…)de tragiek van het boerenbestaan tegenover het onbegrensd geloof

en bezoekers heeft het project bijgedragen aan positieve beeldvorming over de wijk. Maar dit is

in het toeristisch perspectief voor Drenthe of “(…)de overdrevenheid waarmee sommige mensen

niet gerealiseerd door de groepen die in de wijk langs elkaar heen leven en waartussen de nodige

de wereld willen veranderen en de streken die ze daarbij uithalen.” Kortom, aan welke ‘kant’ de

cultuurverschillen en -geschillen heersen, met elkaar te verbinden via de kunstuitingen. Het para-

bezoeker ook staat: het beeld dat hij heeft, wordt bevestigd. Uit de vragenlijst blijkt dat 74% niet

doxale hierin is, dat het bij twee deelprojecten nodig was die groepen op voorhand bij elkaar te

anders tegen Drenthe aan is gaan kijken door de voorstelling. Maar voor een deel van het publiek

krijgen, maar dat dat juist mede vanwege die ideële verschillen al niet lukte.

is dat wel het geval: 16,6% zegt het daar een beetje mee eens te zijn, 9,4 % is het er (helemaal) mee
eens. Nagenoeg dezelfde percentages gelden voor de stelling dat de bezoeker door de voorstelling

Verrassend beeld, thematisch bevestigend

anders aankijkt tegen het boerenleven. Wel zijn er meer mensen gaan nadenken over de keuzes

Een derde van het publiek van De Drentse Bluesopera dat een vragenlijst heeft ingevuld, geeft aan

waar boeren in Drenthe voor staan. 25% is het daar een beetje mee eens en 24% is het daar (hele-

de voorstelling (onder andere) bezocht te hebben vanwege het thema. Dat is belangrijk, omdat

maal) mee eens.

het immers één van de doelstellingen was van PeerGrouP om een aantal thema’s bespreekbaar
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te maken. Ter herinnering: deze thema’s waren: de spanning die bestaat tussen de agrarische

Het werd in het voorgaande al duidelijk dat de manier waarop het thema (of de thema’s) van de

sector en het toerisme, tussen de traditionele bewoner en nieuwe bewoners en tussen (wonen

voorstelling behandeld werd(en), voornamelijk herkenning opriep. De voorstelling in zijn geheel

op) het platteland en (in) de stad. In de publieksenquête van De Drentse Bluesopera is niet alleen

werd door 91 tot 98% van het publiek als niet ingewikkeld, een fijne ontspanning, vermakelijk,

gevraagd of er over de voorstelling is gesproken en met wie, maar ook waarover men sprak. 96%

niet saai, en aangenaam gezien. Dit werd niet alleen veroorzaakt door het herkenbare verhaal dat

van de bezoekers zegt over de voorstelling te hebben gesproken met anderen. Het decor en de

overigens door 88% als maatschappelijk relevant werd gezien. Men vond de voorstelling name-

vormgeving waren de populairste gespreksonderwerpen, net zoals de muziek en het landschap

lijk ook verrassend (96%), vernieuwend (88%) en speels (92%). Uit de opmerkingen die gemaakt

waarin de voorstelling gespeeld werd. Iets meer dan de helft van het publiek besprak ook het

zijn bij de vraag wat het meeste aansprak aan de voorstelling, valt op te maken dat dit vooral

thema met anderen. Maar de respondent kan daarmee ook een ander thema dan de hierboven

met het visuele aspect te maken had, met de vormgeving, of zoals veel mensen het noemden de

genoemde bedoelen, aangezien de voorstelling meer onderwerpen behandelde, zoals de persoon-

special effects of “(…)het gebruik van bepaalde materialen om iets uit te beelden.” Voor 46% van

lijke keuze tussen een carrière of de liefde, de relatie tussen ouder en volwassen kind, het ouder

de respondenten sprak dit het meeste aan. Bij de beschrijving hiervan gebruikten zij woorden
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als inventief, verrassend, creatief, origineel, artistiek, onvoorspelbaar, die niet voorkomen bij de

voorgeschoteld of moest hij zelf in actie komen op een vlot met aan het eind een gespeelde foto-

beschrijving van het thema of onderwerp. Het is daarom aannemelijk dat de 63% van de bezoe-

camera (zoals in pretparken een foto gemaakt wordt op het moment dat de boomstam met een

kers die zich een beetje tot helemaal gedwongen voelde zijn verbeeldingskracht te gebruiken,

vaart naar beneden valt), in een gespeelde achtbaan (er werden aanwijzingen gegeven wanneer

daartoe werd aangezet door de vormgeving en het gebruik van materialen als zodanig. Dit wordt

de bezoekers naar rechts en links moesten bewegen) of werd de bezoeker geconfronteerd met

nog eens versterkt doordat 78% aangeeft zich aangesproken te voelen door de vorm waarin het

een pratende mol en met Grietje die midden in het meer leek te verdrinken. Bij deze voorstelling

thema behandeld werd. Maar daarmee kan ook de muziek of het acteren bedoeld worden. In zijn

lag in het leerproces de nadruk op vormgeving van materiaal: wat kun je van materiaal dat op de

totaliteit werd de voorstelling door een derde als confronterend ervaren: 62,7% vond het niet con-

plek zelf aanwezig is maken? Uit het materiaal en de plekken ontstonden de verschillende scènes,

fronterend, 37,3% vond dat wel (waarvan tweede derde ‘enigszins’). Een bezoeker zegt hierover

waarbij minder de discussie in de gemeente Noordenveld rondom het verlaten attractiepark De

dat “(…)op een heldere manier verbeeld wordt hoe verschillende mensen met veranderingen en

Vluchtheuvel of de geschiedenis van Norg centraal stonden. Voor vier van de vierenveertig bezoe-

nieuwigheden omgaan. Realistisch en confronterend.” Het lijkt erop dat voor deze persoon de

kers sprak dit thema dat in de eerste scène wel uitvoerig aan bod kwam in een monoloog door één

herkenning de confrontatie oproept.

van de spelers, expliciet aan.
Zoals hierboven al aan de orde kwam, is het publiek in Norg in mindere mate anders tegen de

Een andere kijk op de tijdelijke omgeving

locatie gaan aankijken in vergelijking met het publiek in Winschoten. Hetzelfde geldt voor de al

Hoewel de voorstellingen van PeerJonG weinig overbruggingen in de relationele dimensie hebben

dan niet gewijzigde kijk op het dorp. In Winschoten keek 45,5% anders tegen deze stad aan door

opgeleverd, in die zin dat de bezoekers niet met kennissen, buren en omwonenden over de voor-

de voorstelling, terwijl in Norg 28,9% van het publiek anders tegen het dorp aan zegt te kijken na

stelling spraken, blijkt uit de digitale enquêtes wel dat de voorstellingen bezoekers er toe hebben

het zien van de voorstelling. Opvallend is dat de voorstelling bij 66% van het publiek geen nieuwe

gezet anders naar de omgeving waar de voorstellingen plaats hadden, te kijken dan zij daarvoor

ideeën heeft opgeleverd voor het gesloten attractiepark in Norg. Een verklaring is dat deze 66%

deden.

voor drie kwart uit bezoekers van buiten de gemeente Noordenveld bestond: bezoekers die zich

Dat is voornamelijk het geval geweest in Winschoten. In de voorstelling Het Vindingrijk ging het

waarschijnlijk minder bekommeren om het verpauperde attractiepark dan de inwoners van Norg

over leegstand door krimp met als consequentie dat er keuzes gemaakt moesten worden: gebou-

en de gemeente Noordenveld. Om de vergelijking met Winschoten door te zetten: de voorstel-

wen slopen, hergebruiken of herbestemmen? De spelers van PeerJonG maakten tijdens de voor-

ling in Norg daagde iets minder bezoekers uit om dingen in een ander licht te zien. Terwijl in

stelling letterlijk zichtbaar welke mogelijkheden het gebouw en de lokalen in het gebouw hadden.

Winschoten 73% het hier mee eens was, gold dit in Norg voor 63% van de bezoekers. Ook valt op

Bijna twee derde van de respondenten keek daardoor anders tegen het gebouw aan en voor iets

dat iets minder bezoekers dan in Winschoten zeggen dat de voorstelling ertoe dwong de verbeel-

meer dan de helft van de bezoekers leverde de voorstelling nieuwe ideeën op over het gebruik van

dingskracht te gebruiken, maar nog steeds vindt 76% dit. Ook werd de voorstelling in Norg door

het gebouw. Ruim 70% vond dat de voorstelling uitdaagde om dingen in een ander licht te zien,

iets minder bezoekers, maar nog steeds door 84% vernieuwend en door 89,5% verrassend gevon-

voor iets minder mensen, maar nog steeds de meerderheid (61%) leverde dat ook een andere kijk

den. Het vernieuwende en verrassende was volgens de bezoekers vooral gelegen in de manier

op dingen op.197 Iets minder dan de helft van de bezoekers zegt ook anders tegen Winschoten aan

waarop de voorstelling gemaakt was en de interactie met het publiek. Met het eerste werd bedoeld

te kijken door de voorstelling. Een respondent merkt op dat “(…)je als publiek een goed beeld

hoe natuurlijke materialen voor de voorstelling zijn omgebouwd tot en gebruikt als attributen en

kreeg van hoe het nou echt zat”, waarbij hij op de politieke keuzes doelt die gemaakt worden

decor, wat dit keer ook centraal stond in het leerproces van de PeerJonGers.

met betrekking tot slopen en herbestemmen van leegstaande gebouwen. Dit roept de vraag op of
dit laatste komt door het volgens sommige bezoekers informatieve karakter van de voorstelling,

In Nieuw-Buinen leek de voorstelling het beeld dat de bezoekers hadden van de leegstaande

waarbij het publiek een (fictief!) kijkje achter de schermen werd gegund. Of zette de voorstelling

school en het dorp eerder bevestigd te hebben dan gewijzigd. In vergelijking met Winschoten en

de bezoeker er toe aan zijn verbeeldingskracht te gebruiken en kreeg hij zo een ander beeld van

Norg zijn de percentages hier het laagste. De bezoekers blijken hier ook minder uitgedaagd te zijn

Volgens 80% van de respondenten in Winschoten dwong de voorstelling

de dingen in een ander licht te zien (48%, in Norg was dit 63% en in Winschoten 73%) en zeggen

het gebouw en de stad?

198

ertoe de verbeeldingskracht te gebruiken, 89% ervoer de voorstelling als vernieuwend en 98% als
verrassend.
In Norg was het bos rondom Het Schipmeer door de spelers van PeerJonG omgebouwd tot

242

Attractiepark Schipmeer. Op verschillende locaties in het bos kreeg de bezoeker een scène

197. Het verschil lijkt klein, maar is er wel degelijk tussen deze twee. Op een andere manier dingen zien wil nog niet
zeggen dat je mening over die dingen ook wijzigt.
198. Winschoten verkreeg in 1825 symbolisch stadsrechten en wordt daarom vaak een stad genoemd.
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minder vaak dat de voorstelling hen een andere kijk op dingen heeft gebonden (41%, in Norg was

laatste kan er mee te maken hebben dat de bekenden van de spelers Nieuw-Buinen niet kenden

dit 50% en in Winschoten 61%). Hoewel een net iets hoger percentage van de bezoekers vond

en na het bezoek dus meer informatie over de plaats hebben gekregen. Maar interessanter is dat

dat de voorstelling hen dwong hun verbeeldingskracht te gebruiken, was het publiek in Nieuw-

27% van de lokale bezoekers anders tegen Nieuw-Buinen is gaan kijken en 40% anders tegen de

Buinen daar wel het minst van overtuigd. Terwijl in Nieuw-Buinen 9,4% het hier helemaal mee

basisschool. Dit kan betekenen dat voor de meerderheid van de lokale bezoekers de voorstelling

eens was, lag dit percentage in Winschoten 4,2% hoger en in Norg 19,5%. Datzelfde geldt voor

een bevestiging was van het beeld dat zij van de school en hun eigen woonplaats hadden. In Win-

de stellingen dat de voorstelling vernieuwend en verrassend was voor de bezoeker. In Nieuw-

schoten heeft de voorstelling wel degelijk het beeld dat de lokale bezoekers hadden van het oude

Buinen is het publiek daar iets minder van overtuigd dan in Winschoten en Norg: 31,3% is het

LTS-gebouw gewijzigd: 80% was het met deze stelling eens, terwijl dit ook gold voor 63% van de

helemaal eens met de stelling dat de voorstelling vernieuwend is (50% van de bezoekers vond dit

bekenden van de spelers. In Norg keek de helft van de bezoekers anders tegen het Schipmeer aan

in Winschoten en 58% in Norg). 39,1% vond de voorstelling in Nieuw-Buinen absoluut verrassend

door de voorstelling, maar was er nauwelijks verschil tussen de ‘lokalen’ en de ‘bekenden’. Wel

(50% van het publiek in Winschoten was het daar helemaal mee eens en 52,6% in Norg). Terwijl

sprak het thema vaker de lokalen aan (92%) dan de bekenden (69%).

in Winschoten en Norg de interactie met het publiek het meeste aansprak in de voorstelling, was

Voorstellingen kunnen ook een effect hebben op mensen die niet de voorstelling bezoeken, doordat

dit in Nieuw-Buinen de relatie die werd gelegd met de actuele problematiek van de omgeving. Bij

bezoekers met hen over de voorstelling praten. Nagenoeg alle bezoekers hebben na de voorstelling

alle drie de voorstellingen sprak de manier waarop de locatie en/of aanwezige materialen gebruikt

met anderen over de voorstelling gesproken, maar eerder is al duidelijk geworden dat dit vooral

werden op de tweede plaats aan. In Nieuw-Buinen en Norg stond de inzet van de (lokale) jongeren

familie en vrienden waren. In Winschoten sprak 70% van de bezoekers ook de dag(en) erna met

op de derde plaats. Net als bij De Drentse Bluesopera het geval leek te zijn, bevestigt de manier

mensen over de voorstelling.200 Van de respondenten in Norg en Nieuw-Buinen is bekend dat

waarop de stof (problematiek door krimp en milieuvervuiling) is vormgegeven in materiaal (de

respectievelijk 92% en 94% van hen na de voorstelling met anderen heeft gesproken. 16% van de

voorstelling) eerder het beeld van de bezoeker dan dat het dit uitdaagt. De verrassende en ver-

respondenten in Norg sprak met buren over Attractiepark Schipmeer, maar in Norg was de voor-

nieuwende elementen zitten bij PeerJonG in het gebruik van de locatie en aanwezige materialen

stelling minder gericht op de lokale bevolking dan in Nieuw-Buinen. Dat in Nieuw-Buinen maar

en de publieksparticipatie.

door 6% van de bezoekers met buren is gesproken over de voorstelling, betekent dat de voorstelling via de bezoekers weinig effect heeft gehad op buurtbewoners die niet zijn gaan kijken. Er is

Dat PeerGrouP en PeerJonG theater op locatie maken waarbij de plek en de mensen die er wonen

weinig ‘reuring’ ontstaan in de buurt, waar ook al minder kans op was omdat de minderheid van

centraal staan, wil niet zeggen dat alle bezoekers ook uit de directe omgeving komen. In het geval

de bezoekers uit Nieuw-Buinen kwam (22%) of uit de directe omgeving (11%).

van de drie voorstellingen van PeerJonG blijkt iets meer dan een derde van het publiek uit omwonenden te bestaan, de meerderheid komt elders vandaan.199 Deze meerderheid bestaat voor een

Overbruggend cohesief gedrag (of beter: een overbruggende cohesieve houding) in de ideële

deel uit bekenden van de spelers. De motivatie van omwonenden om naar de voorstelling te komen

dimensie lijkt bij een aantal respondenten van de verschillende activiteiten te zijn aangetoond,

kijken is het vaakst de bijzondere locatie. In Winschoten geeft 68% van de omwonende bezoekers

maar lijkt alleen bij de voorstelling Het Vindingrijk van PeerJonG te zijn gerealiseerd via de

dit aan, in Norg 47% en in Nieuw-Buinen gaan de meeste omwonende bezoekers naar de voor-

receptie van de kunstzinnige uiting zelf. De bezoekers geven aan dat zij door deze voorstelling

stelling vanwege de locatie (62%), maar daar trekt ook het onderwerp voor de helft (52%) van de

anders tegen het gebouw en de stad Winschoten aan zijn gaan kijken. Twee sprekende voorbeel-

omwonende bezoekers de aandacht. De niet-lokale bezoekers komen vooral kijken omdat zij een

den van de overbruggingen die niet via de receptie van de kunstuiting zijn gerealiseerd, zijn de

of meer spelers kennen. Bij alle drie de voorstellingen scoort deze motivatie onder de niet-lokalen

waarderingen die enkele respondenten uitspreken voor de amateurkunstbeoefenaars van een

het hoogst. In Winschoten is dat 76%, in Norg 57% en in Nieuw-Buinen 48%. Een tweede veelge-

andere leeftijd of die met een beperking. Deze overbruggingen in de ideële dimensie zijn via de

noemde reden onder de niet-lokalen is dat zij vaker voorstellingen van PeerJonG bezoeken. Een
deel van de omwonenden is van te voren geïnteresseerd in de locatie en in Nieuw-Buinen is men
ook van te voren geïnteresseerd in het onderwerp. De vraag is of zij deze aspecten van de voorstellingen van PeerJonG ook anders ervaren dan bijvoorbeeld de bekenden van spelers. Opvallend
is dat in Winschoten vaker door de lokale bezoekers anders tegen de locatie aan wordt gekeken
door de voorstelling dan door de bekenden van de spelers, maar dat in Nieuw-Buinen juist de
bezoekers die de spelers kennen vaker anders tegen de leegstaande basisschool aankijken dan de
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lokale bezoekers. Zij kijken zelfs ook iets vaker dan de lokalen anders aan tegen Nieuw-Buinen. Dit

199. Tot de omwonenden zijn gerekend de bezoekers die uit de plaats zelf komen of uit de gemeente waar de voorstelling plaats had. Tot niet-omwonenden zijn bezoekers uit de provincie (maar buiten de gemeente) en buiten de
provincie gerekend. In Nieuw-Buinen ligt echter het aangrenzende Stadskanaal in de provincie Groningen. Omdat
in deze vragenlijst alleen de inwoners van Drenthe is gevraagd in te vullen waar zij in Drenthe wonen, is niet te
verifiëren hoeveel bezoekers uit Stadskanaal kwamen.
200. De vragenlijst voor publiek in Winschoten bevatte nog niet de vraag met wie er over de voorstelling werd
gesproken. Bij de andere voorstellingen is deze vraag toegevoegd.
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gen met het werk van ‘de ander’, waardering van ouderen voor jonge mensen en bewondering

(1) Vooral bindend relationeel cohesief gedrag onder deelnemers, maar
overbrugging tussen de amateurs en professionals van PeerJonG.

voor werk dat gemaakt is door iemand met een beperking, opgeroepen.201 Deze overbruggingen

Bij alle vijf projecten was er sprake van participatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen produc-

zijn overigens geconstateerd bij de projecten die andere overbruggingen voor ogen hadden. Dat

tief deelnamen aan de activiteiten. Het kwam echter maar bij een aantal projecten voor dat door te

met de activiteiten van de Week van de Amateurkunst geen overbruggingen gerealiseerd zouden

participeren er niet-gangbare ontmoetingen plaatsvonden, dat wil zeggen dat er (groepen) mensen

worden tussen verschillende kunstdisciplines en tussen bewoners van verschillende dorpen, werd

deelnamen waartussen van te voren een overbrugging werd verwacht. De amateurkunstnetwerken

snel duidelijk: er werd met de (reguliere) kunstuitingen niet geanticipeerd op deze overbruggin-

in Coevorden en Emmen brachten niet op zodanige wijze groepen deelnemers samen, dat er op

gen; en samenwerkingsprojecten die dat wel hadden kunnen doen, zijn uitgebleven. Bij de andere

relationeel niveau sprake kon zijn van overbruggend cohesief gedrag tijdens de productie, tussen

projecten (met uitzondering van Het Vindingrijk van PeerJonG), die wel overbruggingen in de

beoefenaars van amateurkunstverenigingen uit verschillende dorpen, kunstbeoefenaars van ver-

ideële dimensie hadden kunnen realiseren onder de bezoekers, is dit amper geconstateerd. Het

schillende kunstdisciplines of tussen professionele en amateurkunstbeoefenaars. PeerJonG en De

lijkt erop dat de bezoekers in deze projecten niet voldoende zijn uitgedaagd om op een andere

Drentse Bluesopera waren wel zo georganiseerd dat amateurs en professionals elkaar ontmoetten,

manier dan zij gewend zijn naar lokale kwesties of mensen die tot ‘andere’ groepen behoren, te

maar waar bij PeerJonG op relationeel niveau duidelijk sprake was van overbrugging (of was het

kijken. Wel hebben de projecten bijgedragen aan bindend cohesief gedrag: vooral voor de bezoe-

binding, op basis van juist de overeenkomst in een open houding die de amateurs en professio-

kers van De Drentse Bluesopera was de voorstelling een feest van herkenning dat aardig wat

nals hadden?), bleven de groepen amateurs en professionals bij De Drentse Bluesopera behoorlijk

emoties opleverde.

gescheiden. Dat heeft te maken met de organisatie. De rol van de amateurs als theatermakers

Deze projecten hadden echter wel de potentie om de perceptie van de bezoekers uit te dagen.

bij PeerJonG is van een andere orde (namelijk gelijkwaardig aan die van de professionals), dan

Vooral daar waar de bezoekers verrast werden door de omgang met materiaal door de makers.

de meer ondergeschikte rol van de amateurdeelnemers bij De Drentse Bluesopera (namelijk als

Dit was het geval bij De Drentse Bluesopera, PeerJonG en bijvoorbeeld ook bij de expositie van

figuranten en schreeuwkoor). Bij het Community Art-achtige project EmmerMEERcultuur was er

professioneel kunstenaar John Dilling tijdens de Week van de Amateurkunst 2012 in de gemeente

min of meer sprake van productieve deelname door amateurs bij EmmerMEERdanst en Emmer-

Tynaarlo. De verrassing van de bezoeker is te vergelijken met het effect dat Caillois (1958)

MEERzingt, waarbij het niet lukte om de verschillende groepen uit de wijk te laten participe-

omschrijft als ilinx (zie hoofdstuk twee). Voor een klein moment werd de bezoeker in verwar-

ren. Bij EmmerMEERdanst haakten veel partijen af waardoor uiteindelijk slechts één dansschool

ring gebracht toen hij zich realiseerde dat het woestijnlandschap dat hij meende waar te nemen,

meedeed, bij EmmerMEERzingt hebben uiteindelijk gedurende twintig minuten jonge kinderen

bestond uit een wirwar van elektriciteitsdraden. Net zoals bezoekers van De Drentse Bluesopera

samen gezongen met senioren, maar een intense overbrugging was dit niet getuige de uitvoering

zich verwonderden over de met behulp van landbouwmachines en autobanden verbeelde kermis

(de seniorenkoren stonden om de groep kinderen heen en waren niet hoorbaar) en de tijdspanne

en bezoekers van PeerJonG nooit eerder een pretpark zagen in het bos rondom het Schipmeer

(er was geen sprake van een gezamenlijk repetitieproces).

relationele dimensie van de kunstuiting verlopen. In deze enkele gevallen hebben de onmoetin-

in Norg. Door de waarneming van dit soort ‘speelse’ mogelijkheden kijkt de toeschouwer even
op een andere manier naar de werkelijkheid.202 Deze waarnemingen stonden echter los van de

De groepen deelnemers bij alle projecten zijn stuk voor stuk vrij homogeen te noemen op basis

thema’s die betrekking hadden op de overbruggende doelstellingen (de ‘aboutness’) en daarmee

van persoonskenmerken en socio-demografische kenmerken. Er was dus wel sprake van gangbare

te ver van de verwachte sociale effecten van de projecten. En daar waar de relatie met het thema

ontmoetingen: bij de amateurkunstnetwerken en Emmermeer tussen bekenden, bij De Drentse

wel duidelijk aanwezig was in het deelproject Schatgraven in Emmermeer, bood de vorm net niet

Bluesopera en PeerJonG tussen mensen die elkaar van te voren niet kenden. Op basis daarvan

voldoende zeggingskracht, waardoor de toeschouwer niet werd uitgedaagd om de uiting als een

kan gesteld worden dat De Drentse Bluesopera en PeerJonG op relationeel niveau bindend cohe-

andere kijk op in dit geval de wijk Emmermeer te ervaren.

sief gedrag hebben opgeleverd tijdens het proces. En voor sommigen (maar wel de minderheid)
heeft deelname duurzame relaties opgeleverd op microniveau (vriendschappen, relaties) of op
mesoniveau (vrijwilliger bij PeerGrouP, groupie van nieuw gevormde muziekband). Dat geldt niet

5.5 Sociale cohesie door cultuurparticipatiebeleid: geen
vanzelfsprekendheid
Er is in dit hoofdstuk vanuit vier invalshoeken nagegaan hoe en in welke mate de geselecteerde
kunstactiviteiten aan cohesief gedrag hebben bijgedragen. Aan de hand van deze invalshoeken die
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in vier lijnen staan gevisualiseerd in figuur 2.3, kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

201. Speels in de zin van paideia, zie paragraaf 2.3.3.
202. Waardering voor het kunnen van de jonge spelers werd ook een aantal keer geconstateerd onder bezoekers van
voorstellingen van PeerJonG.
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van nieuw gevormde deelnemersgroepen. Bij de amateurkunstverenigingen valt bovendien op dat

(3) Aanwijzingen voor een samenhang tussen kunstbeoefening en overbruggend cohesief gedrag in de ideële dimensie.

leden eigenlijk nauwelijks buiten de vereniging om met elkaar omgaan, tenzij zij buiten vereni-

De methode om te onderzoeken in hoeverre de kunstuitingen als bevestigend dan wel uitdagend

gingsverband al bevriend waren.

worden ervaren, is alleen toegepast op de bezoekers van de kunstuitingen en niet op de deelne-

voor de projecten in Emmermeer en de amateurkunstnetwerken, omdat daar geen sprake was

mers aan de projecten. Hierdoor is het niet mogelijk om via het kwantitatieve onderzoek vast te

(2) Geen overbrugging in relationele zin gerealiseerd onder de bezoekers
ten aanzien van de ‘doelgroepen’, met uitzondering van EmmerMEERzingt.
Wel aantal relationele overbruggingen op basis van algemenere kenmerken.

stellen in hoeverre via de perceptie van de kunstuiting het cohesief gedrag van de deelnemers is

Onder de receptieve deelnemers is bij enkele projecten op basis van een aantal kenmerken sprake

in de interviews gesproken over hoe de deelnemers zich verhouden ten opzichte van de anderen

geweest van een overbrugging in relationele zin. Alleen bij EmmerMEERzingt is dit ook zichtbaar

voor, tijdens en na de kunstbeoefening. Uit dit kwalitatieve onderzoek blijkt dat samenspel in de

gebeurd bij de doelgroepen waartussen een overbrugging gewenst was: hier zongen de bezoekers

kunstbeoefening samenhangt met tijdelijk overbruggend cohesief gedrag: in de reguliere kunst-

bestaande uit ouderen, jonge kinderen, nieuwkomers en oud-bewoners, samen het EmmerMEER-

beoefening werd duidelijk dat ten gunste van de kunstuiting zelf, gedurende de activiteit (tijdens

lied mee. Toch heeft de organisatie zich hier, net als de organisatie van de andere projecten, niet

zowel repetities als uitvoeringen) alle onderlinge verschillen wegvallen en het koor of orkest een

echt ingespannen om specifieke doelgroepen in het publiek te krijgen. Er is op basis van andere,

eenheid vormt. Dit werd in meer of mindere mate ook ervaren bij PeerJonG en De Drentse Blues-

meer algemene, kenmerken in een aantal gevallen wel sprake geweest van overbruggend cohesief

opera. Tijdens deze theatervoorstellingen waren de deelnemers zich bewust van een gevoel van

gedrag onder de bezoekers, zowel op micro- als op mesoniveau. Om met het laatste te beginnen

saamhorigheid, maar anders dan bij de reguliere zangkoren, orkesten en theatersport werd dit

heeft de aanhang van de schildersgroep Het Spectrum voor het eerst kennis kunnen maken met

gevoel ervaren in de coulissen en tijdens het applaus, en niet op het moment dat de deelnemer

het Harmonium Museum en heeft de helft van de bezoekers van de Week van de Amateurkunst

zélf ‘produceerde’. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat de deelnemers van PeerJonG

in 2012 en 2013 voor het eerst kennisgemaakt met een amateurkunstenaar, amateurkunstenaars-

en De Drentse Bluesopera meer op zichzelf staande, opeenvolgende rollen in het geheel hadden,

groep of -vereniging. Voor het merendeel van de bezoekers aan De Drentse Bluesopera (80 %)

terwijl de leden van de zangkoren en orkesten direct en sterk op elkaar zijn aangewezen om tot een

en de voorstellingen van PeerJonG (variërend van 66 % tot 83%) betrof het een eerste kennis-

resultaat te komen dat meer dan bij theater in alle opzichten collectief is. Die redenering volgend,

making met PeerGrouP. Op microniveau was er naar aanleiding van drie projecten sprake van

zouden de deelnemers van De Drentse Bluesopera een gevoel van eenheid gevoeld moeten hebben

overbruggende ontmoetingen: een behoorlijk aantal bezoekers van De Drentse Bluesopera sprak

tijdens het optreden van het schreeuwkoor, tenzij dit schreeuwkoor, zoals één van de deelnemers

over de voorstelling met mensen die meer op afstand staan dan mensen in het directe persoonlijke

beweerde, niet voldoende als ensemble functioneerde.203 Er is echter niet onderzocht of de tijde-

netwerk. Dat geldt ook voor inwoners van Emmermeer, die, zij het in mindere mate, toch ook

lijke ideële overbruggingen nu werden gerealiseerd op basis van de perceptie van de kunstuiting

met mensen buiten het persoonlijke netwerk over de muurteksten (en daarmee de wijk) spraken.

of via andere invloeden en er kan dus niet worden aangetoond of het gevoel van eenheid of saam-

Bovendien maakte een vijfde van de bezoekers van zowel De Drentse Bluesopera als de voorstel-

horigheid veroorzaakt werd doordat de deelnemers de ander(en) via de kunstuiting op een voor

lingen van PeerJonG kennis met mensen in het publiek die zij niet kenden, wat op basis van

hen nieuwe manier zagen. Wel is geconstateerd dat de deelnemers aan PeerJonG door hun open

het ‘niet bekend zijn’ een overbrugging genoemd mag worden. Terwijl de kans bij alle projecten

houding uitgedaagd werden tot een overbruggende cohesieve houding ten opzichte van de locatie

klein was dat de doelgroepen waartussen mogelijke overbruggingen verwacht werden, aanwezig

en inwoners waar zij hun voorstelling over maakten. Getuige de voorstellingen die de jongeren

waren en elkaar dus zouden ontmoeten, zouden deze doelgroepen alleen in de voorstellingen van

zelf hebben gemaakt, hebben zij aan die open houding minimaal een dimensie toegevoegd: door

PeerJonG met elkaar in contact zijn gebracht. Dit heeft alles te maken met de manier waarop

de confrontatie aan te gaan met een vreemde plek, een vreemd gebouw en mensen die zij niet

PeerJonG (en PeerGrouP met de kleinere locatievoorstellingen) het publiek bij de voorstelling

kenden zijn zij in staat geweest een vernieuwende kijk op die locatie te realiseren in de vorm van

betrekt en onderdeel maakt van de voorstelling. Áls er sprake is geweest van overbruggend cohe-

een theatervoorstelling.

beïnvloed. Er kunnen dus geen conclusies worden getrokken ten aanzien van een eventueel ideëel
verband tussen productieve kunstparticipatie en cohesief gedrag op basis van perceptie. Wel is

sief gedrag tussen de doelgroepen onder de bezoekers is dit ongetwijfeld het meest intens geweest
onder de bezoekers van de PeerJonG voorstellingen.
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203. Omdat er in Emmermeer om toegelichte redenen (zie paragraaf 5.3.1) geen productieve deelnemers zijn geïnterviewd kunnen er geen uitspraken gedaan worden over een eventueel verband tussen de deelname aan deze
projecten en een overbruggende cohesieve houding.
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(4) Bij één van de projecten is aangetoond dat via de perceptie een overbruggende cohesieve houding is gerealiseerd onder bezoekers.

Amateurkunst in Emmen.

Zoals in paragraaf 5.4.2.1 werd geconcludeerd, weet PeerJonG door de actieve interactie met het

mensen zowel relationeel als ideëel binden op basis van overeenkomsten, is eveneens aangetoond.

publiek onbekende bezoekers met elkaar in contact te brengen. Er kan echter niet worden aange-

De vraag is echter of de inzet van kunst hier van onderscheidende betekenis is. In hoofdstuk twee

toond dat eventuele overbruggingen die hierdoor in de relationele dimensie worden gerealiseerd,

werd immers betoogd dat kunst zich juist onderscheidt door haar overbruggend vermogen. Maar

ook geleid hebben tot een overbrugging in de ideële dimensie, wat te maken kan hebben met

de vraag kan ook anders worden gesteld: was er bij deze projecten wel sprake van kunst, dat

de manier waarop in deze voorstellingen de stof is vormgegeven (de lokale kwesties die onder-

wil zeggen van kunst in uitdagende zin? En als dat niet het geval was, hadden meer uitdagende

werp waren van de voorstelling). Zowel PeerJonG als PeerGrouP (althans wat betreft De Drentse

vormen van kunst dan wel de gewenste overbruggingen kunnen realiseren? In het concluderende

Bluesopera) lijken de bezoeker wel te dwingen hun verbeeldingskracht te gebruiken, maar niet

hoofdstuk wordt nader op deze kwesties ingegaan.

Dat alle projecten die hier zijn besproken, PeerJonG incluis, (ook) bindend zijn, in die zin dat zij

ten aanzien van de thema’s. Er is echter één uitzondering en dat is de voorstelling Het Vindingrijk
die in Winschoten werd gespeeld. Terwijl bij de andere voorstellingen de thema’s zodanig werden
vormgegeven dat de kijker zijn eigen percepties ten aanzien van dat thema bevestigd ziet, weet
PeerJonG met Het Vindingrijk de kijk op het gebouw (en de mogelijkheden die het heeft) echt te
veranderen bij een groot deel van de bezoekers, en (dus?) een overbruggende cohesieve attitude
te bewerkstelligen ten opzichte van het gebouw. Echter, dat dit niet bij de andere projecten is
aangetoond, heeft ook te maken met het feit dat er geen nametingen zijn gedaan onder bezoekers.
Daar kan alleen op basis van de uitspraken van de respondenten in de enquêtes worden nagegaan
in hoeverre de kunstuiting bevestigend of uitdagend heeft gewerkt. Uit de enquêtes blijkt dat de
bezoekers van de Week van de Amateurkunst de activiteiten voornamelijk als bevestigend hebben
ervaren. Aangezien er geen vernieuwende projecten vanuit de amateurkunstnetwerken zijn gerealiseerd tijdens de Week van de Amateurkunst, zijn overbruggingen als gevolg van beleidsinzet
in de vorm van de amateurkunstnetwerken, op voorhand uitgebleven. Tot slot is geconstateerd
dat de projecten in Emmermeer de mening van inwoners over en hun kijk op de wijk hebben
bevestigd en het daardoor onwaarschijnlijk is dat er via de perceptie van de kunstuitingen een
vernieuwde houding ten opzichte van andere inwoners is ontstaan.
Tot slot
Als wordt uitgegaan van de doelstellingen ten aanzien van overbruggingen zoals die beleidsmakers, politici en projectleiders al dan niet formeel met deze projecten voor ogen stonden, zijn deze
het meest succesvol gerealiseerd door jongerentheatergroep PeerJonG, zowel in relationele als
ideële zin. Professionals en amateurs werken nauw samen en leren van elkaar; bezoekers worden
met de spelers, de omgeving en elkaar actief in contact gebracht en PeerJonG blijkt in staat bezoekers uit te dagen in hun perceptie van de locatie en kwesties die er spelen, én de perceptie te beïnvloeden. Dit laatste gebeurde ook wel bij de andere projecten, maar niet zozeer met betrekking tot
het thema of de sociale context. Overbruggingen kunnen ook gerealiseerd worden via de relationele dimensie, maar deze zijn dan van tijdelijke aard, zoals te zien was bij De Drentse Bluesopera,
PeerJonG en Emmermeer. Opvallend is dat ook een enkele keer een overbrugging in de ideële
dimensie buiten de perceptie van de kunstuiting om is geconstateerd, zoals bij de expositie van
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beeldende kunst gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking tijdens de Week van de
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Conclusie

Van middel tot middelpunt
In dit onderzoek stonden twee vragen centraal: de eerste vraag luidde hoe en in welke mate kunstparticipatie en sociale cohesie aan elkaar zijn gerelateerd, de tweede vraag hoe en in welke mate
kunstparticipatie(beleid) effect heeft op sociale cohesie. Aanleiding voor dit onderzoek was de
aanname die ten grondslag lag aan het Drentse cultuurparticipatiebeleid 2009-2012 dat actieve
cultuurparticipatie (amateurkunst) tot sociale cohesie leidt. Het is echter niet vanzelfsprekend dat
daardoor ook verschillen overbrugd worden, zo is gebleken. Als het beleid gericht is op overbrugging, lijkt het beter in te zetten op het stimuleren van het kijken en luisteren naar (amateur)kunst.
Receptieve kunstparticipatie blijkt namelijk meer bij te dragen aan overbrugging tussen verschillende (groepen) mensen dan het productief deelnemen aan kunstuitingen. Maar ook vergeleken
met ander vormen van participatie in de vrije tijd, zoals het bezoeken van sportwedstrijden, blijkt
receptieve kunstdeelname eerder bij te dragen aan coherentie op basis van heterogeniteit. In het
tweede deel van het onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat de overbruggende kracht van
kunst vooral gelegen is in de mate waarin de kunstuiting de perceptie uitdaagt. Er is als gevolg
van het Drentse Cultuurparticipatiebeleid 2009-2012 nauwelijks sprake geweest van enige verandering in sociale samenstellingen in Drenthe waar dat van te voren enigszins verwacht werd.204
Dit komt doordat het beleid, althans de projecten die in dit onderzoek onder het vergrootglas zijn
gelegd, zich met name richtten op bevestigende kunstuitingen. Daardoor zijn vooral verbindingen
op basis van overeenkomsten gerealiseerd of versterkt en is de sociale cohesie op die plekken
in Drenthe vooral gebaseerd gebleven op homogeniteit. Het enige project dat volgens de bezoekers uitdaagde in de perceptie, bleek overbruggend gedrag en een overbruggende houding teweeg
gebracht te hebben. Laat nu net dit ene project buiten de provincie Drenthe hebben plaats gehad.

6.1 Theoretisch kader
6.1.1 Complexiteit en gelaagdheid van het begrip sociale cohesie
De resultaten van het empirisch onderzoek onder de Drentse bevolking (hoofdstuk drie) wijzen er
op dat kunst tot overbruggend cohesief gedrag kan leiden. Daarbij wordt theoretisch aangenomen

204. Deze uitspraak heeft alleen betrekking op de directe omgeving van en betrokkenen bij de projecten die voor
dit onderzoek zijn gevolgd in de wijk Emmermeer in Emmen, de gemeenten Emmen en Coevorden, Winschoten
(Groningen), Nieuw-Buinen en Norg, de gemeenten Aa en Hunze (rondom Gieten), Tynaarlo en Noordenveld.
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dat dit het gevolg is van de, volgens Van Maanen (2009, p.200) belangrijkste, intrinsieke, waarde

Bij de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is deze sociale context nog buiten beschou-

die kunst heeft, namelijk het teweeg brengen van een artistieke ervaring die niet alleen de percep-

wing gelaten. Eerst is de samenhang tussen kunstparticipatie en cohesief gedrag onderzocht om er

tie aanspreekt maar deze ook uitdaagt. Of zoals Gielen het noemt: subjectivering als gevolg van

achter te komen of en hoe de specifieke aspecten van kunst in vergelijking met andere vormen van

het ervaren van onmaat. (Gielen et al., 2014, p.18-21). Niet zozeer de betekenis van de term sociale

participatie samenhangen met cohesief gedrag. Het is nuttig om het cohesieve gedrag te analyse-

cohesie - de samenhang die er in een samenleving bestaat tussen (groepen) personen - bleek pro-

ren omdat dit iets zegt over hoe een persoon zich tot een ander verhoudt en dus over een potentiële

blematisch te zijn, maar veeleer het gegeven dat de term naar verschillende dimensies, vormen

samenhang binnen een groep of samenleving. Bovendien zijn de eventuele effecten van kunstpar-

en niveaus kan verwijzen. Dat levert conceptuele verwarring op die (helaas) goed zichtbaar wordt

ticipatie op persoonlijk niveau gemakkelijk na te gaan omdat het niveau van analyse van cohesief

in de uitvoering van het beleid dat onder meer sociale cohesie tot doel heeft. Een belangrijke, en

gedrag aansluit op dat van kunstparticipatie en cohesieve gedragingen en houdingen gemakke-

methodologisch gezien de meest complexe kwestie die zich opdrong, was het niveau waarnaar

lijker meetbaar zijn dan sociale cohesie. Er is voor dit onderzoek dankbaar gebruik gemaakt van

de term sociale cohesie kan verwijzen. Er is een onderscheid gemaakt tussen het niveau van de

het werk van Dijkstra et al. (2004), die de verschillende cohesieve gedragingen en houdingen op

persoonlijke netwerken van inwoners (micro), het niveau van de georganiseerde omgeving waarin

alle drie niveaus geoperationaliseerd en in kaart gebracht hebben in de Participatie, Binding en

inwoners leven (meso), en het abstractere niveau van ‘de samenleving’ (macro). Het laatste betreft

Betrokkenheid Index (PBB-index). In het tweede deel van het onderzoek is vervolgens nagegaan

het niveau waarop inwoners zich verhouden tot andere (groepen) inwoners zonder die persoon-

in hoeverre deelname aan kunstprojecten (zowel productief als receptief) de sociale cohesie van

lijk te kennen of te ontmoeten. Een analyse van het cultuur(participatie)beleid van de provincie

de omgeving waarin het project plaatsvond of waarop het project betrekking had, heeft beïnvloed.

Drenthe in de periode 2009-2012 (hoofdstuk vier) maakte duidelijk dat de verschillende niveaus

Daarbij bleken de mogelijkheden methodologisch beperkt te zijn tot het niveau van persoonlijke

door elkaar liepen en er geen sprake was van eenduidige doelen die gericht waren op één enkel

netwerken en de georganiseerde leefomgeving.

niveau. Dat bemoeilijkte het bepalen van één invalshoek van onderzoek. Aan deze kwestie ging
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echter een andere vooraf, namelijk de aansluiting tussen het niveau van analyse en het niveau

6.1.2 Een model met vier mogelijke ideaaltypen van sociale cohesie

waarop sociale cohesie gewenst was (de vormen en dimensies nog buiten beschouwing latend).

Het verband tussen kunstparticipatie en cohesief gedrag werd onderzocht op basis van vier ide-

Het niveau van analyse is namelijk het microniveau. Op dit niveau bevinden zich entiteiten die

aaltypen van sociale cohesie die het vervolgens ook mogelijk maakten de hypothese dat kunst tot

bevraagd kunnen worden; een groep of samenleving als zodanig interviewen is niet mogelijk.

overbruggend cohesief gedrag leidt, empirisch te toetsen. Deze vier ideaaltypen vormen samen

Maar omdat de samenhang tussen groepen en mensen in een samenleving zich manifesteert in het

een model en zijn gebaseerd op vier mogelijke combinaties van de ‘vorm’ (intern of extern) en

handelen en gedrag van mensen, is een analyse op microniveau zinvol. Het handelen en gedrag

‘dimensie’ (relationeel of ideëel) van sociale cohesie. Of om in termen van het niveau van analyse

als zodanig biedt enig zicht op hoe mensen zullen interacteren. Bovendien kan er door dit han-

te blijven: van bindend of overbruggend cohesief gedrag in de relationele of ideële dimensie. Door

delen en gedrag binnen een bepaalde context te bezien, meer zicht verkregen worden op de mate

deze aspecten met elkaar te confronteren en combineren, is een oplossing geboden voor andere

van samenhang op een hoger liggend niveau. De definitie van Paul Schnabel (2000) bood hierbij

problemen die zich, naast het reeds besproken macro-micro probleem, vaak voordoen bij analyse

uitkomst, omdat deze sociale cohesie beschrijft als het gedrag en de houding van een persoon ten

van sociale cohesie. Allereerst is het geen normatief model. Dat wil zeggen dat niet één vorm van

opzichte van alle drie de samenlevingsniveaus. Schnabel geeft echter geen definitie van sociale

cohesief gedrag de voorkeur heeft, of dat de ene vorm beter is dan de andere. Het model geeft

cohesie, maar van cohesief gedrag, en dit cohesieve gedrag van een individu geeft nog geen beeld

inzicht in een wezenlijk verschil binnen cohesief gedrag, namelijk tussen enerzijds de omgang

van sociale cohesie, die zich als systeemkenmerk alleen op meso- en macroniveau kan voordoen.

en binding met en betrokkenheid bij anderen uit de ‘eigen gelederen’ op basis van overeenkom-

Als de helft van de respondenten in de bevolkingssurvey zich bijvoorbeeld open naar anderen of

sten en herkenning, en anderzijds de omgang en binding met en betrokkenheid bij ‘het vreemde

vreemden blijkt te gedragen op alle drie de samenlevingsniveaus, weten we nog niet of dat effect

andere’ of bij ‘vreemde anderen’, waarbij verschillen overbrugd worden. Dit gedrag kan vervolgens

heeft op de samenhang binnen een bepaalde groep, dorp of regio. Het gaat er dan immers om hoe

leiden tot enerzijds interne sociale cohesie en anderzijds externe sociale cohesie, beide vormen

de respondenten zich tot elkaar binnen die groep of samenleving verhouden en wat de aard van

van samenhang die zowel positieve als negatieve effecten kunnen hebben. Een laatste probleem

die onderlinge relaties is. Op basis van een analyse van cohesief gedrag kunnen uitspraken gedaan

betreft de verschillende dimensies van sociale cohesie. Beide dimensies doen zich altijd gelijktij-

worden over een samenhang met kunstparticipatie op individueel niveau. Pas als dat cohesieve

dig voor, maar door ze analytisch uit elkaar te halen en te confronteren met de vorm van cohesief

gedrag ten opzichte van anderen en vice versa in een zelfde sociale context wordt onderzocht,

gedrag, wordt zichtbaar dat het cohesieve gedrag op relationeel niveau niet in de pas hoeft te

kunnen uitspraken gedaan worden in termen van sociale cohesie.

lopen met het cohesieve gedrag of de houding in de ideële dimensie. In de praktijk wordt sociale
cohesie vaak gedacht in termen van letterlijk samen zijn en samen komen. Evenementen als grote
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danceparty’s, muziekfestivals, theaterfestivals, voetbalwedstrijden, de Olympische Spelen maar

spel. Deze aboutness (Danto 1973, 1974) van een kunstwerk, vraagt om betekenisgeving, om een

ook evenementen op kleinere schaal zoals Community Art projecten, buurtbarbecues, plaatselijke

interpretatie. Hoe meer het kunstwerk op een nieuwe manier - zonder louter bestaande regels te

hardloopwedstrijden of de jaarlijkse kerstfair worden allemaal gewaardeerd om het feit dat op dat

volgen, zodat nieuwe regels en een nieuwe orde ontstaan - vorm geeft aan de reeds ervaren reali-

moment veel mensen in harmonie bij elkaar zijn. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat diezelfde

teit van het subject, hoe meer een beroep gedaan moet worden op het voorstellingsvermogen van

harmonie zich zou voordoen in een andere situatie. Het is juist het soort houding in de ideële

de maker of beschouwer (Van Maanen, 2009). Met andere woorden: hoe vrijer het spel, hoe uit-

dimensie dat de duurzaamheid van de samenhang bepaalt en op basis waarvan een onderscheid

dagender de kunst, mits er voldoende aansluiting is bij de bestaande percepties van de deelnemer

gemaakt kan worden tussen verschillende soorten van participatie. Mensen komen immers op tal

aan het spel. In relatie tot cohesief gedrag zijn dit nu twee belangrijke kenmerken waarop kunst

van manieren bij elkaar die even effectief zullen zijn als het gaat om een tijdelijke samenhang in

zich onderscheidt van andere vormen van spel: (1) als spel van vertoning refereert kunst altijd aan

de relationele dimensie.

de (of een andere) werkelijkheid die (2) op eigen wijze geïnterpreteerd kan worden door inzet van

In het geval van kunstparticipatie geldt dat die samenhang veelal gebaseerd is op homogeniteit.

het voorstellingsvermogen. Dat kan op navolgbare wijze, waarbij de regels en interne orde - die

Het deelnemersveld van de amateurkunstbeoefening blijkt er in Nederland behoorlijk homogeen

toebehoren aan de werkelijkheid van het spel of aan dat waaraan gerefereerd wordt - als een maat

uit te zien (Van den Broek, 2010). Maar ook de bezoekers van kunstuitingen in Nederland blijken

herkend worden (Gielen et al., 2014). Er is dan sprake van bevestigende kunst. Wordt er met de

veel overeenkomsten te vertonen (CBS, 2011; Ranshuysen, 2002; Van den Broek, 2013): kunst

maat gebroken (van het eigen kunstzinnige discours of van de ‘stof’ waarnaar het kunstwerk ver-

trekt een bepaald publiek, tenzij er vanuit de organisatie moeite wordt gedaan om een nieuw

wijst), dan vereist dat een aanpassing van de perceptie waardoor het voorstellingsvermogen wordt

publiek of een divers deelnemersveld aan zich te binden. In dat geval kan er gerekend worden op

vergroot en er sprake is van uitdagende kunst.

een tijdelijke overbrugging in de relationele dimensie. Op dit punt onderscheidt kunstparticipatie
zich echter niet van andere vormen van participatie in de vrije tijd. Verenigingen en clubs worden
veelal gevormd op basis van overeenkomsten. Op het moment dat een overbrugging gewenst is

6.2 Onderzoeksresultaten

met ‘anderen’ (bijvoorbeeld met jongere leden, met allochtonen, bewoners uit een ander dorp,
om vanuit beleidsoogpunt te redeneren: een buurtbarbecue, een basketbaltoernooi, een Commu-

6.2.1 Empirische aanwijzingen voor een verband tussen
kunstparticipatie en overbrugging

nity Art project en een fancy fair lenen zich allemaal voor een tijdelijk letterlijk samenkomen

De resultaten van het bevolkingsonderzoek wijzen er op dat met name receptieve kunstpartici-

van verschillende (groepen) mensen en/of organisaties. De verwachting is echter dat als er geen

patie tot overbruggend cohesief gedrag kan leiden. Echter, deze uitkomst kan op twee manieren

inspanning wordt geleverd om verschillende (groepen) mensen bij elkaar te krijgen, de mensen

worden geïnterpreteerd. Het kan inderdaad betekenen, dat het kunstbezoek op ideëel niveau via

die er wel op af komen, een bepaalde samenhang vertonen. Deze verwachting werd bevestigd in

de receptie tot een verandering in de waarneming leidt en daarmee tot een meer open houding ten

het veldonderzoek, waarin bij een aantal projecten de samenstelling van de groepen deelnemers

aanzien van alles wat (in eerste instantie) anders of vreemd is. In het veldonderzoek zijn aanwij-

homogeen bleek, waar juist een overbrugging tussen verschillende mensen en groepen gewenst

zingen gevonden die deze interpretatie ondersteunen, waarover verderop meer. Maar het kan ook

was (hoofdstuk vijf). Het punt is, dat de mate van binding of overbrugging uiteindelijk niet in

betekenen, dat het bezoeken van kunstuitingen méér niet-gangbare ontmoetingen in de relatio-

de relationele dimensie wordt bepaald, maar in de ideële en dat kunstparticipatie zich dus in de

nele dimensie oplevert dan als men geen kunstuitingen bezoekt. Dit verschil lijkt in ieder geval op

ideële dimensie onderscheidt van andere vormen van participatie.

te gaan tussen kunstbezoekers en kunstbeoefenaars. Door middel van een extra regressieanalyse

mensen met een ander (meestal lager) inkomen, etc., dan moet dit georganiseerd worden. Of

is aangetoond dat kunstbezoekers ongeacht hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en positie op
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de arbeidsmarkt, een grotere kans hebben op een open houding en overbruggend gedrag, dan

De aanname van Nussbaum (1997, 2010) dat de beleving van kunst het empathisch vermogen van

kunstbeoefenaars (die geen kunst bezoeken). De verschillen tussen deze twee groepen in samen-

de deelnemers (zowel productief als receptief) vergroot, gebaseerd op de speltheorie van Win-

hang met overbruggend cohesief gedrag werden vooral op mesoniveau gevonden. Dat wil zeggen

nicott en de pedagogische opvattingen van Tagore, heeft geleid naar een theoretische benadering

dat de kans op overbruggend gedrag in de directe leefomgeving groter is als men kunst bezoekt

van kunst als spel (Gadamer, 1977; Huizinga, [1950] 2008). Een belangrijk kenmerk van spel is

dan als men kunst beoefent. Dit wordt ondersteund door de uitkomst van het onderzoek van

dat het zich in een bepaalde tijd en ruimte afspeelt, los van de werkelijkheid. Dit geldt ook voor

Van den Broek (2010) dat in de relationele dimensie amateurkunstverenigingen vaak homogeen

kunst, ware het niet dat kunst zich onderscheidt van andere vormen van spel doordat zij binnen

genoemd mogen worden. Ook in onderhavig onderzoek is geconstateerd dat de groepen amateur-

de werkelijkheid van het spel (illusie) veelal direct of indirect verwijst naar de realiteit buiten het

kunstbeoefenaars vaak homogeen zijn en dat ook binnen de verenigingen zich vaak weer groepjes
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Echter, om op de hierboven genoemde eerste interpretatie terug te komen, de extra regressieanalyse heeft ook als uitkomst dat op macroniveau de kans op overbruggend gedrag (of op dit
niveau beter gezegd, op een overbruggende houding) bij een kunstbezoeker nauwelijks verschilt
van de kans op een overbruggende houding bij een amateurkunstbeoefenaar. Dit houdt de moge-
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Grafiek 3.4. Mate van overbrugging door kunstparticipatie op basis van de resultaten van het empirische bevolkingsonderzoek (hoofdstuk 3). Omdat er getoetst is op specifiek de samenhang tussen kunstparticipatie en overbrugging,
zijn in deze figuur de linker kwadranten met bindend cohesief gedrag niet ingevuld.
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lijkheid open dat via de kunstbeoefening er evenveel sprake kan zijn van de ontwikkeling van een
open houding, in de ideële dimensie dus. Ten opzichte van niet-kunstbeoefenaars is er zeker een
grotere samenhang gevonden tussen kunstbeoefening en een overbruggende cohesieve houding
op macroniveau. Aansluitend op de theorie kan de verklaring hiervoor in het spel gelegen zijn,
namelijk in de mate waarin de kunstuiting de maker of toeschouwer uitdaagt in zijn perceptie.
Maar of het verschil in overbruggend cohesief gedrag op mesoniveau tussen kunstbezoekers en
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bevestigende en uitdagende kunst niet geoperationaliseerd waren. Een verklaring zou namelijk
kunnen zijn dat de amateurkunst die door de respondenten in de bevolkingssurvey wordt beoefend, voornamelijk binnen de categorie van de bevestigende kunst valt en dat de (amateur)kunst
die wordt bezocht, vaker uitdagende kunstuitingen betreft. Voor de bevolkingssurvey is uitgegaan
van de veronderstelling dat een ieder kunst op eigen wijze ervaart: wat door de één als uitdagend wordt ervaren, is voor de ander een herkenning en daarmee een bevestiging van zijn of
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haar perceptie. Er is dan ook een brede definitie van kunstparticipatie gehanteerd: het beoefenen
(productieve deelname) en beschouwen (receptieve deelname) van kunstzinnige activiteiten op
alle denkbare kwaliteitsniveaus, waarbij met kunstzinnige activiteiten alle activiteiten bedoeld
worden waarbij minimaal één kunsttaal centraal staat: beeldende kunst, literatuur, dans, theater,
nieuwe media, muziek. Dit betekent dat in de regressieanalyse de groep respondenten die in hun
vrije tijd een kunstvorm beoefenen en de groep respondenten die kunstuitingen bezoeken, deze
kunstvormen zowel bevestigend als uitdagend kunnen ervaren.
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Kortom, in hoofdstuk drie is empirisch aangetoond dát er een onderscheid gemaakt kan worden
tussen kunstparticipatie en andere vormen van participatie aangaande de samenhang met overbruggend cohesief gedrag. De meeste samenhang is gevonden onder de kunstbezoekers (de
twee groene lijnen in figuur 1). Dat wil zeggen dat de respondenten die kunstuitingen bezoeken
een grotere kans hebben overbruggend cohesief gedrag te vertonen dan respondenten die geen
kunstuitingen bezoeken. Dit geldt ook, zij het op minder indicatoren, voor kunstbeoefenaars ten
opzichte van niet-kunstbeoefenaars (de rode lijn), maar de kans dat kunstbezoekers zich overbruggend gedragen is (vooral op mesoniveau) groter dan dat kunstbeoefenaars dat doen (de gele
lijn). De donkerblauwe lijn laat zien dat kunstbezoekers ook ten opzichte van sportbezoekers een
grotere kans hebben op overbruggend gedrag, zij het dat dit verschil op nog weer minder indicatoren is geconstateerd dan tussen kunstbezoekers en niet-kunstbezoekers en amateurkunstbeoe-
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en sporters bijna geen verschillen zijn (de lichtblauwe lijn). Dat kan betekenen dat de amateur-

dat dit het enige kunstproject is geweest waarbij bezoekers aangaven zich door de kunstuiting in

kunst zoals deze door de respondenten uit de bevolkingssurvey beoefend wordt, (1) vooral wordt

hun perceptie uitgedaagd gevoeld te hebben.206 Bij de andere projecten is, daar waar dat getoetst

beoefend met gelijkgestemden (net als sport) en (2) vooral bevestigende kunst betreft en daarom

is, geen uitdaging van de perceptie geconstateerd, maar bleken de kunstuitingen vooral de eigen

niet de perceptie van de maker uitdaagt. In het tweede gedeelte van het onderzoek is de mate van

zienswijzen te bevestigen.207 Het empirisch veldonderzoek verschilde qua methode per project,

uitdaging van de perceptie door de kunstuiting nader onderzocht.

waardoor een vergelijking van de resultaten niet zomaar opgaat. Er kan dan ook alleen met enige
reserve een tendens worden waargenomen tussen bevestigende kunst en bindend cohesief gedrag

6.2.2 Verfijningen in het veldonderzoek

enerzijds en uitdagende kunst en overbruggend cohesief gedrag anderzijds.

Naast de zojuist besproken kwestie lieten de resultaten van de regressieanalyses in hoofdstuk drie

Als de projecten in het model van ideaaltypen van sociale cohesie geplaatst worden, wordt zicht-

nog een vraag onbeantwoord, namelijk die betreffende de causaliteit. Vertonen bezoekers van

baar dat de projecten allemaal één of meerdere posities innemen in het diagram, maar dat alleen

kunstuitingen meer overbruggend gedrag vanwege hun kunstbezoek of bezoeken zij kunstuitin-

de voorstelling van PeerJonG aan de kant van overbrugging op ideëel niveau kan worden geplaatst.

gen omdat zij daar meer voor open staan? Door te controleren voor leeftijd, geslacht, opleiding en
positie op de arbeidsmarkt kan alvast gesteld worden dat de samenhang tussen kunstbezoek en
overbruggend gedrag ondanks deze factoren die wellicht ook een rol spelen bij een open houding,
verklaard wordt door het kunstbezoek zelf. Maar dat zegt nog steeds niets over een oorzaak-gevolg
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Figuur	
   6.1. Mate van soort cohesief gedrag geconstateerd in de gevolgde kunstparticipatieprojecten (Drents cul	
  
	
  
tuurparticipatiebeleid
2009-2012). Blauw omrand
= publiek, rood omrand = deelnemers. Geel = duurzaam, Groen =
gedurende het project.

relatie. Om te weten te komen of het overbruggend gedrag wordt gestimuleerd door het kunstbe-

	
  
	
  

zoek (en niet andersom) is het veldonderzoek, waar mogelijk, op verschillende meetmomenten
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verricht, namelijk voor de start, eventueel tijdens en na afloop van het project. Aan de hand van
de resultaten van deze metingen kunnen er in ieder geval uitspraken gedaan worden over de mate
van de cohesieve werking van enkele voor dit onderzoek geselecteerde kunstzinnige projecten. En
omdat er concrete projecten gevolgd werden, was een operationalisering van de begrippen beves-
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tigende kunst en uitdagende kunst nu wel zinvol. Er kon nu, anders dan in de bevolkingssurvey,
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immers wel gevraagd worden naar de ervaring van een specifieke kunstzinnige uiting. Daarmee
bindend	
  

kon worden nagegaan in hoeverre bepaalde kunstzinnige uitingen via de receptie samenhangen
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met bepaald cohesief gedrag in de ideële dimensie. Dit werd via vragenlijsten onderzocht onder de
bezoekers en deelnemers van de projecten. Naast het kwantitatieve onderzoek, bood daarbij kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgesprekken met de deelnemers de mogelijkheid na te gaan
hoe de kunstzinnige ervaringen verband houden met welke vormen van cohesief gedrag binnen de
sociale context van de deelnemers.205 Het kwalitatief onderzoek was dus tevens van belang om de
	
  

laatste stap in de figuur van het ‘Colemanbootje’ te kunnen zetten en van een analyse op microni-
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veau tot een analyse op macroniveau te komen. Anders gezegd, om een antwoord te kunnen geven
op de tweede hoofdvraag van dit onderzoek, in welke mate het provinciaal cultuurparticipatiebeleid in de periode 2009-2012 heeft kunnen bijdragen aan sociale cohesie in Drenthe.

	
  
	
  
	
  
	
  

Zoals in de inleiding van de conclusie werd aangegeven, heeft het Drentse cultuurparticipatiebeleid
tussen 2009 en 2012 (althans via de projecten die zijn onderzocht), geen veranderingen in sociale
samenstellingen te weeg gebracht. Als het heeft bijgedragen aan sociale cohesie, dan in bindende
of overbruggende zin gedurende het project of in bindende zin ten gevolge van het project. Slechts
één van de projecten die voor dit onderzoek geselecteerd waren, omdat zij onder andere sociale
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overbruggingen als doel hadden, blijkt twee overbruggingen te hebben gerealiseerd. Opvallend is
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is beperkt tot de deelnemers aan projecten, omdat deze een bepaalde periode gevolgd
205. Het kwalitatief onderzoek
	
  
konden worden en dus
op verschillende momenten bevraagd. Bovendien was de aanname vanuit het provinciaal
en gemeentelijk beleid dat vooral de beoefening van amateurkunst bijdraagt aan sociale cohesie.
206. Bij de voorstelling Het Vindingrijk van PeerJonG in Winschoten.
207. Een causaal verband met het bij deze projecten geconstateerde bindende cohesieve gedrag is in dit onderzoek
niet aangetoond. De focus van analyse lag op de relatie tussen uitdagende kunst en overbruggend cohesief gedrag.
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6.2.3 Bevestigende kunst bindt en uitdagende kunst overbrugt

het artistieke proces. Dat de deelnemers (zowel de professionals als de amateurs) daardoor open

Met behulp van de nul- en eindmetingen die zijn uitgevoerd, kon geconstateerd worden dat pro-

leren te staan voor alles wat anders is, zou effect kunnen hebben op hoe men tegen de ‘andere’

ductieve deelname aan de projecten PeerJonG en De Drentse Bluesopera van locatietheatergroep

deelnemers aankijkt.

PeerGrouP nieuwe relaties heeft opgeleverd op micro- en mesoniveau. In de meeste gevallen
betrof dit bindende relaties en in sommige gevallen overbruggende. Er is dus sprake van een
causaal verband tussen deelname aan het project en het cohesief gedrag: door deelname zijn er

6.3 Betekenis voor beleid

nieuwe sociale verbanden ontstaan. Echter, het had deelname aan ieder soort project kunnen zijn
en het betreft in het geval van De Drentse Bluesopera geen overbruggende verbindingen tussen

6.3.1 Drie aandachtspunten

‘de’ traditionele bewoners enerzijds en ‘de’ nieuwe inwoners anderzijds, op macroniveau dus.

Dit onderzoek heeft aangetoond dat er een specifiek verband bestaat tussen kunstparticipatie en

De bindende relaties onder de productieve deelnemers van de Drentse Bluesopera bleken vooral

overbruggend cohesief gedrag. Maar dat wil niet zeggen dat een verband tussen kunstparticipatie

te zijn ontstaan op basis van overeenkomsten tussen de deelnemers en deze laatste zijn maar

en externe sociale cohesie vanzelfsprekend is. Een overbruggend effect tussen specifieke doel-

weinig tot niet door de kunstuiting zelf uitgedaagd (hetzij in het repetitieproces hetzij tijdens de

groepen binnen een bepaalde sociale of geografische context (op macroniveau dus, waarbij de

voorstelling). Als dit laatste wel het geval was geweest, was het nog de vraag of deelname aan

term macro hier verwijst naar het niveau van analyse)208, kan alleen onder bepaalde voorwaarden

de voorstelling voor een overbruggend effect zou hebben gezorgd. Uit de focusgesprekken met

plaats hebben. Ten eerste is een juiste verhouding tussen de autonomie van de kunstenaar en/of

de deelnemers en de vragenlijsten die bezoekers hadden ingevuld, bleek immers dat de Drentse

de kunstuiting en de sociale context nodig. Dat betekent dat de opdrachtnemer (de kunstenaar) de

Bluesopera vooral bevestigend werkte. De vormgeving van de voorstelling daagde deelnemers en

juiste balans moet zien te vinden tussen enerzijds (zijn) autonomie en anderzijds het thema of het

bezoekers wel uit in hun perceptie, maar dit betrof scenografische momenten in de voorstelling

probleem waartoe het kunstproject zich moet verhouden. Deze balans ontbrak in het Community

die niet direct refereerden aan de thematiek. Landbouwmachines (materiaal) die zodanig worden

Art-achtige project EmmerMEERcultuur. In dit project was er nauwelijks sprake van autonomie

vormgegeven dat er een kermisattractie (stof) in erkend wordt, refereren niet aan de bestaande

van de beeldend kunstenaar of van de kunstuitingen. De beeldend kunstenaar trad op als project-

problematiek tussen de traditionele bewoners en nieuwkomers. Om in termen van Van de Vall

leider en hield in die rol rekening met politieke belangen (imago van de wijk) en de smaak van de

(2008) te spreken, was er geen sprake van relatieve autonomie, en bracht de op zich uitdagende

inwoners. Met als resultaat bevestigende kunstuitingen, die in de termen van Gielen al helemaal

scenografie geen verandering in het beeld dat de deelnemers en bezoekers al hadden van (de span-

niet tot kunst gerekend kunnen worden omdat ze geen onmaat aan de dag leggen, ook niet voor

ningen tussen) de boeren en nieuwe ondernemers. Een dergelijke relatieve autonomie was wel

diegenen onder de deelnemers of bezoekers die bijna nooit kunstuitingen bezoeken of zelf niet

aanwezig in de voorstellingen van PeerJonG. Al het materiaal dat gebruikt werd (personen, tekst,

aan amateurkunst doen. De amateurkunstnetwerken en de Week van de Amateurkunst stonden

omgeving, rekwisieten etc.) had al een directe relatie met de thema’s en werd gebruikt om op

inhoudelijk te ver af van de beleidsgedachte achter deze projecten om een nauwere samenwerking

eigen wijze daaraan vorm te geven. Dit leidde zichtbaar tot een overbruggende cohesieve houding

tussen amateurkunstbeoefenaars tot sociale cohesie over dorpsgrenzen en kunstdisciplines heen

onder de bezoekers van de voorstelling Het Vindingrijk in Winschoten, die aangaven dat zij door

te doen leiden. Daarbij speelt de kwaliteit van de kunstuitingen een belangrijke rol: zij moeten

de voorstelling anders zijn gaan aankijken tegen het gebouw waar de voorstelling zich afspeelde.

voldoende artistieke zeggingskracht hebben om de perceptie van de deelnemer of toeschouwer uit

Doordat het publiek delen van het gebouw te zien kreeg die het anders nooit te zien zou krijgen,

te dagen. Met andere woorden: om te overbruggen is confrontatie nodig. De gevolgde projecten

zou die overbruggende houding mede in de relationele dimensie gerealiseerd kunnen zijn. Maar

zijn op dat gebied ‘te braaf’ gebleven. De Drentse Bluesopera wist deelnemers en bezoekers in

de bezoekers kregen juist via de voorstelling meerdere visies op het gebouw voorgeschoteld:

de vormgeving wel te verrassen in hun perceptie, maar die had geen betrekking op de bestaande

manieren waarop het gebouw zou kúnnen functioneren en wat het zou kunnen betekenen. In dit

spanningen tussen de traditionele bewoners en (uit het westen afkomstige) nieuwe inwoners.

geval is sprake van een overbrugging in de ideële dimensie, als gevolg van nieuwe waarnemin-

Dit thema werd in dit succesvolle muziektheaterspektakel voornamelijk op ‘bevestigende’ wijze

gen door de voorstelling. Bij PeerJonG was er daarnaast ook duidelijk sprake van overbrugging

overgebracht: deelnemers en bezoekers konden gebruik maken van hun bestaande perceptie van

tussen de deelnemende amateurs en professionals. Het is voorstelbaar dat de processen om tot

de problematiek en werden niet gedwongen er op een andere wijze tegenaan te kijken. Ook bij

uitdagende theatervoorstellingen te komen, de deelnemers heeft gedwongen op andere manieren

EmmerMEERcultuur, de Week van de Amateurkunst en de Amateurkunstnetwerken werd in

naar het onderwerp van de voorstelling te kijken dan zij gewend waren. Dat houdt niet direct
verband met de verhouding tussen de professionals en de amateurs, maar de sociale processen
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bij PeerJonG waren in vergelijking met die van de Drentse Bluesopera veel meer verweven met

208. De term verwijst hier dus niet naar het samenlevingsniveau waartoe een persoon zich cohesief kan verhouden.
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de kunstuitingen nauwelijks de confrontatie gezocht. Daar waar dat wel gebeurde, refereerde de

niet sociale integratie plaatsheeft op basis van overeenkomsten, maar juist de verschillen worden

kunstuiting echter niet aan de thematiek rondom de gewenste overbruggingen.

overbrugd. Op dit niveau van analyse (macroniveau) is hiervoor in dit onderzoek geen empirisch
bewijs gevonden, vanwege onder andere de methodologische moeilijkheden die daarmee gepaard

Dat de projecten er niet voldoende in zijn geslaagd de doelgroepen (t.a.v. de gewenste overbrug-

gegaan zijn. Maar er zijn wel op microniveau (qua analyse) sterke aanwijzingen gevonden voor

ging) bij de activiteiten te betrekken, vormt een tweede belangrijke oorzaak van het uitblijven van

een belangrijk verschil tussen de maat van bevestigende kunst en de onmaat van uitdagende kunst

de verwachte sociale overbruggingen bij de projecten. Zo getuigde EmmerMEERcultuur ervan

ten aanzien van cohesief gedrag. Of is dat uiteindelijk het verschil tussen de functie van cultuur en

hoe moeilijk het is om de groeperingen waartussen overbruggingen gewenst zijn, bij het project te

kunst? Het zou in ieder geval een reden kunnen zijn om beleidsmatig weer een helder onderscheid

betrekken. Maar zonder de aanwezigheid van de juiste deelnemers en bezoekers zijn overbruggin-

te maken tussen cultuurparticipatie en kunstparticipatie, tussen cultuurbeleid en kunstbeleid;

gen in de relationele dimensie bij voorbaat niet mogelijk. De uitspraken van inwoners die door de

waarbij de legitimatie van het kunstbeleid niet wordt gezocht in de extrinsieke effecten die het

kunstenaar zijn geselecteerd en op gebouwen in de wijk zijn geplaatst, hadden wat dit betreft het

zou kunnen opleveren, maar in de bijzondere eigenschap van kunst om mensen in de samenleving

meeste bereik, maar de werking hiervan op inwoners uit de buurt bleek beperkt omdat discussie

op mogelijke alternatieven te wijzen: kunst weer van middel tot middelpunt van beleid te maken.

over de uitspraken niet werd georganiseerd. Het betrekken van de doelgroepen bij de activiteiten vereist inspanningen van de organisatie. Er is vanuit het cultuurparticipatiebeleid, ook met
betrekking tot de andere projecten, te gemakkelijk uitgegaan van een automatisch sociaal overbruggende werking door kunstparticipatie. Of anders gezegd: een sociaal effect als sociale cohesie
is geen intrinsieke waarde van kunst. Het is en blijft een instrumentele waarde, die wel het gevolg
kan zijn van de intrinsieke waarde van kunst.
Een derde vereiste is de betrokkenheid in de relationele dimensie van minstens één van de betreffende doelgroepen.209 Met andere woorden: er moet een juiste verhouding zijn tussen de relationele en de ideële dimensie. De amateurkunstnetwerken groeiden maar mondjesmaat, nieuwe
aanwas in de vorm van lidmaatschap van de amateurkunstverenigingen werd er niet door verkregen. Samenwerking werd vooral organisatorisch gezocht en publieksaantallen bij de Week van de
Amateurkunst varieerden, schrikbarend genoeg, van nul bezoekers tot op één hand te tellen, met
af en toe een uitschieter. Het aantal (bedoelde) deelnemers bij de projecten van EmmerMEERcultuur hield niet over. Wel trokken de verschillende onderdelen door de slimme opzet van de projecten veel publiek uit de wijken. Ook de Drentse Bluesopera trok veel bezoekers, maar hier was er
geen sprake van een doelmatige samenstelling van deelnemers en publiek. PeerJonG was ook wat
dit punt betreft het meest succesvol door mensen uit de omgeving (de doelgroep) zowel fysiek als
mentaal te betrekken bij het maakproces van de voorstelling.

6.3.2 Het verschil tussen kunst(beleid) en cultuur(beleid)
Dat productieve amateurkunst vaak met sociale cohesie wordt geassocieerd is niet zo verwonderlijk en ook niet onjuist. Dit onderzoek maakt echter duidelijk dat (1) amateurkunst in dat geval
wordt opgevat als een uiting van cultuur die met name socialiseert en kwalificeert en dat (2) er aan
een te eenzijdige benadering van sociale cohesie wordt geappelleerd, namelijk die van sociale integratie op basis van socialisering of regulering.210 De specifieke eigenschap van kunst echter schuilt
in haar vermogen om de perceptie uit te dagen en daardoor open te staan voor ´de ander´ of ´het
andere´ en zich ook in gedrag tot die ander of het andere te verhouden. Dergelijk overbruggend
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cohesief gedrag en een open houding kan vervolgens bijdragen aan externe sociale cohesie, waarbij

209. Minstens één van de betreffende doelgroepen mits de kunstuiting zelf verwijst naar de verhouding van deze
doelgroep tot de doelgroep waarmee overbrugging gewenst is.
210. Vergelijk ook de drie functies van muziek volgens Bisschop Boele (2014): “Muziek doet drie belangrijke dingen
voor individuen: het bevestigt, het verbindt, en het reguleert” (p.9). Muziek raakt en daardoor vinden mensen
bevestiging in wie zij zijn. Zoals Bisschop Boele omschrijft hoe muziek verbindt, spreekt hij in termen van dit
onderzoek vooral van ‘binding’: muziek bindt volgens zijn uitleg in zowel de relationele als ideële dimensie met de
directe omgeving (in tijd en plaats) van de persoon. Met datgene waaraan hij zich verbonden wil voelen of reeds
verbonden is. Om te reguleren: de verbinding leidt tot effecten die gebruikt worden om zichzelf en anderen te
beïnvloeden. Niet om de boel op de kop te zetten, maar om te stroomlijnen.
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Bijlage I
Digitale vragenlijst bevolkingssurvey

Verkorte versie van de vragenlijst, exclusief inleiding en toelichtingen, exclusief algemene vragen
(geslacht, leeftijd, woonplaats, opleiding, baan etc.), exclusief de vragen die speciaal voor de
gemeenten zijn meegenomen. Inclusief de vragen die in dit onderzoek zijn gebruikt. De totale
vragenlijst kan worden opgevraagd. De vraagnummering correspondeert met de naam van de
variabele.
Niet alle vragen zijn rechtstreeks als variabele toegepast in de toetsingen. In veel gevallen zijn er
nieuwe variabelen gemaakt. Zie hiervoor bijlage II.
De vragenlijst is gedeeltelijk gebaseerd op de Richtlijn Cultuurdeelname Onderzoek (COS, 2001)
en de AVO-vragenlijst (SCP, 2007). Voor het gedeelte met vragen naar het sociale leven van de
respondent is dankbaar gebruik gemaakt van de PBB-vragenlijst van de NWO-studie naar sociale
cohesie ‘Oud gedaan, jong geleerd? ’aan de Rijksuniversiteit Groningen (Dijkstra et al., 2004).

Vrijetijdsbesteding in Drenthe
SP01

Sport u regelmatig? (Hier wordt bedoeld een sport volgens de regels en gebruiken van de
sportwereld. Denkt u bijvoorbeeld aan voetbal, hardlopen, toerfietsen, badminton of schaken.
Maar niet aan fietsen naar de bakker, tuinieren of puzzelen).
0 Ja
0 Nee

SP02

Sport u alleen of samen met anderen?
0 Alleen
0 In een groep
0 Beide

SP03

Bent u lid van een sportvereniging?
0 Ja
0 Ja, van meerdere
0 Nee (automatisch door naar vraag SP06)
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Als u van meerdere sportverenigingen lid bent, beantwoordt u dan de volgende vragen voor de vereniging waar

0 Paar keer per jaar

u het langste lid van bent.

0 (Bijna) elke maand
0 (Bijna) elke week

SP07

Hoeveel jaar bent u lid van de sportvereniging?

0 (Bijna) elke dag

Vult u alleen een getal in.

SP08

…

Herhaling vraag SP11, maar dan met:

Waar is de sportvereniging gevestigd?

SP12

vrienden

0 In de wijk waar ik woon

SP13

buren

0 Buiten de wijk, binnen het dorp/ de stad

SP14

kennissen

0 Buiten het dorp/ de stad, binnen de gemeente

SP15

collega’s van het werk

0 Buiten de gemeente, binnen de provincie

SP16

mensen die samen met u dezelfde sport beoefenen

0 Buiten de provincie, binnen Nederland
0 Buiten Nederland
Kunst en cultuur
SP04

Bent u bereid om voor de sportvereniging een speciale taak of functie te vervullen?
0 Ja

CPA01

Beoefent u kunst in uw vrije tijd? Kiest u uit onderstaande mogelijkheden. Er zijn meerdere

0 Nee

antwoorden mogelijk.

0 Dat doe ik nu al

0 Tekenen, schilderen, grafisch werk
0 Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken

SP05

Bent u bereid om mee te helpen met eenmalige activiteiten van de sportvereniging?

0 Zingen (hiermee wordt NIET bedoeld zingen onder de douche, op verjaardagen, met

0 Ja

voetbal etc.)

0 Nee

0 Werken met textiel

0 Dat doe ik nu al

0 Muziekinstrumenten bespelen
0 Toneel, mime

SP09

Hoeveel uur PER MAAND besteedt u gemiddeld aan sport? Inclusief eventuele taken of

0 (Volks)dans/ (jazz) ballet

activiteiten voor de vereniging(en)? Vult u alleen een getal in, afgerond op hele uren.

0 Verhalen, gedichten schrijven

…

0 Muziek maken op de computer
0 Websites ontwerpen

SP06

SP10

Hoeveel uur PER MAAND besteedt u gemiddeld aan sport? Vult u alleen een getal in,

0 Fotografie/ film/ video (geen vakantie of familiefoto’s en filmpjes)

afgerond op hele uren.

0 Anders, namelijk

…

0 Nee

Praat u weleens met anderen over de sport die u beoefent?

CPA02

Geeft u bij de kunstvorm(en) die u net hebt aangevinkt aan of u deze alleen of in een

0 Ja

t/m

groep beoefent.

0 Nee (automatisch door naar vraag 17)

CPA13

0 Alleen
0 In een groep

SP11
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Praat u er met familie over?
0 Zelden of nooit

0 Beide
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Bent u lid van een vereniging, club of organisatie voor kunstbeoefening?

0 Kennissen

0 Ja

0 Buren

0 Ja, van meerdere

0 Onbekenden

0 Nee (automatisch door naar vraag 19)
CPA21
Als u van meerdere verenigingen lid bent, beantwoordt u dan de volgende vragen voor de vereniging, club of

Hoe vaak PER JAAR treedt u op of exposeert u? Vult u alleen een afgerond getal in.
…

organisatie waar u het langste lid van bent.
CPA29
CPA15

Hoeveel uur PER MAAND besteedt u in TOTAAL aan kunst in uw vrije tijd? Inclusief

Hoeveel jaar bent u lid van de vereniging, club of organisatie?

eventuele taken of functies erom heen? Vult u alleen een getal in, afgerond op hele uren.

Vult u alleen een getal in.

…

…
CPA22
CPA16

Praat u weleens met anderen over de kunstvorm die u beoefent?

Bent u bereid om een speciale taak of functie te vervullen binnen de vereniging of

0 Ja

groep?

0 Nee (automatisch door naar vraag 17)

0 Ja
0 Nee

CPA23

0 Dat doe ik nu al

Praat u er met familie over?
0 Zelden of nooit
0 Paar keer per jaar

CPA17

Bent u bereid om mee te helpen met eenmalige activiteiten voor deze vereniging of

0 (Bijna) elke maand

groep?

0 (Bijna) elke week

0 Ja

0 (Bijna) elke dag

0 Nee

CPA18

0 Dat doe ik nu al

Herhaling vraag CPA23, maar dan met:

Waar is de vereniging, club of organisatie gevestigd?

CPA24

vrienden

0 In de wijk waar ik woon

CPA25

buren

0 Buiten de wijk, binnen het dorp/ de stad

CPA26

kennissen

0 Buiten het dorp/ de stad, binnen de gemeente

CPA27

collega’s van het werk

0 Buiten de gemeente, binnen de provincie

CPA28

mensen die samen met u dezelfde kunstvorm beoefenen

0 Buiten de provincie, binnen Nederland
0 Buiten Nederland

Hoe vaak bent u de afgelopen 12 MAANDEN naar onderstaande live voorstellingen of optredens
geweest? (Respondent werd verplicht voor elk soort optreden een van onderstaande antwoorden in te vullen)

CPA19

Treedt u weleens op voor publiek of exposeert u weleens?
0 Ja

0 Niet/ 0 keer

0 Nee

0 1 of 2 keer
0 3 of 4 keer

CPA20

Voor wie treedt u dan voornamelijk op? Meerdere antwoorden mogelijk.

0 5 keer of vaker

0 Familie

280

0 Vrienden
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Verder verenigingsleven

RP07

Sportwedstrijd amateurs

RP08

Sportwedstrijd professionals

RP09

Sportdemonstratie amateurs

RP10

Sportdemonstratie professionals

antwoorden mogelijk.

RP11

Amateur toneelvoorstelling

0 Politieke partij

RP12

Professionele toneelvoorstelling

0 Milieu- of natuurvereniging

RP13

Amateur cabaret of kleinkunst

0 Omroepvereniging

RP14

Professioneel cabaret of kleinkunst

0 Vereniging gerelateerd aan school

RP15

Amateur concert klassieke muziek

0 Dorpsvereniging

RP16

Professioneel concert klassieke muziek

0 Buurtvereniging

RP17

Amateur opera of operette

0 Kerk- of geloofsgemeenschap

RP18

Professionele opera of operette

0 Maatschappelijke organisatie (bv. Amnesty International, Vluchtelingenwerk)

RP19

Uitvoering van een amateurkoor

0 Anders, nl.

RP20

Uitvoering vaneen professioneel koor

0 Geen

RP21

Amateur concert harmonie, fanfare, brassband

RP22

Professioneel concert harmonie, fanfare, brassband

VP21

Hoe vaak bezoekt u bijeenkomsten van deze maatschappelijke verenigingen? U hoeft

RP23

Amateur concert pop/ wereldmuziek

t/m

dit alleen aan te geven bij de verenigingen of organisaties die u net hebt aangevinkt.

RP24

Professioneel concert pop/ wereldmuziek

VP29

0 Altijd

RP25

Amateur jazz- of bluesconcert

0 Vaak

RP26

Professioneel jazz- of bluesconcert

0 Soms

RP27

Dance-/houseparty met amateur DJ’s

0 Nooit

RP28

Dance-/houseparty met professionele DJ’s

RP29

Amateur musical

VP31

Bezoekt u weleens een website van de maatschappelijke verenigingen of organisaties

RP30

Professionele musical

t/m

waar u lid van bent? U hoeft dit alleen aan te geven bij de verenigingen of organisaties die u

RP31

Amateur ballet- of dansvoorstelling

VP37

net hebt aangevinkt.

RP32

Professionele ballet- of dansvoorstelling

0 Altijd

RP33

Amateur film buitenshuis (bioscoop, filmhuis, dorpshuis etc.)

0 Vaak

RP34

Professionele film buitenshuis (bioscoop, filmhuis, dorpshuis etc.)

0 Soms

RP35

Literaire bijeenkomst – amateurschrijvers

0 Nooit

RP36

Literaire bijeenkomst – professionele schrijvers

RP37

Lezing over kunst(geschiedenis) door amateur

VP41

Leest u het blad van deze verenigingen of organisaties (gedeeltelijk) door?

RP38

Lezing over kunst(geschiedenis) door professional

t/m

0 Altijd

RP39

Tentoonstelling amateur fotografie/ beeldende kunst

VP49

0 Vaak

RP40

Tentoonstelling professionele fotografie/ beeldende kunst

VP10

Van welke maatschappelijke verenigingen of organisaties bent u lid? Meerdere

0 Soms
0 Nooit
VP50

Bent u bereid een speciale taak te verrichten of functie te vervullen binnen deze
vereniging(en) of organisatie(s)?
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alg11

Doet u onbetaald vrijwilligerswerk?
0 Ja

0 Dat doe ik nu al

0 Nee
VP60

Bent u bereid mee te helpen met eenmalige activiteiten voor deze vereniging(en) of

alg12

Wat doet u voor vrijwilligerswerk?
…

organisatie(s)?
0 Ja
0 Nee

alg13

0 Dat doe ik nu al

Hoeveel uur PER MAAND besteedt u aan vrijwilligerswerk? Vult u alleen een getal in,
afgerond op hele uren.
…

VP80

Bent u lid van verenigingen of clubs die nog helemaal niet aan bod zijn geweest? Bij
voorbeeld een historische vereniging of een timmerclub?
0 Ja

Verdere sociale leven

0 Ja, van meerdere (bij dit antwoord waren de volgende vier vragen in meervoud
-mv- geformuleerd)

SCO4

Hoeveel mensen rekent u tot uw vriendenkring? Mensen met wie u een vriendschap
voelt? (Eventuele vrienden op internet NIET meegerekend).

0 Nee

0 Geen
VP90

Waar is deze vereniging gevestigd?

0 1 tot 5

(VP91 mv)

0 In de wijk waar ik woon

0 6 tot 10

0 Buiten de wijk, binnen het dorp/ de stad

0 11 tot 15

0 Buiten het dorp/ de stad, binnen de gemeente

0 16 tot 20

0 Buiten de gemeente, binnen de provincie

0 21 of meer

0 Buiten de provincie, binnen Nederland
0 Buiten Nederland

SC05

Hoeveel tijd brengt u gemiddeld met uw vrienden door? (Eventuele vrienden op
internet NIET meegerekend).

VP51

Bent u bereid een speciale taak te verrichten of functie te vervullen binnen deze

0 Paar uur per jaar

(VP52 mv)

vereniging of organisatie? (VP52 meervoud)

0 Paar uur per kwartaal

0 Ja

0 Paar uur per maand

0 Nee

0 Paar uur per week

0 Dat doe ik nu al

0 Paar uur per dag

VP61

Bent u bereid mee te helpen met eenmalige activiteiten voor deze vereniging of

(VP62 mv)

organisatie?

meegerekend).

0 Ja

0 In de wijk waar ik woon

0 Nee

0 Buiten de wijk, binnen het dorp/ de stad

0 Dat doe ik nu al

0 Buiten het dorp/ de stad, binnen de gemeente

SC06

Waar wonen uw meeste vrienden? (Eventuele vrienden op internet NIET

0 Buiten de gemeente, binnen de provincie
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VP71

Hoeveel uur PER MAAND besteedt u in totaal aan deze andere vereniging/ club? (Dus

0 Buiten de provincie, binnen Nederland

(VP72 mv)

deelname én eventuele functie of taak). Vult u alleen een getal in, afgerond op hele uren.

0 Buiten Nederland

…
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SC09

BIJLAGE I

Hoeveel mensen rekent u tot uw kennissenkring? Mensen met wie u een praatje maakt

SC24

Geld geleend

als u ze tegenkomt op straat en wiens naam u kent. (Eventuele kennissen op internet

SC25

Geadviseerd bij problemen of veranderingen

NIET meegerekend).

SC26

Een luisterend oor geboden

SC40

Heeft u het afgelopen jaar geld gegeven aan acties, verenigingen, fondsen of instellingen

0 Geen
0 1 tot 10
0 11 tot 20

waar u GEEN lid of donateur van bent? Meerdere antwoorden mogelijk.

0 21 tot 50

0 Ja, voor lokale doelen

0 51 tot 100

0 Ja, voor nationale doelen

0 101 of meer

0 Ja, voor internationale doelen
0 Nee

SC10

SC11

Hoeveel tijd brengt u gemiddeld met uw kennissen (NIET van internet) door?
0 Paar uur per jaar

Leest u weleens over de volgende onderwerpen in de LANDELIJKE kranten of luistert u daarover op

0 Paar uur per kwartaal

de LANDELIJKE televisie of radio?

0 Paar uur per maand

0 (Bijna) elke dag

0 Paar uur per week

0 (Bijna) elke week

0 Paar uur per dag

0 Af en toe

0 Niet van toepassing

0 (Bijna) nooit

Waar wonen uw meeste kennissen? (Kennissen van internet NIET meegerekend).

SC51

Politiek

0 In de wijk waar ik woon

SC52

Milieu

0 Buiten de wijk, binnen het dorp/ de stad

SC53

Economie

0 Buiten het dorp/ de stad, binnen de gemeente

SC54

Rampen en ongelukken

0 Buiten de gemeente, binnen de provincie

SC55

Misdaad, criminaliteit

0 Buiten de provincie, binnen Nederland

SC56

Kunst en cultuur

0 Buiten Nederland

SC57

Sport

0 Niet van toepassing

SC58

Wetenschap

SC59

Showbizz

Voor wie heeft u de AFGELOPEN 6 MAANDEN weleens het volgende gedaan?
0 Niemand

Geeft u bij elk onderwerp aan hoe vaak u dit volgt in het LOKALE of REGIONALE nieuws.

0 Huisgenoten

0 (Bijna) elke dag

0 Familie

0 (Bijna) elke week

0 Vrienden

0 Af en toe

0 Kennissen

0 (Bijna) nooit

0 Collega’s
0 Anderen
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SC61

Politiek

SC62

Milieu

SC21

Praktische klusjes, huishoudelijk werk, boodschappen

SC63

Economie

SC22

Op kinderen gepast

SC64

Rampen en ongelukken

SC23

Iets uitgeleend of geholpen met formulieren invullen

SC65

Misdaad, criminaliteit
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SC66

Kunst en cultuur

SC67

Sport

SC68

Wetenschap

SC69

Showbizz

Bijlage II
Data uit bevolkingssurvey

Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
0 Helemaal mee eens
0 Mee eens

II.1 Aantal amateurkunstbeoefenaars (alleen of in groepsverband)

0 Beetje mee eens
0 Beetje mee oneens

Output aantal amateurkunstbeoefenaars (in groep).spv

0 Mee oneens
0 Helemaal mee oneens
OH01

Ik vind het leuk als er nieuwe mensen in de buurt komen wonen

OH02

Ik voel mij Europeaan

OH03

Ik voel mij Nederlander

OH04

Ik voel mij Drent

OH05

Wat ik niet ken, dat eet ik niet (vrij vertaald naar het beroemde gezegde)

0H06

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg

Frequencies
Statistics
Amateurkunstbeoefenaars
N

Valid

3668

Missing

20

	
  

Welke uitspraak past het best bij uw mening over onderstaande maatschappelijke problemen?

Aantal respondenten dat een vorm van kunst beoefent in de vrije tijd

0 Uitspraak 1: Dat probleem wordt sterk overdreven

(amateurkunstbeoefenaars)

0 Uitspraak 2: Dat is een probleem, maar je kunt er weinig aan doen

Frequency

0 Uitspraak 3: Dat is een probleem, waar ik best weleens over nadenk

Valid

0 Uitspraak 4: Dat is een ernstig probleem dat mij erg bezighoudt
SC71

De vervuiling van de natuur en ons leefmilieu

SC72

Zinloos geweld

SC73

Ongelijke verdeling tussen arm en rijk in de wereld

SC74

Dat het lijkt alsof mensen egoïstischer worden

SC75

Terrorisme

SC76

Dat de overheid flink wil bezuinigen op kunst en cultuur

Missing

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

geen

2082

56,5

56,8

56,8

wel

1586

43,0

43,2

100,0

Total

3668

99,5

100,0

20

,5

3688

100,0

System

Total
	
  
Statistics
Amateurkunstbeoefening in groep
N

Valid
Missing

1586
0

	
  
Amateurkunstbeoefening in groep of alleen
Frequency
Valid

alleen
in groep

288

Total
	
  

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1260

79,4

79,4

79,4

326

20,6

20,6

100,0

1586

100,0

100,0
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Bijlage III

II.2 Aantal amateurkunstbeoefenaars dat zijn werk aan een publiek toont
Output aantal akb die werk aan publiek tonen.spv

Variabelen en regressieanalyses bij hoofdstuk drie
Frequencies

Statistics
Amateurkunstenaar die niet zijn werk

Voor elke getoetste deelhypothese staat uitgelegd waar de onafhankelijke variabelen uit bestaan of

toont of amateurkunstenaar die wel zijn

hoe deze opnieuw zijn gecodeerd of gecategoriseerd. Waar in hoofdstuk drie tabellen ontbreken,

werk toont aan een publiek

zijn deze hier te vinden. De syntax van de afhankelijke variabelen, nieuwe variabelen en toetsin-

N

Valid

1586

Missing

gen is op te vragen.

0

	
  
Amateurkunstenaar die niet zijn werk toont of amateurkunstenaar die wel zijn werk toont aan een publiek
Frequency
Valid

akb die kunst niet aan publiek
toont
akb die kunst wel aan publiek
toont
Total

938

Percent
59,1

Valid Percent
59,1

III.0 Controlevariabelen

Cumulative Percent
59,1

Geslacht (alg01)
1 = vrouw

648

40,9

40,9

1586

100,0

100,0

2 = man

100,0

	
  

Leeftijd (alg02klasse)
Respondent is gevraagd de leeftijd in te vullen. De getallen zijn bekeken en handmatig gewijzigd (bijvoorbeeld bij ‘21 jaar’, is het woordje jaar weggehaald of bij geboortedatum is de leeftijd berekend en

NB. Zoals in de tekst van hoofdstuk twee (§ 2.2.2) werd opgemerkt betekent dit dat 17,7% van het

genoteerd).

totaal aantal respondenten kunst in de vrije tijd beoefent voor een publiek ( 648 van de 3668 ‘valid’
respondenten).

Gecategoriseerde variabele leeftijd:
Leeftijd opgedeeld in categorieën van 10 jaar, met uitzondering van de eerste categorie (5 jaar):
1 = 15 - 19 jaar

6 = 60 - 69 jaar

2 = 20 - 29 jaar

7 = 70 - 79 jaar

3 = 30 - 39 jaar

8 = 80 - 89 jaar

4 = 40 - 49 jaar

9 = 90 jaar en ouder

5 = 50 - 59 jaar
Opleidingsniveau (alg06)
1 = Basisonderwijs
2 = LBO, V(M)BO kader, beroepsgerichte leerweg
3 = MAVO, VMBO theoretische of gemengde leerweg, M(ULO), 3-jarige HBS
4 = HAVO, MMS, HBS, VWO
5 = MBO
6 = HBO
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7 = Universiteit
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BIJLAGE III

Werk (werknugoed)
De respondent is gevraagd of hij een betaalde baan heeft. Antwoordmogelijkheden:
1 = ja

Tabel Ax 1.1 Meervoudige ordinale regressie, bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds
ratio’s. Parameter estimates (dus vóór berekening naar odds ratio’s).

3 = nee, ik ben met pensioen
Persoonlijk netwerk

2 = nee

Binding
Aantal kennissen
M1

Nieuwe variabele werk:
Voor de nieuwe variabele is uitgegaan van de tijdsbesteding. Het gaat in dit onderzoek immers om

Amateurkunstbeoefenaar

vrijetijdsbesteding en de hoeveelheid vrije tijd die men heeft is daarbij een belangrijke factor.

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

0 = heeft geen betaalde baan (of is met pensioen)

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

1 = heeft een betaalde baan

M2

M3

M4

M5

M6

Vrijetijdsbesteding
-0,216
-0,311
-0,027

Bezoekers van professionele kunst

-0,472

Bezoekers van amateurkunst

-0,551

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

-0,380

Achtergrondkenmerken

III.1 Onafhankelijke variabelen - persoonlijk niveau
Overbrugging op basis van:
1. Binding: aantal kennissen
2. Participatie: tijd met kennissen
3. Betrokkenheid: hulp aan kennissen (en ter vergelijking hulp aan vrienden)

Leeftijd

-0,197

-0,213

-0,235

-0,183

-0,199

-0,094

Geslacht

0,274

0,247

0,331

0,269

0,267

0,122

Opleiding

0,161

0,106

0,166

0,136

0,158

0,169

Werkend

0,243

0,269

0,208

0,215

0,242

0,237

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001
Omrekenen van parameter estimate naar odds ratios: ex. Negatieve estimate van de afhankelijke variabele in berekening
als positief, positieve estimate van afhankelijke variabele in berekening als positief.

4. Geografische afstand: aantal vrienden en kennissen buiten eigen woonplaats
Ad 1. Aantal kennissen (Syntax: aantal kennissen plum.sps)

Ad 2. Tijd met kennissen (Syntax: tijd met kennissen log.sps)

Vraag in enquête SC09:

Vraag in enquête SC10:

Hoeveel mensen rekent u tot uw kennissenkring? Mensen met wie u een praatje maakt als u ze tegen-

Hoeveel tijd brengt u gemiddeld met uw kennissen door? (Eventuele kennissen van internet NIET

komt op straat en wiens naam u kent. (Eventuele kennissen op internet NIET meegerekend).

meegerekend).

Antwoordmogelijkheden:

Antwoordmogelijkheden:

1 = Geen

4 = 21 - 50

1 = paar uur per jaar

4 = paar uur per week

2 = 1 - 10

5 = 51 - 100

2 = paar uur per kwartaal

5 = paar uur per dag

3 = 11 - 20

6 = 101 of meer

3 = paar uur per maand

6 = niet van toepassing

Gecategoriseerde variabele: kennisREC

Dummyvariabele: SC10RECdummy

Categorie 1 = Geen tot 10

0 = 1 + 2 + 6 (maximaal paar uur per kwartaal)

Categorie 2 = 11 tot 50

1 = 3 + 4 + 5 (minimaal paar uur per maand)

Categorie 3 = 51 of meer
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Tabel Ax 1.2 Relatieve kansen op meer tijdsbesteding met kennissen. Logistische regressie, bevolkingssurvey 7
Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds ratio’s.

Waar wonen uw meeste vrienden (van internet NIET meegerekend)?

Participatie
Tijd met kennissen (1)
M2

M3

M4

M5

M6

Waar wonen uw meeste kennissen (van internet NIET meegerekend)?
Antwoordmogelijkheden:

Vrijetijdsbesteding
Amateurkunstbeoefenaar

samen log.sps)
Vragen in enquête SC06 en SC11:

Persoonlijk netwerk

M1

Ad 4. Geografische afstand vrienden en kennissen (Syntax: woonplaats vrienden en kennissen

1,032

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

1,140

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

0,891

Bezoekers van professionele kunst

1,146

Bezoekers van amateurkunst

1 = In de wijk waar ik woon

4 = Buiten de gemeente, in de provincie

2 = Buiten de wijk, in het dorp/ de stad

5 = Buiten de provincie, in Nederland

3 = Buiten het dorp/ de stad, in de gemeente

6 = Buiten Nederland

1,275**

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

1,172

Achtergrondkenmerken

Dummyvariabele: kennissenofvriendenbuiten1
De score 1 is toegekend als de respondent op één van de twee vragen heeft geantwoord dat de

Leeftijd (jong - oud)

0,947*

0,963

0,955

0,948*

0,943*

1,010

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,141

1,258*

1,175

1,150*

1,155*

0,995

meeste vrienden, of dat de meeste kennissen, buiten de eigen woonplaats wonen.

Opleiding (laag - hoog)

0,961

0,929*

0,988

0,953*

0,957*

0,978

0,654***

0,717**

0,691**

0,650***

0,655***

0,683**

Woonplaats kennissen óf vrienden:

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001
Model 1, 4,5 allen (N=3685),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N= 1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1886),
Model 6 kunstbezoekers of sportbezoekers (N=1641).
(1)
0 = maximaal paar uur per kwartaal, 1 = minimaal paar uur per maand

0 = 1 t/m 2 (binnen het dorp/ de stad);
1 = 3 t/m 5 (buiten het dorp/ de stad)
Tabel Ax 1.3 Relatieve kansen op vrienden of kennissen buiten eigen woonplaats. Logistische regressie, bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds ratio’s.
Persoonlijk netwerk
Geografische afstand
Woonplaats kennissen of vrienden (1)

Ad 3. Hulp aan kennissen (en hulp aan vrienden) (Syntax: hulp aan kennissen en vrienden log.sps)
M1

Vraag in enquête SC21 t/m SC26:

Vrijetijdsbesteding

Voor wie heeft u de afgelopen 6 maanden weleens het volgende gedaan?

Amateurkunstbeoefenaar

Antwoordmogelijkheden: (zes verschillende vormen van hulp, per vorm kon men de volgende mogelijk-

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

Bezoekers van professionele kunst

0 = niemand

4 = kennissen

Bezoekers van amateurkunst

1 = huisgenoten

5 = buren
6 = collega’s

3 = vrienden

7 = anderen

Dummyvariabelen: hulpaankennissendummy
0 = geen een van de zes keer ‘kennissen’ aangevinkt
1 = minimaal één keer ‘kennissen’ aangevinkt hulpaanvriendendummy
0 = geen één van de zes keer ‘vrienden’ aangevinkt
1 = minimaal één van de zes keer ‘vrienden’ aangevinkt
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M3

M4

M5

M6

1,179*
0,884

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

heden aanvinken, zie voetnoot 22 hoofdstuk 3):

2 = familie

M2

1,348**
0,995
0,862

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

0,945

Achtergrondkenmerken
Leeftijd (jong - oud)

0,918**

0,881**

0,983

0,920**

0,921**

0,861***

Geslacht (man 1, vrouw 0)

0,920

0,792*

0,939

0,899

0,893

0,955

Opleiding (laag - hoog)

1,312***

1,359***

1,350***

1,324***

1,327***

1,419***

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,101

1,050

1,310*

1,077

1,074

1,026

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001
Model 1, 4,5 allen (N=3685),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N= 1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1886),
Model 6 kunstbezoekers of sportbezoekers (N=1641).
(1)
0 = meeste vrienden of kennissen binnen eigen woonplaats, 1 = meeste vrienden of kennissen buiten eigen woonplaats
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III.2 Onafhankelijke variabelen - burgermaatschappelijk niveau

BIJLAGE III

Ad 2. Locatie van vrijetijdsverenigingen (Syntax: locatie vrijetijdsverenigingen onder leden.sps)
Vraag in enquête:

Overbrugging op basis van:

Waar is de vereniging gevestigd?

1. Lidmaatschap van 2 of meer lokale verenigingen

CPA18

amateurkunstvereniging,

2. Lid van vrijetijdsvereniging(en) buiten eigen woonplaats

SP03

sportvereniging

3. Hulp aan buren

VP90 en VP91

andere vrijetijdsverenigingen

4. Praten met buren over vrijetijdsbestedingen kunst en sport
5. Lid van dorps- of buurtvereniging

Antwoordmogelijkheden: Bij elke vraag dezelfde:

6. Bezoek aan dorps – of buurtvereniging

1 = in de wijk waar ik woon

7. Blad of website lezen van dorps- of buurtvereniging

2 = buiten de wijk, binnen het dorp/ de stad

8. Taak of functie vervullen bij dorps- of buurtvereniging

3 = buiten het dorp/ de stad, binnen de gemeente

9. Vrijwilligerswerk

4 = buiten de gemeente, binnen de provincie
5 = buiten de provincie, binnen Nederland

Ad 1. Lid van 2 of meer lokale verenigingen (Syntax: lid meerdere lokale verenigingen log.sps)

6 = buiten Nederland

Vraag in enquête:
CPA14

Bent u lid van een amateurkunstvereniging?

Dummyvariabele: Lidverenigingbuiten

SP03

Bent u lid van een sportvereniging?

0 = vereniging binnen dorp of stad (als antwoord bij alle vier de vragen is 1 of 2)

VP80

Bent u lid van verenigingen of clubs die nog helemaal niet aan bod zijn geweest?

1 = vereniging buiten dorp of stad (als antwoord is minimaal 1 keer 3, 4, 5 of 6)

Bijvoorbeeld een historische vereniging of timmerclub?
VP10

Van welke maatschappelijke verenigingen of organisaties bent u lid?

Ad 3. Hulp aan buren (Syntax: hulp aan buren log.sps)
Vraag in enquête SC21 t/m SC26:

Antwoordmogelijkheden:

Voor wie heeft u de afgelopen 6 maanden weleens het volgende gedaan?

CPA14

1 = ja; 2 = ja, van meerdere; 3 = nee (als deze binnen gemeente is gevestigd: CPA18 < 4).

Antwoordmogelijkheden: (zes verschillende vormen van hulp, per vorm kon men de volgende mogelijk-

Hercodering: 1= ja, van meerdere amateurkunstverenigingen, 2 t/m 4 = nee

heden aanvinken, zie voetnoot 22 hoofdstuk 3):

1 = ja; 2 = nee; 3 = ja, van meerdere (als deze binnen gemeente is gevestigd: SP08 < 4).

0 = niemand

4 = kennissen

SP03

Hercodering SP03nieuw: 0 = nee, 1 = ja van 1 of meer

1 = huisgenoten

5 = buren

VP80

1 = ja; 2 = ja, van meerdere; 3 = nee (als deze binnen gemeente is gevestigd:VP90 en VP91 < 4)

2 = familie

6 = collega’s

VP10

4 = vereniging gerelateerd aan school

3 = vrienden

7 = anderen

5 = dorpsvereniging
6 = buurtvereniging

Dummyvariabele: Hulpaanburendummy

7 = kerk- of geloofsgemeenschap (als deze soms, vaak of altijd wordt bezocht: VP27 < 4)

0 = geen een van de zes keer ‘kennissen’ aangevinkt
1 = minimaal één keer ‘kennissen’ aangevinkt

Dummyvariabele: lokaleverenigingentotaal1
0 = lid van geen of 1 lokale vereniging
1 = lid van 2 of meer lokale verenigingen
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Tabel Ax 2.1. Relatieve kansen op hulp aan buren. Logistische regressie, bevolkingssurvey7 Drentse gemeenten 2010,
15 jaar en ouder, odds ratio’s.

Van welke maatschappelijke of organisaties bent u lid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Betrokkenheid
Hulp aan buren(1)
M2

M3

M4

M5

M6

Vrijetijdsbesteding
Amateurkunstbeoefenaar

1,060

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

1,219

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

Antwoordmogelijkheden:
1 = politieke partij

7 = kerk- of geloofsgemeenschap

2 = milieu- of natuurvereniging

8 = maatschappelijke organisatie (bv. Amnesty

3 = omroepvereniging

0,990

Bezoekers van professionele kunst

productief) en PBB dorps of buurtvereniging receptief met filter.sps)
Vraag in enquête VP10:

Burgermaatschappelijk niveau

M1

Ad 5. Lid van dorps- of buurtvereniging (Syntaxen: PBB dorps of buurtvereniging met filter.sps (voor

1,600***

Bezoekers van amateurkunst

1,645***

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

1,288

international of Vluchtelingenwerk)

4 = vereniging gerelateerd aan school

9 = anders, namelijk

5 = dorpsvereniging

0 = geen

6 = buurtvereniging

Achtergrondkenmerken
Leeftijd (jong - oud)

1,064**

1,010

1,103**

1,077**

1,062*

1,066

Geslacht (man 1, vrouw 0)

0,863*

0,906

0,848

0,886

0,883

0,978

Dummyvariabele: lidbuurtofdorpvereniging

Opleiding (laag - hoog)

1,160***

1,209***

1,148***

1,129***

1,153***

1,152***

0 = geen lid van dorps of buurtvereniging (5 en 6 niet aangevinkt)

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,285**

1,169

1,171

1,286**

1,319***

1,133

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001
Model 1 allen (N=3666),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N= 1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1887),
Model 4, 5 allen (N=3686),
Model 6 kunstbezoekers of sportbezoekers (N=1641).
(1)
0 = geen hulp aan buren verleend in afgelopen 6 maanden; 1= minimaal 1 keer in afgelopen 6 maanden buren geholpen

1 = lid van dorps- of buurtvereniging (5 of 6 aangevinkt)
Ad 6. Bezoek aan dorps– of buurtvereniging (Syntax zie Ad 5)
Vraag in enquête VP25 en VP26:
Hoe vaak bezoekt u bijeenkomsten van deze maatschappelijke organisaties? Antwoordmogelijkheden: Bij
elke soort maatschappelijke organisatie zelfde antwoordmogelijkheden:
1 = altijd

3 = soms

2 = vaak

4 = nooit

Ad 4. Praten met buren over vrijetijdsbestedingen kunst en sport (Syntax: praten over sport en
kunst met buren log.sps)

Dummyvariabele: bezoekdorpsenbuurtverenigingd

Vraag in enquête:

0 = nooit op bezoek bij dorps- en buurtvereniging (4)

SP10

Praat u weleens met anderen over de sport die u beoefent?

1 = soms of vaker op bezoek bij dorps- of buurtvereniging (1 t/m 3)

SP13

Praat u er met buren over?

CPA22

Praat u weleens met anderen over de kunstvorm die u beoefent?

Ad 7. Blad of website lezen van dorps- of buurtvereniging (Syntax zie Ad 5)

CPA25

Praat u er met buren over?

Vragen in enquête VP35 VP36 Bezoekt u weleens een website van de maatschappelijke verenigingen

Antwoordmogelijkheden:

of organisaties waar u lid van bent? VP45 VP46 Leest u het blad van deze verenigingen of organisaties

1 = zelden of nooit

4 = (bijna) elke week

(gedeeltelijk) door?

2 = paar keer per jaar

5 = (bijna) elke dag

Antwoordmogelijkheden: Bij elke soort maatschappelijke organisatie of vereniging zelfde:

3 = (bijna) elke maand

1 = altijd

3 = soms

2 = vaak

4 = nooit

Dummyvariabele: pratenoversportenkunstburendu
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Praten over sport met buren en over kunst met buren bij elkaar opgeteld:

Dummyariabele: lezenoverdorpsofbuurtverenigingd

0 = zelden of nooit over sport en kunst (1)

0 = leest nooit het verenigingsblad of de website van de dorps- en buurtvereniging

1 = paar keer per jaar tot bijna elke dag over sport of kunst (2 t/m 5)

1 = leest soms tot vaak het verenigingsblad van de dorps- of buurtvereniging.

299

BINDEN OF OVERBRUGGEN?

BIJLAGE III

Ad 8.Taak of functie vervullen bij dorps- of buurtvereniging (Syntax zie Ad 5 en hulp die werkelijk aan dorpsvereniging wordt gegeven.sps)

Tabel Ax 2.3. Relatieve kansen om blad of website van dorps- of buurtvereniging waar men lid van is te lezen.
Logistische regressie, bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds ratio’s.

Vraag in enquête VP50 VP51 Bent u bereid een speciale taak of functie te verrichten binnen deze

Burgermaatschappelijk niveau

vereniging of organisatie? VP60 VP61 Bent u bereid mee te helpen met eenmalige activiteiten voor deze

Betrokkenheid
Lezen van verenigingsblad of website van dorps- of buurtvereniging (1)

vereniging of organisatie?
M1a

Antwoordmogelijkheden:
1 = ja

M2a

M3a

M4a

M5a

M6a

Vrijetijdsbesteding

3 = dat doe ik nu al

Amateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

2 = nee

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter
Bezoekers van professionele kunst

Dummyvariabele: hulpmaatschappelijkeverenigingdummy

Bezoekers van amateurkunst

0 = is niet bereid een taak of functie te vervullen

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

1 = is bereid te helpen of helpt al, structureel of ad hoc

Achtergrondkenmerken

1,579**

Leeftijd (jong - oud)

1,059

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,012

Alternatieve variabele: (zie tabel Ax 4) hulpmaatschappelijkeverenigingdnualdummy

Opleiding (laag - hoog)

1,043

0 = vervult geen functie en helpt niet bij eenmalige activiteiten (maar is eventueel wel bereid)

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

0,933

1 = vervult een functie bij of helpt bij eenmalige activiteiten van een dorps- of buurtvereniging
Tabel Ax 2.2 Relatieve kansen om daadwerkelijk hulp te verlenen aan dorps- of buurtvereniging waar men lid van is.
Logistische regressie, bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, odds ratio’s.
Burgermaatschappelijk niveau
Betrokkenheid

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, lege cellen: model niet significant
Model 1a leden van dorps- en buurtverenigingen (N=1888),
Model 2a leden van dorps- en buurtvereniging die amateurkunst beoefenen (N= 814),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters onder leden van dorps- en buurtverenigingen (N=981),
Model 4,5 leden van dorps- en buurtverenigingen (N=1901),
Model 6 leden van dorps- en buurtvereniging die kunstbezoeker of sportbezoeker zijn (N=830).
(1)
Alternatieve dummyvariabele: 0 = vervult geen functie en helpt niet bij eenmalige activiteiten (maar is eventueel wel
bereid), 1 = vervult een functie bij of helpt bij eenmalige activiteiten van een dorps- of buurtvereniging.

Daadwerkelijke hulp aan dorps- of buurtvereniging (1)
M1a

M2a

M3a

M4a

M5a

M6a

Vrijetijdsbesteding
Amateurkunstbeoefenaar
Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

Ad 9.Vrijwilligerswerk (Output vrijwilligerswerk productief en receptief.spv)

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

Vraag in enquête alg 11 Doet u onbetaald vrijwilligerswerk?

Bezoekers van professionele kunst
Bezoekers van amateurkunst

1,919***

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

1 = ja

Achtergrondkenmerken
Leeftijd (jong - oud)

1,035

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,099

Opleiding (laag - hoog)

1,009

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

0,963

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, lege cellen: model niet significant
Model 1a leden van dorps- en buurtverenigingen (N=1887),
Model 2a leden van dorps- en buurtvereniging die amateurkunst beoefenen (N= 814),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters onder leden van dorps- en buurtverenigingen (N=980),
Model 4,5 leden van dorps- en buurtverenigingen (N=1900),
Model 6 leden van dorps- en buurtvereniging die kunstbezoeker of sportbezoeker zijn (N=829).
(1)
Alternatieve dummyvariabele: 0 = vervult geen functie en helpt niet bij eenmalige activiteiten (maar is eventueel wel
bereid), 1 = vervult een functie bij of helpt bij eenmalige activiteiten van een dorps- of buurtvereniging
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Antwoordmogelijkheden:
2 = nee
Dummyvariabele:Vrijwilligerswerk
0 = nee (2)
1 = ja (1)
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Tabel Ax 2.4 Relatieve kansen voor bezoekers van professionele kunst op binding, participatie en betrokkenheid bij
andere inwoners op burgermaatschappelijk niveau. Logistische regressie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010,
15 jaar en ouder, odds ratio’s.
Deelhypothese

Model 8
N

Lid meerdere lokale verenigingen
Lid buurt- of dorpsvereniging
Bezoek buurt- of dorpsvereniging
Bereidheid hulp te verlenen aan buurt- of
dorpsvereniging
Lezen over buurt- of dorpsvereniging in blad of op
website

914
914
418

Samenhang
.

418

.

418

.

Tabel Ax 2.5 Relatieve kansen voor bezoekers van kunst op binding, participatie en betrokkenheid bij andere inwoners
op burgermaatschappelijk niveau. Logistische regressie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder,
odds ratio’s.
Deelhypothese

(2)

Model 9
N

Model 10
Exp (B)

N

0,445***

989

.

0,988

683

+

2,284**

0,522***

Lid buurt- of dorpsvereniging

989

.

0,962

683

+

2,081**

0,623

Bezoek buurt- of dorpsvereniging

390

336

+

3,296**

Bereidheid hulp te verlenen aan buurt- of dorpsvereniging

390

+

1,669*

Lezen over buurt- of dorpsvereniging in blad of op website

390

Praten over kunst- of sportbeoefening met buren

0,709
0,690

Praten over kunst- of sportbeoefening met buren

914

-

0,708*

Hulp verlenen aan buren

914

.

0,898

Vrijwilligerswerk

914

-

0,575**

Lid van vrijetijdsvereniging buiten eigen woonplaats

914

.

1,216

Model 8 = bezoekers van alleen professionele kunst (1) versus bezoekers van alleen amateurkunst (0)
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, lege cellen: model niet significant
(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
Model 7:
Niet in tabel, variabele RPprofofsport1 is constant.
Dummyvariabele: RPprofofsport1, 0=alleen sportbezoek, 1=alleen professionele kunstbezoek (beide geen
amateurkunstbezoek)
N=103: Frequency: 0= 103, 1=0

Samenhang

(2)

Lid meerdere lokale verenigingen

Exp (B)

Samenhang

(1)

Exp (B)

.

1,074

336

989

+

1,522**

683

+

1,937**

Hulp verlenen aan buren

989

.

1,320

683

.

1,371

Vrijwilligerswerk

989

.

1,291

683

+

2,507***

Lid van vrijetijdsvereniging buiten eigen woonplaats

989

.

1,115

683

.

1,048

336

Model 9 = bezoekers van alleen professionele kunst (1) versus niet-bezoekers (0)
Model 10 = bezoekers van alleen amateurkunst (1) versus niet-bezoekers (0)
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, lege cellen: model niet significant
(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
Model 9:
Syntax: leefomgeving RPalleenprof en alleenamateur.sps
Dummyvariabele: RPalleenprof
Model 10:
Syntax: leefomgeving RPalleenprof en alleenamateur.sps
Dummyvariabele: RPalleenamateur

Model 8:
Syntax: leefomgeving RPprofOFamateur.sps
Dummyvariabele: RPprofofamateurdu
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Tabel Ax 2.6 Relatieve kansen voor amateurkunstbeoefenaars op binding, participatie en betrokkenheid bij andere
inwoners op burgermaatschappelijk niveau. Logistische regressie. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar
en ouder, odds ratio’s.
Deelhypothese

Model 11
N

Lid meerdere lokale verenigingen

2408

Lid buurt- of dorpsvereniging

2408

Bezoek buurt- of dorpsvereniging

1253

Bereidheid hulp te verlenen aan buurt- of dorpsvereniging

1253

Lezen over buurt- of dorpsvereniging in blad of op website

1253

Praten over kunst- of sportbeoefening met buren

2408

Hulp verlenen aan buren

2408

Vrijwilligerswerk

2407

Lid van vrijetijdsvereniging buiten eigen woonplaats

2408

Samenhang

.

(1)

Model 12
Samenhang

1.

Diversiteit in lidmaatschap van verenigingen

2.

Binding, participatie en betrokkenheid ideologische maatschappelijke organisaties

2,418***

3.

Reikwijdte altruïstisch gedrag

4.

Oriëntatie op het nieuws

5.

Houding ten opzichte van het anderen, vreemde, onbekende (stellingen)

6.

Betrokkenheid bij maatschappelijke problemen

Exp (B)

N

2,549***

3670

1,026

3668

.

1,131

1890

.

1,214

1,644*

1890

1,482*

6,442***

3668

4,580***

0,996

3668

1,201*

1,668***

3667

1,562***

1,965***

3668

2,519***

Model 11 = amateurkunstbeoefenaars in een groep (1) versus niet-amateurkunstbeoefenaars (0)
Model 12 = amateurkunstbeoefenaars die hun werk aan een publiek tonen (1) versus niet-amateurkunstbeoefenaars en
amateurkunstbeoefenaars die hun werk niet aan een publiek tonen
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, lege cellen: model niet significant
(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
Model 11:
Syntax: leefomgeving akgroepd.sps
Dummyvariabele: AKgroepd
Model 12:
Syntax: leefomgeving AKdef versus niet-akb.sps
Dummyvariabele: Akdefd

Overbrugging op basis van:

Exp (B)

(2)

1890

.

III.3 Samenlevingsniveau (nationaal/ internationaal)

Ad 1. Diversiteit in lidmaatschap verenigingen (syntax: lid van meerdere verenigingen inclusief
vp109.sps)
Vragen in enquête:
Bent u lid van een amateurkunstvereniging? (CPA14)
Bent u lid van een sportvereniging? (SP03)
Bent u lid van een andere vrijetijdsvereniging die nog niet aan bod is geweest? (VP80)
Van welke maatschappelijke verenigingen of organisaties bent u lid? Meerdere antwoorden mogelijk
(VP10)
Antwoordmogelijkheden: Laatste vraag:
1 = politieke partij

7 = kerk- of geloofsgemeenschap

2 = milieu- of natuurvereniging

8 = maatschappelijke organisatie (bijv. Amnesty

3 = omroepvereniging

International of Vluchtelingenwerk)

4 = vereniging gerelateerd aan school

9 = Anders, namelijk

5 = dorpsvereniging

0 = Geen

6 = buurtvereniging
Nieuwe variabele: diversverenigingslevenopgeteld1
Samengesteld. 1 punt voor politieke partij en/of omroepvereniging en/of kerk of geloofsgemeenschap is
aangekruist; 1 punt voor aan buurt gerelateerde verenigingen (dorp, buurt en school); 1 punt voor natuurorganisatie; 1 punt voor amateurkunstvereniging; een punt voor sportvereniging; 1 punt voor andersoortige hobbyvereniging; 1 punt voor andersoortige maatschappelijke organisatie:
1= lid van één soort/ type vereniging
2= lid van twee verschillende typen verenigingen
3= lid van drie verschillende typen verenigingen
Etc…. tot en met 7= lid van zeven verschillende typen verenigingen
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Tabel Ax 3.1 Meervoudige lineaire regressie. Samenhang tussen kunstparticipatie en diversiteit in verenigingslidmaatschap, bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, In B-coëfficiënten.

Binding
Diversiteit in lidmaatschap verenigingen(1)
M2

M3

M4

M5

Vraag in enquête VP28: Hoe vaak bezoekt u bijeenkomsten van deze maatschappelijke verenigingen?
Antwoordmogelijkheden: maatschappelijke organisatie (bijv. Amnesty International of Vluchtelingenwerk):

Netwerk op samenlevingsniveau (nationaal/ internationaal)

M1

Bezoek aan imo (syntax: bezoek maatschappelijke org PLUM en LOG.sps

M6

1 = altijd

3 = soms

2 = vaak

4 = nooit

Vrijetijdsbesteding
Amateurkunstbeoefenaar

0,977***

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

Dummyvariabele:VP28herdummy

0,216**

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

0 = nooit (4)

0,370***

Bezoekers van professionele kunst

1 = soms tot altijd (1,2,3)

0,571***

Bezoekers van amateurkunst

0,658***
0,496***

Blad of website van imo lezen (syntax: lezen over maatsorg ALL.sps)

0,259***

0,147**

0,170***

0,172***

0,191***

0,188***

Vraag in enquête VP38: Bezoekt u weleens een website van de maatschappelijke vereniging of organisatie

Leeftijd (jong - oud)

0,292***

0,283***

0,311***

0,324***

0,306***

0,370***

Geslacht (man 1, vrouw 0)

-0,12**

-0,168*

-0,106~

-0,223***

-0,223***

-0,248***

Antwoordmogelijkheden: Op beide vragen:

Opleiding (laag - hoog)

0,184***

0,191***

0,148***

0,176***

0,200***

0,201***

0,140**

0,128

0,148*

0,036

0,065

0,119

1 = altijd

3 = soms

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

0,152***

0,141***

0,154***

0,151***

0,151***

0,181***

2 = vaak

4 = nooit

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties
R2
Achtergrondkenmerken

2

R model met alleen achtergrondkenmerken

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
Model 1 allen (N=3666),
Model 2 alle amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 sporters of amateurkunstbeoefenaars (N=1887),
Model 4,5 allen (N=3686),
Model 6 sportkijkers of kunstkijkers live (n=1641)
(1)
Zeven verschillende soorten verenigingen: amateurkunst, sport, hobby, zuil (kerk/omroep/politieke partij), natuur/
milieu, buurt (buurt-of dorpsvereniging/ vereniging gerelateerd aan school), anders maatschappelijk

waar u lid van bent? Leest u het blad van deze verenigingen of organisaties (gedeeltelijk) door?

Dummyvariabele: lezenovermaatsorgdummy
0= leest nooit het blad en bezoekt nooit de website (4)
1= leest het blad of bezoekt de website soms tot altijd (1,2,3)
Hulp verlenen aan imo (syntax helpen bij maatsorg LOG.sps)
Vraag in enquête: Bent u bereid een speciale taak te verrichten of functie te vervullen binnen deze
vereniging(en) of organisatie(s)? Bent u bereid mee te helpen met eenmalige activiteiten voor deze
vereniging(en) of organisatie(s)?

Ad 2. Binding, participatie, betrokkenheid ideologische maatschappelijke vereniging (imo)

Antwoordmogelijkheden: Op beide vragen:

Lidmaatschap imo (syntax : lid maatsorg.sps)

1 = ja

Vraag in enquête VP10:Van welke maatschappelijke verenigingen of organisaties bent u lid? Meerdere

2 = nee

3 = dat doe ik nu al

antwoorden mogelijk.
Antwoordmogelijkheden:

Dummyvariabele: hulpmaatschappelijkeverenigingdummy

1 = politieke partij

7 = kerk- of geloofsgemeenschap

1= is bereid een speciale taak te verrichten/ functie te vervullen of om mee te helpen met eenmalige

2 = milieu- of natuurvereniging

8 = maatschappelijke organisatie (bijv. Amnesty

activiteiten (1 en 3)

3 = omroepvereniging

International of Vluchtelingenwerk)

0= is niet bereid een speciale taak te verrichten/ functie te vervullen of om mee te helpen met eenmalige

4 = vereniging gerelateerd aan school

9 = Anders, namelijk

activiteiten (2)

5 = dorpsvereniging

0 = Geen

6 = buurtvereniging

Dummyvariabele: hulpmaatschappelijkeverenigingdnualdummy
Helpt daadwerkelijk

Dummyvariabele: vp10#8d

306

1 = verricht een speciale taak/ vervult een functie of helpt met eenmalige (Zie tabel Ax 10) activiteiten

(Als 8 is aangevinkt):

1 = lid van maatschappelijke organisatie

van een imo(3)

(Als 8 niet is aangevinkt):

0 = niet lid van maatschappelijke organisatie

0 = doet geen vrijwilligerswerk voor een imo, maar is misschien wel bereid dit te doen (1 en 2)
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Tabel Ax 3.2 Relatieve kansen voor kunstparticipanten op het verlenen van hulp aan ideologische maatschappelijke
organisatie waar zij lid van zijn. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, logistische regressie,
odd’s ratio’s.

Betrokkenheid
Zet zich (al) vrijwillig in voor de ideologische maatschappelijke organisatie(1)
M2a

M3a

M4a

M5a

interesse landelijk en lokaal nieuws LOG.sps)
Vraag in enquête
SC51 t/m SC59: Leest u weleens over de volgende onderwerpen in de LANDELIJKE kranten of luistert u

Samenlevingsniveau (nationaal en internationaal)

M1a

Ad 4. Oriëntatie op het nieuws (syntax: brede interesse nieuwstotaal.sps en syntax verhouding in

M6a

daarover op de LANDELIJKE televisie en radio?
Onderwerpen 51 t/m 59 respectievelijk politiek, milieu, economie, rampen en ongelukken, misdaad/ crimi-

Vrijetijdsbesteding

naliteit, kunst en cultuur, sport, wetenschap, showbizz.

Amateurkunstbeoefenaar

SC61 t/m SC69: Geeft u bij elk onderwerp aan hoe vaak u dit volgt in het LOKALE of REGIONALE

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

nieuws. (zelfde onderwerpen als bij vraag over landelijk nieuws)

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter
Bezoekers van professionele kunst

2,271**

Bezoekers van amateurkunst

Antwoordmogelijkheden: Bij elk onderwerp:
1,639**

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

1,866

Achtergrondkenmerken
Leeftijd (jong - oud)

1,088

1,084

1,048

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,045

1,028

1,067

Opleiding (laag - hoog)

0,985

1,010

1,030

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

0,780

0,783

0,531*

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; lege cel model niet significant
Alle modellen: alleen leden van ideologische maatschappelijke organisaties.
Model 1a, (N=836) alle leden,
Model 2a (N=410) de leden die aan amateurkunst doen,
Model 3a (N=440) de leden die of aan amateurkunst doen of sporten,
Model 4a en 5a (N=840) alle leden,
Model 6a (N=411) de leden die of kunst bezoeken of sport.
(1)
dummyvariabele: 0=verricht (nog) geen speciale taak/ vervult (nog) geen functie of helpt (nog) niet bij activiteiten
voor een ideologische maatschappelijke organisatie, 1= zet zich reeds vrijwillig in voor een ideologische maatschappelijke organisatie

1= (bijna) elke dag

3= af en toe

2= (bijnal) elke week

4= (bijna) nooit

Nieuwe variabelen:
nieuwstotaal (brede interesse in nieuws)
Waarden van 18 tot en met 72, waarbij 18 gelijk is aan dat geen enkel onderwerp (zowel landelijk
als lokaal/regionaal) wordt gevolgd en 72 dat elk onderwerp (bijna) elke dag wordt gevolgd.
lokaalnieuwstotaal
landelijknieuwstotaal
Waarden van 9 tot 36, waarbij 9 gelijk is aan dag geen enkel onderwerp in het lokale nieuws wordt
gevolgd en 36 dat elk onderwerp (bijna) elke dag wordt gevolgd)
Dummy variabele: landelijkoflokaalnieuwsdummy
Hiertoe zijn de scores op het lokale nieuws afgetrokken van de scores op het landelijke nieuws.
Een negatieve score houdt in dat de respondent meer lokaal dan landelijk nieuws tot zich neemt.
Een positieve score betekent dat hij meer in landelijk dan lokaal nieuws is geïnteresseerd.Vervolgens

Ad 3. Reikwijdte altruïstisch gedrag (syntax: relatieve kansen doeldummy en doeldummy1 LOG.sps)

gehercodeerd naar dummy:

Vraag in enquête SC40: Heeft u het afgelopen jaar geld gegeven aan acties, verenigingen, fondsen of

0= meer lokaal nieuws dan landelijk nieuws (<0)

instellingen waar u GEEN lid of donateur van bent? Meerdere antwoorden mogelijk.

1= meer landelijk nieuws dan lokaal nieuws (>0)

Antwoordmogelijkheden:

(de score 0 staat voor evenveel landelijk als lokaal nieuws volgen: missing value)

1 = ja, voor lokale doelen

3 = ja, voor internationale doelen

2 = ja, voor nationale doelen

4 = nee

Dummyvariabele: doeldummy
0 = doneert aan lokale doelen
1 = doneert (ook) aan nationale en internationale doelen
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Tabel Ax 3.3 Meervoudige lineaire regressie. Samenhang tussen kunstparticipatie en brede interesse in nieuws, bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, in B-coëfficiënten.

Tabel Ax 3.3a. Meervoudige lineaire regressie. Samenhang tussen kunstparticipatie en brede interesse voor lokaal
nieuws, bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, in B-coëfficiënten.
Netwerk op samenlevingsniveau (nationaal/ internationaal)

Netwerk op samenlevingsniveau (nationaal/ internationaal)

M1

M2

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Bredere interesse nieuws (1)

Bredere interesse lokaal nieuws (1)

M3

M4

M5

Amateurkunstbeoefenaar

Amateurkunstbeoefenaar

0,346

M6

-0,052
0,044

0,035

0,048*

0,052***

0,054***

1,242***

Bezoekers van amateurkunst

2,716***

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

0,044

1,637***

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties
R2

-0,556
0,029

0,029

0,036*

0,033***

0,039***

0,031

Leeftijd (jong - oud)

0,848***

0,832***

0,926***

0,870***

0,827***

0,888***

Geslacht (man 1, vrouw 0)

-0,090

0,043

-0,409

0,004

0,013

-0,075

Opleiding (laag - hoog)

0,031

-0,163

-0,030

-0,049

0,001

-0,146

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,113***

1,353***

1,463***

1,081***

1,149***

1,151**

R2 model met alleen achtergrondkenmerken

0,029***

0,028***

0,032***

0,029***

0,029***

0,031

Achtergrondkenmerken

Achtergrondkenmerken
Leeftijd (jong - oud)

1,367***

1,250***

1,531***

1,439***

1,348***

1,553***

Geslacht (man 1, vrouw 0)

0,444

0,641

0,177

0,585

0,546

0,317

Opleiding (laag - hoog)

0,885***

0,501**

0,796***

0,713***

0,859***

0,640**

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,653***

1,678**

2,076**

1.525***

1,670***

1,956**

0,043***

0,033***

0,045***

0,044***

0,044***

0,044***

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
Model 1 allen (N=3664),
Model 2 alle amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 sporters of amateurkunstbeoefenaars (N=1886),
Model 4,5 allen (N=3684),
Model 6 sportkijkers of kunstkijkers live (N=1640)
(1)
Schaal van 18 tot 72: 18 betekent dat respondent bijna nooit over of naar één van de nieuwsonderwerpen lokaal (9)
of landelijk (9) leest of kijkt en 72 houdt in dat respondent bijna elke dag over of naar alle nieuwsonderwerpen lokaal
(9) en landelijk (9) leest of kijkt.
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M5

-0,888*

Bezoekers van professionele kunst

3,090***

Bezoekers van amateurkunst

R model met alleen achtergrondkenmerken

M4

0,613

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

-1,412*

Bezoekers van professionele kunst

2

M3

-0,145

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

0,869

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

R

M2

Vrijetijdsbesteding

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

2

M1

M6

Vrijetijdsbesteding

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
Model 1 allen (N=3664),
Model 2 alle amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 sporters of amateurkunstbeoefenaars (N=1886),
Model 4,5 allen (N=3684),
Model 6 sportkijkers of kunstkijkers live (N=1640)
(1)
Schaal van 9 tot 36: 9 betekent dat respondent bijna nooit over of naar één van de lokale nieuwsonderwerpen leest
of kijkt en 36 houdt in dat respondent bijna elke dag over of naar alle nieuwsonderwerpen lokaal leest of kijkt.
Output: interesse lokaal nieuws en landelijk nieuws apart REGR.spv
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Tabel Ax 3.3b. Meervoudige lineaire regressie. Samenhang tussen kunstparticipatie en brede interesse voor landelijk
nieuws, bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, in B-coëfficiënten.

Tabel Ax 3.3c Relatieve kansen voor kunstparticipanten op het meer lezen van of kijken naar landelijk dan lokaal
nieuws. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, logistische regressie, odd’s ratio’s.

Netwerk op samenlevingsniveau (nationaal/ internationaal)

M1

M2

Samenlevingsniveau (nationaal en internationaal)

Betrokkenheid

Betrokkenheid

Bredere interesse landelijk nieuws (1)

Meer lezen van en kijken naar landelijk dan naar lokaal nieuws(1)

M3

M4

M5

M6

Vrijetijdsbesteding
Amateurkunstbeoefenaar

0,490*

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

Amateurkunstbeoefenaar
0,256

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

M3

M4

M5

M6

0,988

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

1,851***

Bezoekers van amateurkunst

1,149

Bezoekers van professionele kunst

1,079***

1,067

Bezoekers van amateurkunst

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

0,508

0,958

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

1,162

0,069*

0,047

0,071

0,081***

0,075***

0,070

Leeftijd (jong - oud)

0,520***

0,418***

0,606***

0,570***

0,521***

0,666***

Leeftijd (jong - oud)

0,904**

0,894*

0,849**

0,913**

0,912**

0,931

Geslacht (man 1, vrouw 0)

0,532**

0,598

0,590*

0,581**

0,533**

0,387

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,289*

1,245

1,527**

1,251*

1,244*

1,262

Opleiding (laag - hoog)

0,854***

0,664***

0,826***

0,761***

0,856***

0,785***

Opleiding (laag - hoog)

1,187***

1,213***

1,277***

1,196***

1,202***

1,238***

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

0,536*

0,325

0,611*

0,441

0,518*

0,800*

0,934

0,905

0,676*

0,923

0,925

0,856

R2 model met alleen achtergrondkenmerken

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

0,067***

0,047***

0,069***

0,069***

0,069***

0,070***

Achtergrondkenmerken

Achtergrondkenmerken

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
Model 1 allen (N=3666),
Model 2 alle amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 sporters of amateurkunstbeoefenaars (N=1887),
Model 4,5 allen (N=3686),
Model 6 sportkijkers of kunstkijkers live (N=1640)
(1)
Schaal van 9 tot 36: 9 betekent dat respondent bijna nooit over of naar één van de landelijke nieuwsonderwerpen
leest of kijkt en 36 houdt in dat respondent bijna elke dag over of naar alle landelijke nieuwsonderwerpen leest of kijkt.
Output: interesse lokaal nieuws en landelijk nieuws apart REGR.spv
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M2

1,265*

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

-0,521

Bezoekers van professionele kunst

R2

M1
Vrijetijdsbesteding

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; lege cel model niet significant
Bij alle modellen ontbreken de respondenten die evenveel lokaal als landelijk nieuws lezen/ kijken
Model 1 allen (N=3018),
Model 2 alle amateurkunstbeoefenaars (N=1319),
Model 3 of sporters of amateurkunstbeoefenaars (N=1560),
Model 4,5 allen (N=3036),
Model 6 of sportbezoeker of kunstbezoekers (N=1366)
(1)
Dummyvariabele: 0= meer lokaal dan landelijk nieuws, 1= meer landelijk dan lokaal nieuws.
(De scores op het lokale nieuws zijn afgetrokken van de scores op het landelijke nieuws. Een negatieve score houdt
in dat de respondent meer lokaal dan landelijk nieuws tot zich neemt. Een positieve score betekent dat hij meer in
landelijk dan lokaal nieuws is geïnteresseerd.)
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Ad 5. Houding ten opzichte van het andere, vreemde, onbekende (syntax: LOG voor OH01.sps,
LOG voor OH02.sps etc.)

BIJLAGE III

Tabel Ax 3.4. Relatieve kansen dat kunstparticipanten het eens zijn met de stelling: ‘ik voel mij Drent’. Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder, logistische regressie, odd’s ratio’s.

Vraag in enquête: Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Samenlevingsniveau (nationaal en internationaal)

OH01:

Ik vind het leuk als er nieuwe mensen in de buurt komen wonen.

OH02:

Ik voel mij Europeaan

OH03:

Ik voel mij Nederlander

Vrijetijdsbesteding

OH04:

Ik voel mij Drent

Amateurkunstbeoefenaar

OH05:

Wat ik niet ken, dat eet ik niet (vrij vertaald naar het beroemde gezegde)

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk toont

OH06:

Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg

Antwoordmogelijkheden: Bij elke stelling:
1= helemaal mee eens
2= mee eens

Betrokkenheid
Ik voel mij Drent(1)
M1

M2

M3

M4

M5

M6

0,755***
1,034

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

0,668***

Bezoekers van professionele kunst

0,811*

Bezoekers van amateurkunst

1,270**

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

0,746

Achtergrondkenmerken
Leeftijd (jong - oud)

1,021

0,980

1,071

1,010

1,011

1,011

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,182*

1,280*

1,157

1,211*

1,237**

1,168

4= beetje mee oneens

Opleiding (laag - hoog)

0,728***

0,734***

0,726***

0,730***

0,718***

0,758***

5= mee oneens

Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,493***

1,404**

1,544***

1,534***

1,533***

1,392**

3= beetje mee eens

6= helemaal mee oneens
Dummyvariabelen:
OH01herdummy t/m OH04herdummy
0=beetje mee oneens tot helemaal mee oneens (4 t/m 6)
1=beetje mee eens tot helemaal mee eens (1 t/m 3)

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; lege cel model niet significant
Model 1 allen (N=3665),
Model 2 alle amateurkunstbeoefenaars (N=1583),
Model 3 of sporters of amateurkunstbeoefenaars (N=1887),
Model 4,5 allen (N=3685),
Model 6 of sportbezoeker of kunstbezoekers (N=1641)
(1)
Dummyvariabele: 0= beetje tot helemaal mee oneens, 1= beetje tot helemaal mee eens

Ad 6. Betrokkenheid bij maatschappelijke problemen (syntax: nieuwe variabele SC71 en PLUM en
OH05herdummyOM en OH06herdummyOM

LOG.spv, nieuwe variabele SC72 en LOG.spv, nieuwe variabele SC73 en LOG.spv, etc.)

0=beetje mee eens tot helemaal mee eens (1t/m3)

Vraag in enquête: Welke uitspraak past het beste bij uw mening over onderstaande maatschappelijke

1=beetje mee oneens tot helemaal mee oneens (4t/m6)

problemen?
SC71:

de vervuiling van de natuur en ons leefmilieu

Bij deze twee stellingen zijn de scores in lijn met de deelhypotheses omgedraaid. Er wordt immers

SC72:

zinloos geweld

gesteld dat kunstparticipatie juist samenhangt met een ontkenning van de stellingen: wat ik niet ken dat

SC73:

ongelijke verdeling tussen arm en rijk in de wereld

eet ik niet en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus hier krijgt het antwoord mee eens de

SC74:

dat het lijkt als of mensen egoïstischer worden

score 0 en mee oneens de score 1.

SC75:

terrorisme

SC76:

dat de overheid wil bezuinigen op kunst en cultuur

Antwoordmogelijkheden:
1= Uitspraak 1: dat probleem wordt sterk overdreven
2= Uitspraak 2: dat is een probleem, maar je kunt er weinig aan doen
3= Uitspraak 3: dat is een probleem, waar ik best weleens over nadenk
4= Uitspraak 4: dat is een ernstig probleem dat mij erg bezighoudt
Dummyvariabelen: SC71dummy, SC72dummy, SC73dummy etc.
0= eens met uitspraak 1 of 2
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1= eens met uitspraak 3 of 4
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0,596**
1,337***
1,294

0,582***
1,127***
1,305**

Opleiding (laag - hoog)
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,440**

1,228***

0,591***

1,107*

1,370*

M3

1,452**

1,050

0,412***

1,126***

1,317**

M1

1,466*

1,116*

0,399***

1,215***

1,206

M2

1,281

1,019

0,382***

1,136**

1,072

M3

Zinloos geweld(2)

1,055

1,088***

0,551***

1,143***

1,071

1,157***

0,679**

1,136**

1,365*

M2

1,042

1,221***

0,695***

1,217***

1,079

1,179***

0,663***

1,224***

2,125***

M3

1,285***
1,266*

1,250***
1,242*

Opleiding (laag - hoog)
Werkend (werkend 1, niet-werkend 0)

1,115

1,303***

0,566***

1,169**

1,546

M6

1,372**

1,047

0,399***

1,137***

1,265

M4

1,398**

1,057

0,400***

1,127***

1,364**

M5

Zinloos geweld(2)

1,293

1,058

0,392***

1,171**

1,213

M6

1,008

1,098***

0,527***

1,020

1,101***

0,530***

1,152***

1,335***

M5

1,253***

0,956

1,199***

0,651***

0,982

1,239***

0,641***

1,230***

1,532***

M5

0,995

1,295***

0,695***

1,272***

2,833***

M6

Bezuinigingen op kunst;-)

1,986***

M4

2)
De vraag of mensen zich zorgen maken om de bezuinigingen op kunst en cultuur is met een knipoog opgevoerd, maar fungeert prima bij wijze van controle.
Uit deze resultaten kan worden opgemaakt dat de respondenten de vragenlijst tot en met de laatste vraag serieus hebben ingevuld.

0,997

1,090**

0,686**

1,134**

1,514

M6

Tegenstelling arm en rijk(3)

1,157***

1,129

M4

Betrokkenheid

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (tweezijdig)
Model 4, 5 allen (N=3685),
Model 6 sportbezoekers of kunstbezoekers (N=1641)
(1 t/m 4) Dummyvariabele: 0 = ‘dat probleem wordt sterk overdreven’ of ‘dat is een probleem maar je kunt er weinig aan doen’,
1 = ‘dat is een probleem waar ik weleens over nadenk’ of ‘dat is een ernstig probleem dat mij erg bezighoudt’

1,132***
0,560***

1,147***
0,570***

1,107

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,589***

M5

Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Bezoekers van kunst vs. bezoekers van
sportwedstrijden en -demonstraties

Bezoekers van amateurkunst

Bezoekers van professionele kunst

Vrijetijdsbesteding

M4

Milieuvervuiling(1)

Niveau van samenleving

Tabel Ax 3.5 b. Relatieve kansen bij receptieve kunstparticipatie op overbruggende cohesieve houding uitgedrukt in houding ten aanzien van maatschappelijke problemen zoals
milieu vervuiling, zinloos geweld, tegenstelling tussen arm en rijk in de wereld en bezuinigingen op kunst en cultuur . Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder,
logistische regressie, odds ratio’s.

1,091

1,234***

0,832

1,160***

1,582***

M2

Bezuinigingen op kunst;-)

2,167***

M1

1)
De vraag of mensen zich zorgen maken om de bezuinigingen op kunst en cultuur is met een knipoog opgevoerd, maar fungeert prima bij wijze van controle.
Uit deze resultaten kan worden opgemaakt dat de respondenten de vragenlijst tot en met de laatste vraag serieus hebben ingevuld.

1,160

1,075*

0,563***

1,154***

1,442**

M3

Tegenstelling arm en rijk (3)

1,514***

M1

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (tweezijdig)
Model 1 allen (N=3666),
Model 2 amateurkunstbeoefenaars (N=1584),
Model 3 amateurkunstbeoefenaars of sporters (N=1887)
(1 t/m 4) Dummyvariabele: 0 = ‘dat probleem wordt sterk overdreven’ of ‘dat is een probleem maar je kunt er weinig aan doen’,
1 = ‘dat is een probleem waar ik weleens over nadenk’ of ‘dat is een ernstig probleem dat mij erg bezighoudt’

1,087

1,127***

1,187

Geslacht (man 1, vrouw 0)

1,496***

M2

Milieuvervuiling(1)

Leeftijd (jong - oud)

Achtergrondkenmerken

Amateurkunstbeoefenaar vs. sporter

Amateurkunstbeoefenaar die zijn werk
toont

Amateurkunstbeoefenaar

Vrijetijdsbesteding

M1

Betrokkenheid bij maatschappelijke problemen

Niveau van samenleving

Tabel Ax 3.5 a. Relatieve kansen bij productieve kunstparticipatie op overbruggende cohesieve houding uitgedrukt in houding ten aanzien van maatschappelijke problemen zoals
milieu vervuiling, zinloos geweld, tegenstelling tussen arm en rijk in de wereld en bezuinigingen op kunst en cultuur . Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder,
logistische regressie, odds ratio’s.
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1,676***
+

1,386*
+
3668

3668
Maakt zich zorgen over ongelijke verdeling tussen
rijk en arm

Maakt zich zorgen over zinloos geweld

1,497**
+
3668
Maakt zich zorgen over natuur- en milieuvervuiling

0,716**
-

0,951
.
3667

3667
Oneens met: doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg

Oneens met: wat ik niet ken dat eet ik niet

1,120
.
3666
Eens met: ik voel mij Europeaan

1,068
.

1,162
.
3019

3667
Eens met: ik vind het leuk als er nieuwe buren
komen

Meer landelijk dan lokaal nieuws

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, lege cellen: model niet significant
(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
(1)
amateurkunstbeoefenaars die hun werk aan een publiek tonen (1) versus niet-amateurkunstbeoefenaars en amateurkunstbeoefenaars die hun werk niet aan een publiek tonen
(2 )
amateurkunstbeoefenaars die hun werk aan een publiek tonen en niet sporten (1) versus sporters die niet aan amateurkunst doen

1,809**
+
1490

1,248
.
1490

1,657*
+
1490

0,698*
1490

0,935
.
1490

1,084
.
1489

0,635*
1490

1306

.

1,103

-0,389
.

.

0,868
1,365**
.

+
3221

3666
Brede interesse voor nieuws

Steun aan (inter)nationale doelen

1,963**
+
837
Bereid structureel of ad hoc te helpen bij imo

1,333

0,940
.

.
837

837
Lezen over imo in blad of op website

Bezoek aan bijeenkomsten van imo

1,365**
+
3662
Lid van imo

+
3668
Diversiteit in lidmaatschap verenigingen

1230

1489

1,805
.
341

0,618
.

.
341

341

1,420

0,983

4,893***
.
1489

0,811***

1490

+

1,126

O.R.
(logistische
regressie)
O.R.
(logistische
regressie)
N

Samenhang

Model 13

(1)

B
(lineaire
regressie)

N

Samenhang

Model 14

(2)

B
(lineaire
regressie)

III.4 Extra toetsingen (bij hoofdstuk 3, paragraaf 3.5)

Deelhypothese

318

Tabel Ax 3.6 Relatieve kansen voor amateurkunstbeoefenaars die hun werk aan een publiek laten zien op (meer) overbruggend cohesief gedrag op samenlevingsniveau. Logistische
regressie (O.R.) en meervoudige lineaire regressie (B). Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder.
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4.1 Extra model vii: kunstbezoekers vs. amateurkunstbeoefenaars
Tabel Ax 4.1 Relatieve kansen voor kunstbezoekers op (meer) overbruggend cohesief gedrag ten opzichte van
amateurkunstbeoefenaars op persoonlijk, burgermaatschappelijk en samenlevingsniveau. Bevolkingssurvey 7 Drentse
gemeenten 2010, 15 jaar en ouder.
Model vii
N

Samenhang

(1)

O.R.

B

Deelhypotheses persoonlijk niveau
(2)

Aantal kennissen

1692

1,573***

Tijd met kennissen

1687

1,259

Hulp aan kennissen

1692

1,866***

(Hulp aan vrienden)

1692

Afstand van kennissen en vrienden

1692

1,918***
-

0,659**

Deelhypotheses burgermaatschappelijk niveau
Lid meerdere lokale verenigingen

1692

3,061***

Lid buurt- of dorpsvereniging

1692

2,631***

Bezoek buurt- of dorpsvereniging

893

Bereidheid hulp te verlenen aan buurt- of dorpsvereniging

893

Lezen over buurt- of dorpsvereniging in blad/ op website

893

Praten over kunst- of sportbeoefening met buren

1692

Hulp verlenen aan buren

1692

Vrijwilligerswerk

1691

Lid van vrijetijdsvereniging buiten eigen woonplaats

951

-

Diversiteit in lidmaatschap verenigingen

1692

-

Lid van ideologische maatschappelijke organisatie (imo)

1689

Bezoek aan bijeenkomsten van imo

356

Lezen over imo in blad of op website

356

Bereid structureel of ad hoc te helpen bij imo

356

.

1,596

Steun aan (inter)nationale doelen

1690

.

1,066

Brede interesse voor nieuws

1387

Meer landelijk dan lokaal nieuws

1692

-

0,531**

Eens met: ik vind het leuk als er nieuwe buren komen

1692

Eens met: ik voel mij Europeaan

1692

.

0,865

Oneens met: wat ik niet ken dat eet ik niet

1692

.

1,181

Oneens met: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg

1692

-

0,751*

Maakt zich zorgen over natuur- en milieuvervuiling

1692

.

0,747

Maakt zich zorgen over zinloos geweld

1692

.

1,183

Maakt zich zorgen over ongelijke verdeling rijk en arm

1692

.

0,907

2,026**
.

0,954

-

0,467***
1,741***
2,110***
0,622*

Deelhypotheses samenlevingsniveau
-0,361***
1,836**
.

1,700
2,130*

2,696***
1,427*

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, lege cellen: model niet significant
(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
(1)
Model vii: Kunstbezoeker (1) versus kunstbeoefenaar (0).
(2) Meervoudige ordinaire regressie: parameter estimate -0,453 (omgerekend naar O.R.: e0,453= 1,573)
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Bijlage IV

4.2 Model 9 en 10 op persoonlijk niveau en samenlevingsniveau
Tabel Ax 4.2 Relatieve kansen voor bezoekers van kunst op binding, participatie en betrokkenheid bij andere inwoners
op persoonlijk en samenlevingsniveau.Bevolkingssurvey 7 Drentse gemeenten 2010, 15 jaar en ouder.
Model 9(1)
N

samenhang

Aanvulling digitale vragenlijst publieksonderzoek

Model 10(2)
O.R.*

N

samenhang

O.R.*

Deelhypotheses persoonlijk niveau
Aantal kennissen

989

1,543**(3)

683

1,707***(4)

Tijd met kennissen

989

Hulp aan kennissen

989

1,786***

683

683
1,941***

(Hulp aan vrienden)

989

1,866***

683

1,762**

Afstand van kennissen en vrienden

985

0,815

679

989

B=0,358***(5)

683

Lid van ideologische maatschappelijke organisatie (imo)

988

1,578*

681

Bezoek aan bijeenkomsten van imo

159

77

Lezen over imo in blad of op website

159

77

Bereid structureel of ad hoc te helpen bij imo

159

2,304*

Steun aan (inter)nationale doelen

806

1,743**

551

Brede interesse voor nieuws

989

2,162*

683

Meer landelijk dan lokaal nieuws

811

543

Eens met: ik vind het leuk als er nieuwe buren komen

989

683

Eens met: ik voel mij Europeaan

989

Oneens met: wat ik niet ken dat eet ik niet

989

2,011***

683

.

1,398

Oneens met: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg

989

1,711**

683

.

0,799

.

0,903

.

-

0,604**

teraf thuis digitaal een vragenlijst in te vullen. Deze respondenten kregen dezelfde vragenlijst als
de respondenten van de bevolkingssurvey (zie bijlage III), aangevuld met vragen met betrekking
tot de voorstelling, expositie of activiteit. Hieronder is de aanvulling op de vragenlijst voor bezoe-

Deelhypotheses samenlevingsniveau
Diversiteit in lidmaatschap verenigingen

Onder de bezoekers van de activiteiten werden respondenten geworven die gevraagd werden ach-

B=0,552***(6)

.

0,823

kers van PeerJonG weergegeven. Dezelfde vragen zijn voorgelegd aan bezoekers van De Drentse
Bluesopera, de Week van de Amateurkunst en de activiteiten van EmmerMEERcultuur, met wijzigingen waar van toepassing.

77
.

0,890
2,218*

683

Maakt zich zorgen over natuur- en milieuvervuiling

989

1,545*

683

Maakt zich zorgen over zinloos geweld

989

.

1,382

683

Maakt zich zorgen over ongelijke verdeling rijk en arm

989

.

1,150

683

V02

Wat was de reden van uw bezoek aan deze voorstelling van PeerJonG? Er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.

1,776*
.

1,398

0 Ik zie vaker voorstellingen van PeerJonG en/of PeerGrouP

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001, lege cellen: model niet significant
(+) positieve samenhang; (-) negatieve samenhang; (.) geen significante samenhang; (lege cel) geen significant model
*Odds ratio tenzij anders vermeld
(1)Model 9: bezoekers van alleen professionele kunst (1) versus niet-bezoekers (0)
(2)Model 10: bezoekers van alleen amateurkunst (1) versus niet-bezoekers (0)
(3)Meervoudige ordinaire regressie: parameter estimate -0,434 (omgerekend naar O.R.: e0,434= 1,543)
(4)Meervoudige ordinaire regressie: parameter estimate -0,535 (omgerekend naar O.R.: e0,535= 1,707)
(5)Meervoudige lineaire regressie: B-coëfficiënt
(6)Meervoudige lineaire regressie: B-coëfficiënt

0 Ik ken (een van de) spelers/ makers
0 Ik heb zelf bij PeerJonG voorstellingen gemaakt
0 Vanwege het onderwerp van de voorstelling
0 Vanwege de bijzondere locatie waar de voorstelling zich afspeelde
0 Uit nieuwsgierigheid naar PeerJonG
0 Omdat één van de spelers mij heeft aangesproken op straat of in het gebouw van de oude
LTS
0 Anders, namelijk ...
V03

Is dit de eerste keer dat u een voorstelling van PEERJONG heeft gezien?
0 Ja
0 Nee

V04

Zaten er bekenden van u in het publiek?
0 Ja
0 Nee
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V05

V06

V07

BIJLAGE IV

Hoeveel bekenden van u zaten er in het publiek? Als u meerdere keren bent geweest, graag het

V22

Weinig vernieuwend

totaal aantal bekenden aangeven, zonder iemand dubbel te tellen.

V23

Ontroerend

…

V48

Deprimerend

V49

Onaangenaam

Wat is/zijn deze bekende(n) van u?

V50

Opwindend

0 Familie

V51

Verheffend

0 Vriend(en)

V52

Maatschappelijk relevant

0 Kennis(sen)

V53

Aanstootgevend

0 Collega(‘s) van het werk

V54

Ongeloofwaardig

0 Medescholier(en)

V55

Stereotype

V56

Informatief

Heeft u nieuwe mensen leren kennen door uw bezoek aan de voorstelling? (de onderzoeker

V57

Oppervlakkig

niet meegerekend)

V58

Speels

V47

Wat sprak u het meeste aan in de voorstelling en waarom?

0 Ja
0 Nee

….
V08

Hoeveel nieuwe mensen heeft u leren kennen?
…

Geeft u aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent.
0 Helemaal mee eens

V09

Wie heeft u leren kennen?

0 Mee eens

0 Mensen van PeerJonG

0 Beetje mee eens

0 Mensen uit het Publiek

0 Beetje mee oneens

0 Mensen die mee waren met mensen die ik al kende

0 Mee oneens
0 Helemaal mee oneens

Geeft u aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent.
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0 Helemaal mee eens

V14

Ik heb de dag(en) na de voorstelling met anderen gesproken over de voorstelling

0 Mee eens

V25

Het thema van de voorstelling sprak mij aan

0 Beetje mee eens

V26

Ik voelde mij aangesproken door de manier waarop het thema werd behandeld

0 Beetje mee oneens

V27

De voorstelling is goed geregisseerd

0 Mee oneens

V28

Ik vond het een boeiend/ meeslepend verhaal

0 Helemaal mee oneens

V29

De voorstelling dwong mij mijn verbeeldingskracht te gebruiken

V30

Ik voelde fysiek de spanning/ energie tussen de acteurs en mij

V15

Ingewikkeld

V31

Ik was onder de indruk van de scenografie (licht, decor, kleding etc.) van de voorstelling

V16

Verrassend

V32

Ik was onder de indruk van de locatie

V17

Inspirerend

V33

Ik ging volledig op in de wereld van de voorstelling

V18

Confronterend

V34

De voorstelling daagde mij uit om dingen in een ander licht te zien

V19

Een fijne ontspanning

V35

Ik vond dat er goed werd geacteerd

V20

Vermakelijk

V36

Ik had het gevoel dat de acteurs mij iets wilden vertellen

V21

Saai

V39

De voorstelling heeft mij een andere kijk op dingen geboden
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V41

Ik ben door de voorstelling anders tegen Winschoten aan gaan kijken

V42

Ik kijk door de voorstelling anders tegen het oude LTS-gebouw aan

V43

Ik heb door de voorstelling ideeën gekregen over het gebruik van het LTS-gebouw

V44

Ik ga contact opnemen met één van de genoemde partijen om mijn ideeën over het oude

Bijlage V
Lijst met geïnterviewde respondenten

LTS-gebouw kenbaar te maken
V45

Ik ben van plan vaker naar een voorstelling van PeerJonG te gaan

V46

Ik ben van plan om vaker naar een voorstelling op locatie te gaan

V.1 Projectleiders (zakelijk en/of artistiek) en bestuurders
Persoonlijke interviews
-

Henk Akses, bestuursvoorzitter Hesseler Eerste Mannenkoor (HEM), 3 maart 2011, 27 mei
2014 (telefonisch)

-

Irma Baatje, choreograaf EmmerMEERdanst, 19 juli 2011

-

Hans Bergman, dirigent Gemengde Zangvereniging Sleen, 28 april 2011

-

Marion van de Berg, bestuur Toonkunstkoor Emmen, 26 mei 2014 (telefonisch)

-

Jan Bergsma, dirigent Muziekvereniging Volharding, 11 mei 2011

-

Sjoerd Blank, bestuursvoorzitter Gemengde Zangvereniging Sleen, 14 april 2011

-

Greetje Boogaard, coördinator Amateurkunstnetwerk Emmen (v.a.2013), 13 januari 2014

-

Tryno Duursma, bestuursvoorzitter popkoor Musica È, 28 maart 2011

-

Merel van Dijk, artistiek leider PeerJonG, 11 november 2010, 19 juli 2011

-

Cecile van Gent, bestuursvoorzitter Popkoor Musica È, 26 mei 2014 (telefonisch)

-

Ruud van den Heiligenberg, bestuursvoorzitter Muziekvereniging Laus Deo, 28 mei 2014
(telefonisch)

-

Loes Hoff, coördinator pilot cultuurloket Noordenveld, 29 september 2010, 26 november
2010, 28 juni 2011 en 27 oktober 2011

-

Freddie Dijkstra, instructeur Drumband Fortissimo, 17 april 2011

-

Geert Garming, bestuurslid Gemengde Zangvereniging Sleen, 14 april 2011

-

Alex Hendriks, bestuursvoorzitter Drumband Fortissimo, 17 april 2011

-

Arend ten Horst, dirigent Shantykoor Loo & Drosten Singers Dalen, 13 april 2011

-

Tom de Ket, regisseur, schrijver van scenario en liedteksten De Drentse Bluesopera, 17 december 2011 (interviewer: Amarins van der Feen)

-

Jenny Klok, bestuur (opgeheven) Regionaal Kamerkoor Cantabel, 26 mei 2014 (telefonisch)

-

Titus Kok, plv. voorzitter Cultureel Platform De Wolden, 13 juli 2012 (interviewer: Amarins van
der Feen)

324

-

Lies Kortenhorst, cultuuraanjager project EmmerMEERcultuur, 11 april 2011 en 18 mei 2011

-

Martin Koster, dichtersworkshop Noordenveld, 26 november 2010
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-

Tineke Kuipers, bestuur Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen, 24 juni 2011 (focusge-

Telefonische interviews (monitor)

sprek deelnemers), 2 juni 2014 (telefonisch)

-

Amateurkunst Emmen (AKE), 30 januari 2012, 16 december 2013

-

Jan Kruimink, dirigent Hesseler Eerste Mannenkoor (HEM), 3 maart 2011

-

Drumband en Majorettepeloton Fortissimo, 25 januari 2012, 18 november 2013

-

Janny Kruimink, dirigent Stedelijke Muziek Vereniging Coevorden (SMC), 18 april 2011

-

Dubbel mannenkwartet Dubbel Vier, 31 januari 2012, november 2013

-

Helma Kwast, coördinator Amateurkunstnetwerk Emmen (t/m 2012), 7 mei 2012 (interviewer:

-

Emmer Video Amateurs (EVA), 26 januari 2012, 16 december 2013

Amarins van der Feen)

-

Gemengde Zangvereniging Sleen, 25 januari 2012, 18 november 2013

-

Bert Lammers, dirigent Regionaal Kamerkoor Cantabel (tegenwoordig Cantabel), 15 april 2011

-

Hesseler Eerste Mannenkoor (HEM), 24 januari 2012, 18 november 2013

-

Janny Lambers-Niers, bestuursvoorzitter Stedelijke Muziekvereniging Coevorden (SMC), 18

-

Lies Kortenhorst, cultuuraanjager project EmmerMEERcultuur, 17 oktober 2012

april 2011

-

Muziekvereniging De Bazuin, 23 maart 2012, 16 december 2013, 10 januari 2014

Egbert Meijers, initiatiefnemer en schrijver liedteksten, vertaler De Drentse Bluesopera, 3

-

Muziekvereniging Euterpe, 26 januari 2012, 16 december 2013

november 2012 (tweede interviewer: Amarins van der Feen)

-

Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen, 25 januari 2012 en 2 december 2013

-

Betsy Metselaar, coördinator Amateurkunstnetwerk Coevorden (v.a. 2013), 13 januari 2014

-

Muziekvereniging Volharding Dalen, 25 januari 2012, 18 november 2013

-

Paul Mentink, lid Cultureel Platform De Wolden, 13 juli 2012 (interviewer: Amarins van der

-

Popkoor Musica È, februari 2012, november 2013

Feen)

-

Popkoor Sing & Swing, 8 februari 2012

Henk Nakken, bestuursvoorzitter Muziekvereniging De Bazuin (t/m 2013), 3 januari 2011, 28

-

Regionaal Kamerkoor Cantabel (tegenwoordig Cantabel), 24 januari 2012, 16 december 2013

mei 2014 (telefonisch)

-

Shantykoor Loo & Drosten Singers Dalen, 24 januari 2012, 18 november 2013

Alex Niemeijer, bestuursvoorzitter Harmonie Euterpe, 28 december 2010, 26 mei 2014

-

Stedelijke Muziekvereniging Coevorden (SMC), 26 januari 2012

(telefonisch)

-

Toonkunstkoor Emmen, 26 januari 2012, 9 december 2013

-

-

Frank Odijk, theatercoach Theatersportvereniging Piri Piri, 24 maart 2011

-

Marjan Okken, dirigent popkoor Musica È, 28 maart 2011

-

Jody van Overbeek, dirigent Muziekvereniging Euterpe, 28 december 2010

-

Elise von Piekartz, bestuur Stedelijke Muziekvereniging Coevorden (SMC), 27 mei 2014

V.2 Deelnemers aan projecten

(telefonisch)

Focus-gesprekken

-

Krijnie Valentien Pikart, kunstenaarsvereniging SOUZA, Emmen, 2 juni 2014

i.

Fanfareorkest De Bazuin, Schoonebeek, 13 mei 2011

-

Jannie Postma, bestuur Popkoor Sing & Swing, Coevorden, 2 juni 2014 (telefonisch)

ii.

Regionaal Kamerkoor Cantabel, Oosterhesselen, 24 juni 2011

-

Henk Sibon, bestuurssecretaris Shantykoor Loo & Drosten Singers Dalen, 13 april 2011

iii.

Dichtersgroep De Clique, Emmen, 18 januari 2011

-

Tobias Stokhof, voorzitter Emmer Video Amateurs (EVA), 12 april 2011

iv.

De Drentse Bluesopera, Aa en Hunze

-

Marieke Verhagen, cultuurcoach Tynaarlo, 20 mei 2012 (interviewer: Amarins van der Feen)

Groep a) 28 juni 2011, (2 juni 2014 e-mail)

-

Jan Vermeij, bestuursvoorzitter Muziekvereniging Volharding, 28 mei 2014

Groep b) 30 augustus 2011, (25 juni 2014 e-mail)

-

Tineke Vos, coördinator Amateurkunstnetwerk Coevorden (t/m 2012), 16 april 2011

Groep c) 1 september 2011, (2 en 6 juni 2014 e-mail)

-

Jan de Vries, bestuursvoorzitter Amateur Kunstenaars Emmen (AKE), 10 januari 2010

-

Sjoerd Wagenaar, artistiek leider en vormgever De Drentse Bluesopera, 12 december 2011

v.

Dubbelmannenkwartet Dubbel Vier, Emmen, 12 april 2011

(interviewer: Amarins van der Feen)

vi.

Emmen Video Amateurs, Emmen, 10 mei 2011

Leo Westdijk, bestuursvoorzitter Regionaal Kamerkoor Cantabel (tegenwoordig Cantabel), 15

vii.

Muziekvereniging Euterpe, Emmen, 5 april 2011

april 2011

viii.

Muziekvereniging Excelsior, Oosterhesselen, 24 juni 2011

Remko Wind, componist, arrangeur en toetsenist De Drentse Bluesopera, 21 november 2011

ix.

Drumband en Majorettepeloton Fortissimo, Coevorden, 20 juni 2011

(interviewer: Amarins van der Feen)

x.

Gemengde Zangvereniging Sleen (Pur Sang), Sleen, 23 juni 2011

xi.

Hesseler Eerste Mannenkoor (HEM), Oosterhesselen, 23 juni 2011

-
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Groep d) 8 september 2011
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CV

xii.

PeerJonG

a.

Deel I, 13 november 2010

b.

Deel II, 13 november 2010

c.

Deelnemers vanaf 2010, 5 januari 2012 (15 juli 2014 e-mail)

d.

Nieuwe en lokale deelnemers, 5 januari 2012, (25 juni en 15 juli 2014 e-mail)

xiii.

Popkoor Sing & Swing, Coevorden, 20 juni 2011

Hanka Otte (1974) is sinds 2005 beleidsmedewerker bij de provincie Drenthe. Voordat zij in 2010

xiv.

Toonkunstkoor Emmen, 11 mei 2011

als buiten-promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen aan dit onderzoek begon, hield zij
zich bij de provincie bezig met het cultuurparticipatiebeleid, amateurkunst, cultuureducatie in

V.3 Beleidsmedewerkers cultuur Drentse gemeenten

het onderwijs en podiumkunsten en was zij onder andere secretaris van de Provinciale Adviescommissie Cultuur. Nadat zij in 2000 haar studie Kunst en Kunst Beleid aan de Rijksuniversiteit
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Gesprekken ter inventarisatie projecten onderzoekcorpus

Groningen had afgerond en eerst twee jaar had gewerkt als congresmanager voor een Europese

-

Lucia Brons, gemeente De Wolden, 8 september 2010

organisatie, was zij beleidsmedewerker kunst en cultuur voor de Drentse gemeente Borger-

-

Ineke Broerse, gemeente Tynaarlo, 15 juni 2010

Odoorn. Voor haar terugkeer bij de provincie Drenthe in 2015 gaf zij een korte periode colleges

-

Henk Everts, gemeente Coevorden, 2 juni 2010

kunstsociologie bij de studie Kunsten, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen.

-

Klaasje Everts, gemeente Aa en Hunze, 2 juni 2010

-

Leontien Hagevoort, gemeente Hoogeveen, 9 juni 2010

-

Karin Koers, gemeente Westerveld, 16 juni 2010 (vragenlijst per e-mail)

-
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Summary

Cultural participation and social cohesion are concepts that are often used in one and the same
breath, especially within cultural policy in the Netherlands. ‘Culture binds’, was the heading of a
policy letter written by the Minister of Culture in the summer of 2014 (Department of Education,
Culture and Science, 2014). Cultural activities, and especially amateur art, are supposed to bind
people. Therefore, for governments this supposed social effect is one of the legitimizations for
promoting cultural participation. Culture is seen as a tool to enhance social cohesion and the
quality of life in towns and neighbourhoods, because ‘... culture enhances people’s commitment to
each other, strengthens social cohesion and forges new connections between groups within society
through better mutual understanding, also among people of various backgrounds.’ (Province of
Drenthe, 2009a, p.13).
However, as yet there isn’t sufficient evidence that there is a connection between cultural participation and social cohesion, or, more specifically, between art participation and social cohesion,
which is the subject of this study. Not only has the study of the social effects of (art) participation policies not yet been sufficiently methodologically developed, there is also not enough known
about the relation between the specific qualities of art and its possible contribution to social cohesion. In addition, it remains to be seen whether governments – in the framework of this study the
government of the Province of Drenthe – have chosen the right instrument for enhancing social
cohesion by opting for an art participation policy.
This has led to a twofold research question, which is addressed in the two parts of this thesis.
The first part tries to find an answer to the question of how art participation and social cohesion
are related. It is argued that art as a form of play has a discerning effect on people’s attitudes with
regard to unknown others. Empirical data seem to indicate this. The second part is a study of what
the effects of art participation on social cohesion have been within the framework of Drenthe’s
cultural participation policy in the period 2009-2012. This will show that cultural projects are not
necessarily binding elements of themselves. There are indications that, if certain conditions are
met, art that challenges perceptions may lead to a bridging attitude, whereas art that confirms
perceptions rather seems to strengthen existing relations.
The first chapter takes a closer look at the concept of ‘social cohesion’, with special emphasis on how the concept is used in sociological literature and what problems present themselves
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in defining and operationalizing it (e.g., Blokland-Potters, 1998; Coleman, 1990; Dijkstra et al.,

challenges participants to change their perception, this may have consequences for their attitude

2004; Green & Janmaat, 2011; Van der Meulen, 2007; Moody & White, 2003; Putnam, 1993,

and behaviour towards each other during the activity or towards others outside the activity.

2000; Ritzer, 1996; Schnabel, 2000; Ultee, 2005, 2010; Zijderveld, 1991). This has resulted in a

It takes a bit of organizing to make different people or groups of people come together and take

model of four possible ideal types of social cohesion and an operationalization of the concept of

part in the same art activity. If this is accomplished, we can speak of temporarily bridging cohesive

social cohesion to an individual level on behalf of empiric study: cohesive behaviour. This latter

behaviour on a relational level. Whether this is also the case in the ideal dimension depends on in

concept is to be understood as the degree to which people, through their behaviour and percep-

how far the art activity triggers the imagination and renews the perception of the participants. The

tion, express their involvement in social connections in their personal life, as citizens in society

link between art participation and the four ideal types of cohesive behaviour have been brought

and as members of society (Schnabel, 2000). The concept is further subdivided into binding cohe-

together in a model on the basis of which it can be hypothetically posited that people who spend

sive behaviour (directed internally) and bridging cohesive behaviour (directed externally). This

their leisure time in practising or looking at art show more bridging cohesive behaviour than

means that a distinction is made between on the one hand (the behaviour of) people who, at one or

people who engage in other pastimes.

more levels, are oriented towards people with whom they have things in common and who move

In the third chapter this hypothesis has been empirically tested with a population survey

in homogeneously composed networks, and, on the other hand, (the behaviour of) people who, at

carried out in the Province of Drenthe on behalf of this study, in early 2011. This survey consisted

one or more levels, enter into relations with people who are less like them and think differently.

of 3688 respondents and allowed for making comparisons between various population profiles:

Finally, cohesive behaviour can be expressed in a relational dimension and in an ideal dimension.

the amateur artist, the sports person, the visitor of amateur art, the visitor of professional art,

The relational dimension refers to observable and/or functional relations between people and

people who don’t produce art and people who don’t visit art. On the basis of an adapted index of

groups and among groups, while cohesion can also be understood on the basis of shared norms,

indicators for cohesive behaviour, derived from Dijkstra et al. (2004), a number of sub-hypotheses

values and identities. In the latter case, individuals do not need to know or meet each other. These

were formulated. Using regression analysis, it was assessed whether there was a relation between

components, by the way, are inextricably linked and reinforce each other, but in order to find out

art participation and bridging cohesive behaviour within the personal network, the civic social

how they relate to each other it is useful to analyse both dimensions separately.

environment and, on a more ideal level, within society. The conclusion is that there is mainly a

The second chapter looks at in how far these four ideal types are present in art participation.

relation between visiting art and bridging cohesive behaviour. Especially at the personal level

To achieve this, studies into the social effects of art and art policy have been consulted. For the the-

and at the level of society, people who visit art demonstrated a more open attitude towards ‘other’

orizing of the influence of art on cohesive behaviour I have built on theories that address the cha-

people or the ‘unknown’ than those who do not visit art events but who do visit sports events.

racteristics and effects of art in relation to cohesive behaviour of both makers and spectators (e.g.,

Notably, those who practice amateur art appear to exhibit more bridging behaviour on the level of

Caillois , 1961; Gadamer, 1977; Huizinga, 1950; Lizardo, 2006; Van Maanen, 2009; Nussbaum,

society than those who don’t, but on the level of the civic society they do so on far less indicators

1997, 2010; Shusterman, 2000; Van der Vall, 2008; Winnicott, 1971). A theoretical case has been

and (at all levels) hardly any differences were found between cohesive behaviour of amateur art

made that there is indeed a relation between art participation and cohesive behaviour, and the

practitioners and sports practitioners. The chances that receptive art participation results in more

expectation is that cohesive behaviour is influenced both by practising art and by consuming art.

bridging cohesive behaviour towards persons who do not visit art events, are slightly bigger than

Art participation is understood as the production and/or reception of expressions that come into

the chances that productive art participation does so with regard to persons who do not practice

being or have come into being through play in the domain of the imagination. An art expression is

art in their leisure time.

a play of the imagination in which matter (the perceived reality of the artist and/or the spectator)

This appears to be corroborated in the second part of the study. Here it was studied to what

gets a material form (Van Maanen, 2009). In time and space, art takes place in a different reality

degree artistic projects that were initiated or subsidized by the cultural participation policy of

from that of real life, but is always related to that real life.

the province of Drenthe had any effect on social cohesion. By analysing the cultural participation

Works of art are characterized by their own, often new, structure and their own, often new,

programme of the province and municipalities of Drenthe (chapter 4), it was established that the

rules. With forms of confirmative art the viewers, listeners or readers are not required to make as

policy of the period 2009-2012 was based on the premise that especially amateur art participation

large an appeal to their imagination as with forms of challenging art, in which they must be able

would have a positive influence on social cohesion, in a bridging sense as well. It was expected

to comprehend the new rules and new structure of the ‘play’ in order to look at reality (as they

that by subsidizing a number of projects, connections would be forged between different types of

perceive it) in a new way and renew existing perceptions. If the artistic expression confirms the

groups and people. This expectation was one of the five parameters in selecting the corpus of the

recognition mentioned earlier and emphasizes correspondences, the cohesive behaviour will con-

study, which eventually consisted of five projects: the music theatre performance De Drentse Blues

tinue to be directed internally or be strengthened (and therefore bind). If the artistic expression

Opera, Amateur Art Network Emmen, Amateur Art Network Coevorden, Community Art project
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EmmerMEERcultuur and PeerJonG, the Youth Section of location theatre group PeerGrouP.
Chapter 5 discusses the results of the field study. For the quantitative study, digital questionnaires were presented to participants and visitors. The qualitative methods consisted of focus
discussions with small groups of participants and interviews with managerial and artistic project
leaders. Wherever possible, both methods were employed at the start, during and at the end of
the project and in some cases afterwards. The outcome of the field study is that as a result of the
Drenthe Cultural Participation Policy 2009-2012 there has hardly been any change in social compositions in Drenthe, whereas this was somewhat expected in advance.1 This is because the policy,
that is to say the projects that were scrutinized in this study, was primarily aimed at confirmative
artistic expressions. As a result, mainly those connections that were based on correspondences
were realized or enhanced, while the social cohesion remained primarily based on homogeneity.
Only the one project that, according to visitors, challenged their perception, turned out to have
affected bridging behaviour and a bridging attitude. With the other projects, insofar as this was
assessed, no challenges to perception were found and the artistic expressions mainly confirmed
already existing perceptions.2 As the field study used different methods for each project the results
cannot be simply compared. It is only with considerable reservation that a tentative relation may
be perceived between confirmative art and binding cohesive behaviour on the one hand and challenging art and bridging cohesive behaviour on the other hand.
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1. This statement relates only to the immediate surroundings of and those involved with the projects that were
part of this study in the Emmermeer neighbourhood of Emmen, the municipalities of Emmen and Coevorden,
Winschoten (Groningen province), Nieuw-Buinen and Norg, the municipalities Aa en Hunze (vicinity of Gieten),
Tynaarlo and Noordenveld.
2. This study does not show any causal relation between these projects and the found binding cohesive behaviour.
The focus of the analysis was on the relation between challenging art and bridging cohesive behaviour.

Binden of overbruggen?
Over de relatie tussen kunst,
cultuurbeleid en sociale cohesie

Kunst en sociale cohesie zijn begrippen die in het Nederlands
cultuurbeleid nogal eens in één adem genoemd worden.
Van culturele activiteiten, met name van amateurkunst en
Community Art, wordt verondersteld dat zij mensen met
elkaar verbinden. Dit verwachte sociale effect is voor overheden één van de legitimeringsgronden om kunstparticipatie te bevorderen. Er is echter nog maar weinig bekend
over de relatie tussen de specifieke eigenschappen van kunst
en een mogelijke samenhang tussen (groepen) mensen in
een samenleving. In deze studie is geprobeerd antwoord te
vinden op de vraag hoe kunstparticipatie en sociale cohesie
zich tot elkaar verhouden en of de overheid met kunstparticipatie wel het juiste instrument kiest om sociale cohesie
te bevorderen. Leent sport zich daar bijvoorbeeld niet veel
beter voor? Er wordt betoogd dat kunst als een vorm van spel
een onderscheidend effect heeft op de houding van mensen
ten opzichte van vreemde anderen, waarvoor empirische
aanwijzingen zijn gevonden. Toch blijkt dat culturele projecten niet als vanzelfsprekend verbindend werken. Als echter
aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan kunst die de
perceptie uitdaagt, leiden tot een overbruggende houding,
terwijl bevestigende kunst eerder lijkt te binden, doordat
bestaande relaties worden versterkt.

