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Het was het najaar van 2005 en ik zat in de grote, 
donkere zaal van de Stadsschouwburg in Amsterdam. 
Ik keek naar Don Carlos, een toneelstuk van Friedrich 
Schiller uit 1787, vlak voor de Franse revolutie. Ac-
teur Jacob Derwig speelde de markies van Posa, een 
goede jeugdvriend van koning Don Carlos. We waren 
aangekomen bij het hart van het stuk, een begeester-
de redevoering van de markies waarin hij Don Carlos 
oproept zijn onderdanen de ruimte te geven om zich 
te ontplooien. Alleen zo zouden ze, geheel volgens het 

De  
markies  
van  
Posa

Inleiding
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gedachtegoed van de aanstaande Verlichting, de weg 
naar het geluk vinden. 

Ik had al gehoord dat Derwig in zijn rol als heldere den-
ker in zulk meeslepend proza kon uitbarsten, dat het 
publiek soms spontaan applaudisseerde. Maar op het 
hoogtepunt van zijn ingetogen en sublieme monoloog 
gebeurde er iets onverwachts. Derwigs briljant acteer-
spel was zo overtuigend dat het mij deed geloven dat 
de markies werkelijk voor het eerst ontdekte dat hij als 
mens zijn eigen redenering kon vormen, onafhankelijk 
van een hogere macht als God of de koning. Het leek 
even alsof ik in de achttiende eeuw was beland en de 
Verlichting voor mijn ogen, daar op het podium, werd ge-
boren. Natuurlijk kon dit niet, dat realiseerde ik me al te 
goed, maar de beleving was anders. Het was alsof ik, in 
die donkere zaal van de Stadsschouwburg, persoonlijk 
getuige was van een van de meest cruciale wendingen 
in de Europese geschiedenis. Tot in mijn vezels voelde 
ik het en geloofde ik deze acteur. 

Als mij wordt gevraagd welk kunstwerk een onuit-
wisbare indruk op mij heeft achtergelaten, dan vertel 
ik over Don Carlos. Het zijn dit soort verhalen, over 
briljante optredens en meesterlijke schilderijen, die 
vaak verteld worden als het over kunst gaat. Soms lijkt 
het alsof musea, theaters en concertzalen plekken zijn 
waar bezoekers en masse in vervoering raken. Toch 
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was mijn ervaring bij Don Carlos zo uitzonderlijk dat het 
een belangrijke vraag bij mij opriep: in hoeverre worden 
kunstbezoekers eigenlijk écht geraakt door wat ze te 
zien krijgen? Was Don Carlos een uitzondering zoals 
ook anderen die misschien herkennen, of beleeft het 
publiek doorlopend dit soort memorabele momenten? 

De vraag liet me niet meer los. Ik las talloze onderzoe-
ken en sprak met vele bezoekers en kunstprofessi-
onals over de ervaring van kunst. Steeds wanneer ik 
een optreden of tentoonstelling bezocht, was ik erop 
gespitst of het iets losmaakte, bij mezelf of mijn me-
debezoekers, en waarom. Wat, inmiddels jaren later, uit 
alle onderzoeken, bezoeken en gesprekken naar voren 
komt, is dat kunst voor de meeste bezoekers nauwe-
lijks het grootse effect heeft zoals de verhalen erover 
vaak doen geloven. Dat is voor sommigen een stevige 
conclusie. Wie hiervoor openstaat, ontdekt echter ook 
het goede nieuws: de impact van kunstbezoek kan rela-
tief eenvoudig worden vergroot. Het laatste is de reden 
voor deze publicatie. Het vormt een pleidooi voor musea 
en theaters om niet de kunst zelf, maar de ervaring 
ervan, dat wat het bij bezoekers losmaakt, tot hoogste 
doel te verheffen. Immers, een symfonie, schilderij of 
toneelstuk is pas af, als het de toeschouwer werkelijk 
heeft weten te raken.

Johan Idema
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Als we een top tien zouden samenstellen van de 
grootste claims die ooit aan een kunstwerk of 
kunstenaar zijn toegedicht, dan zou de Amerikaanse 
journalist Alex Ross met stip op nummer één terecht-
komen. In een recensie van Bach cantates beweerde 

1

Her voice 
could stop  
a war

Weten we 
wat kunst 
teweeg-
brengt?
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Ross ooit dat de stem van sopraan Lorraine Hunt 
Lieberson in staat zou zijn een oorlog te beëindigen: 
‘Her voice was beautiful enough to stop a war, if 
anyone thought to try.’ Dat is nogal wat. Je kan haast 
niet anders dan glimlachen om de poëtische bewoor-
ding waartoe de muziek Ross inspireerde. Maar zijn 
lovend schrijven heeft ook een keerzijde. Ross is niet 
de eerste de beste. Hij is een journalist met enorme 
kennis van zaken en een heilig geloof in klassieke 
muziek. Je kunt je daarom afvragen in hoeverre Ross’ 
particuliere beleving van Bach representatief is.  
Ofwel, is de ervaring van het publiek bij deze muziek 
ook van ‘oorlogsproporties’? Dat is een relevante 
vraag, want in advertenties en seizoensbrochures 
worden voorstellingen en tentoonstellingen veelal 
met dit soort superlatieven – Hartverscheurend! 
Magistraal! Adembenememd! – gepromoot.1 Natuurlijk 
is de inzet van dergelijke aanprijzingen begrijpelijk, 
er moeten immers kaartjes worden verkocht. Maar 
is het niet minstens zo vanzelfsprekend dat bij zulke 
grootse beloften achteraf wordt gekeken of ze eigen-
lijk ook zijn waargemaakt?

Stel, je bent theaterdirecteur en ziet drie of vier avon-
den per week premières met bezoekers die naderhand 
vrolijk applaudisseren. Of je bent curator en begeeft 
je wekelijks op feestelijke openingen van exposities 
met achteraf levendige borrels. Het is dan heel begrij-
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pelijk dat je, in aanraking met zoveel gelijkgestemden 
en enthousiasme, positief gestemd raakt over de 
ontvangst van kunst. Ook onderzoekers signaleren 
dit fenomeen: ‘Aan algemeen goedkeurende en en-
thousiaste feedback is nooit een gebrek. Directeuren 
staan in de lobby en ontvangen feedback, recensen-
ten schrijven over hun ervaring en bezoekers schrij-
ven in het gastenboek: “Dit was een buitengewoon 
intelligente tentoonstelling met een indrukwekkende 
selectie van schilderijen. Dank!” of “Het beste muse-
um waar ik ooit ben geweest!” ’1 Kortom, er zijn altijd 
genoeg losse voorbeelden voorhanden van wat kunst 
met toeschouwers kan doen. Maar, eerlijk is eerlijk, 
wat een gastenboek vooral toont, is de mening van 
een handjevol begeesterde bezoekers. Wie minder 
enthousiast was, laat meestal geen reactie achter. 
Zo is ook de indruk van een directeur of recensent 
een individuele, gekleurde waarneming. Wat in onder-
zoeken naar de impact van kunst duidelijk naar voren 
komt, is dat dergelijk selectief ‘bewijs’ weinig zegt 
over wat een voorstelling of tentoonstelling in brede 
zin teweegbrengt.2 Losse, positieve bezoekersreac-
ties zijn fijn en belangrijk, maar representatief zijn 
ze niet. Wat een publiek als geheel aan gedachten 
of gevoelens ervaart en in hoeverre deze beklijven, 
in plaats van een snelle, sociaal wenselijke reactie 
als je de zaal uitloopt, is een vraag die onvermijdelijk 
publieksonderzoek vergt.
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Als we serieus en betrouwbaar te weten willen 
komen hoe voorstellingen en tentoonstellingen bij 
bezoekers binnenkomen, dan stuiten we op een 
blinde vlek. Musea en theaters weten exact hoeveel 
bezoekers ze trekken, maar wat eenmaal binnen 
die bezoekers daar precies ervaren en wat hiervan 
beklijft, is nauwelijks iets over bekend. Wie hierover 
praat met kunstprofessionals en jaarverslagen 
en beleidsplannen leest, kan concluderen dat het 
betrouwbaar bepalen van impact een zeldzaamheid 
is. Natuurlijk, sommigen verwijzen naar positieve 
krantenrecensies, als graadmeter voor het succes 
van een voorstelling of tentoonstelling. Maar een 
recensent geeft een persoonlijk oordeel over de kwa-
liteit van de kunst, wat nauwelijks iets zegt over de 
kwaliteit van de kunstervaring, dat wat het publiek 
meemaakt (meer hierover in hoofdstuk 3). Anderen 
stellen dat ze de tevredenheid van hun bezoekers 
meten en hierbij, naast de koffie en garderobe, ook 
vragen naar de voorstelling of tentoonstelling. Een 
tevreden publiek is echter iets anders dan een ge-
raakt publiek. Onderzoek leert dat bezoekers die het 
minst weten, en geen ervaring met kunst hebben, 
het kortst bleven en dat degenen bij wie de kans 
op herhaalbezoek het kleinst is, toch het meest 
tevreden kunnen zijn. Tevredenheid wordt namelijk 
bepaald door verwachting. Zij die het minst verwach-
ten, zijn het meest eenvoudig gelukkig te maken. 
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Tevredenheid is daarom geen bruikbare maatstaf 
voor de impact van kunstbezoek.3

Kortom, hoe graag we ook geloven dat een hemelse 
sopraanstem de kanonnen tot zwijgen kan brengen, 
en hoe inspirerend de gedachte ook is, het duidt niet 
de ervaring van het publiek. Net zo min als recensies 
of tevredenheidsonderzoeken die ervaring zouden be-
noemen. De claim dat kunst oorlogen kan stoppen is 
krankzinnig en misschien daarom wel zo intrigerend. 
Maar diezelfde claim getuigt ook van een bevlogen-
heid die illustratief is voor het geloof van wat kunst 
teweeg kan brengen. Een geloof dat zo rotsvast is, 
dat het zicht op hoe publiek kunst werkelijk ervaart, 
er volledig door wordt ontnomen. 

1 Assessing the Intrinsic Impacts of a Live Performance, A. Brown en J.L. 
Novak, 2007

2 Making a difference: the cultural impact of museums, S. Selwood, 2010
3 Never Mind the Width, Feel the Quality, Morris Hargreaves McIntyre, 2005
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2

An audience 
of one

Bezoek  
is iets 
anders  
dan impact
In 2001 maakte het Amerikaanse theatercollectief 
Odyssey Works een radicale keuze. Het besloot voor-
stellingen te gaan maken voor slechts één persoon, 
een ‘audience of one’. Voorstellingen die bovendien 
maar één keer te zien zouden zijn en ook nog eens 
geheel gewijd werden aan die ene, gelukkige bezoe-
ker. Het woord ‘voorstelling’, zo bleek later, dekte niet 
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helemaal de lading. Wat het collectief had bedacht, 
leek meer op een reeks creatieve interventies in het 
leven van het uitverkorene publiekslid: ‘intimate, 
meaningful and carefully prepared performances 
that last days, weeks, or months, and occur not on a 
stage, but interwoven with the life of our audience of 
one.’ Zo kon het zijn dat de persoon in kwestie niets-
vermoedend ’s ochtends in de metro onderdeel werd 
van een dansoptreden, ‘onverwacht’ een inzichtelijk 
gesprek had met een onbekende op straat of in een 
café ‘toevallig’ een gesprek hoort dat over zijn leven 
ging. Een creatief team van musici, acteurs en archi-
tecten bereidde de interventies maandenlang minuti-
eus voor, onder meer door familie en vrienden van hun 
‘subject’ te interviewen en zijn of haar lievelingsfilms 
te bekijken. 

Normaal gesproken zou het besluit van Odyssey Works 
gelijk staan aan financiële zelfmoord. Wie kan rondko-
men van de recette van één kaartje? Maar het bleek 
een weloverwogen experiment, dat onafhankelijk was 
van kaartverkoop. Het collectief wilde opnieuw uit-
vinden hoe het maximale impact kon bereiken bij zijn 
publiek. ’The goal is to find the deepest possible effect 
of art and the full breadth of emotional experience in 
the world. We get to know them so well, we don’t have 
to use guesswork to find how to make that happen’, 
aldus oprichter Abraham Burickson. 



25

De New York Times omschreef Audience of One als 
‘een idee van prachtige inefficiëntie, met een minus-
cuul, maar oneindig dieper geraakt publiek’.1 Het pro-
ject laat zien wat er gebeurt als theater niet draait 
om het maken van de beste voorstelling, maar om het 
genereren van de meeste impact. Het leidt tot een 
andere manier van denken en werken. De proef toon-
de ook wat dit vergt, namelijk bezoekcijfers kunnen 
relativeren. Niet dat publiek onbelangrijk is, integen-
deel: kassa-inkomsten zijn vaak van levensbelang. In 
de praktijk is echter de wens of het belang van hoge 
bezoekcijfers voor kunstinstellingen zo groot, dat alle 
aandacht hiernaar uitgaat. Ruimte om te reflecteren 
op de noodzaak van deze hoge bezoekcijfers, of über-
haupt op andere zaken, blijft nauwelijks over. 

Er speelt nog iets anders. Hoewel de focus op 
bezoekcijfers het zicht ontneemt op wat dit bezoek 
inhoudelijk oplevert, zijn diezelfde bezoekersaan-
tallen ook synoniem geworden met de impact van 
kunst. Ofwel, de komst van veel bezoekers zou 
vanzelfsprekend betekenen dat een voorstelling of 
tentoonstelling ook veel teweeg heeft gebracht. Wie 
de persberichten, jaarverslagen en beleidsplannen 
van musea en theaters leest, moet concluderen dat 
bezoekcijfers als dé graadmeter voor prestatie wor-
den gehanteerd. ’Bij afwezigheid van andere maten, 
vertrouwen bestuurders, professionals en financiers 
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vaak geheel op verkoopstatistieken zoals kaart-
verkoop en zaalbezetting om hun succes te peilen’, 
constateren ook onderzoekers.2 Maar de veronder-
stelling dat bezoekersaantallen recht evenredig zijn 
aan de impact van een voorstelling of tentoonstelling, 
weerleggen ze. Bezoekcijfers geven op zijn best een 
indicatie hiervan, maar een die nauwelijks vertelt of 
het publiek ook echt iets memorabels heeft meege-
maakt en of dit ook beklijft.3 Een hoog bezoekersaan-
tal kan evenzeer iets zeggen over de goede marketing 
van een voorstelling of tentoonstelling, of de bekend-
heid van de kunst of de maker ervan. Het zegt echter 
weinig over wat het getoonde teweegbracht. Wie 
zich hiervan eenmaal bewust is, leest nieuws over de 
bezoeksuccessen van voorstellingen of tentoonstel-
lingen toch nét even anders. 

1 A Waking Dream Made Just for You, New York Times, 4 oktober 2012
2 Assessing the Intrinsic Impacts of a Live Performance, A. Brown, J.L. 

Novak, 2007
3 Intrinsic Impact: How Audiences and Visitors are Transformed by 

Cultural Experiences in Liverpool, Baker Richards and WolfBrown, 2011
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3

Pictures and  
tears

Het 
kunstwerk 
versus de 
ervaring
De afgelopen decennia zijn honderden, zo niet duizen-
den boeken verschenen over schilderkunst. Stuk voor 
stuk vertellen ze verhalen over de levens van schilders, 
hoe zij te werk gingen en tot welke meesterwerken 
en kunststromingen dit leidde. In deze overvloed van 
duiding is er één publicatie, een bescheiden uit gave uit 
2004, die onmiskenbaar opvalt: Pictures & Tears van 
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James Elkins. In dit boek doet Elkins iets anders dan 
zijn collega-kunsthistorici: hij richt de aandacht niet 
zozeer op de schilderkunst zelf, maar vertelt hoe de 
schilderijen hun aanschouwers kunnen beroeren, tot 
tranen toe. Elkins beschrijft gewoonweg, zoals hij 
het zelf noemt, ‘a history of people who have cried 
in front of paintings’. Met dit unieke perspectief 
verschuift Elkins de aandacht van wat op zich niet 
onbelangrijk is – het duiden van kunst – naar iets 
wat essentiëler is, waar het uiteindelijk om draait: 
wat die kunst voor haar toeschouwers betekent. 

Pictures & Tears verkent iets wat alle andere kunst-
boeken veronderstellen, namelijk dat een indruk-
wekkend kunstwerk door zijn aanschouwers ook 
als zodanig wordt ervaren. Dat is een aanname die 
ook musea en theaters doorgaans doen: een mees-
terwerk aan de muur of toptalent op het podium 
zou haast als vanzelfsprekend een uitzonderlijke 
kunstervaring opleveren bij bezoekers. Kwaliteit zou 
als vanzelf, of eventueel met een beetje begeleiden-
de tekst, indruk maken op het publiek. Wie zich die 
gedachte eenmaal heeft toegeëigend, bewust of 
onbewust, hoeft zich enkel te vergewissen van het 
niveau van het aanbod. Als de directeur, curator of 
recensent enthousiast is over de voorstelling of het 
optreden, is de redenering, dan zit het bij het publiek 
ook wel goed. 



31

Tijdens een omvangrijk onderzoek in 2006 onder ruim 
1.500 kunstbezoekers en -professionals, in opdracht 
van de Arts Council (de Engelse Raad voor Cultuur), 
deden onderzoekers een opmerkelijke bevinding. 
Waar professionals hechten aan de ambachtelijke 
of artistieke kwaliteit van een voorstelling of ten-
toonstelling, die onafhankelijk zou zijn van de reactie 
van het publiek, hadden bezoekers het vooral over de 
kwaliteit van de ervaring.1 Professionals richten zich 
vooral op technische expertise en de bijdrage aan een 
oeuvre of kunstvorm, maar het publiek keek hoe het 
kunstwerk hielp hun leven te verrijken en iets van de 
wereld te begrijpen. Deze observatie was nieuw en 
leidde tot het inzicht dat er wel degelijk onderscheid 
moet worden gemaakt tussen een kunstwerk en de 
beleving ervan. Zeker omdat, zoals het onderzoek 
ook suggereerde, de kwaliteit van een kunstwerk en 
de beleving van datzelfde kunstwerk door bezoekers 
helemaal niet gelijk op hoeven te gaan. 

‘Het risico van kunst maken, is dat je kan vergeten te 
communiceren. Dat je wel kan betogen dat je werk zo 
rijk is, maar wat als het in de zaal niet overkomt? Dan 
verlies je het contact met het publiek’, aldus caba-
retier Micha Wertheim.2 Wie zich eenmaal bewust 
is van het onderscheid tussen een kunstwerk en de 
beleving ervan, gaat op een andere manier kijken en 
denken. Het leidt tot het besef dat kunst publiek 



32

nodig heeft om kunst te kunnen zijn. Die notie lijkt 
ook in Nederland terrein te winnen. Zo opperde de 
Raad voor Cultuur recent dat ‘de kunstenaar maakt; 
het publiek, de kijker, maakt het werk af. Als de 
kijker met gesloten ogen het kunstwerk benadert, 
openbaart zich niets’.3 Een dergelijk inzicht is echter 
niet vrijblijvend. Zo concludeerden de onderzoekers in 
Engeland dat wat de Arts Council van oudsher deed, 
kunstenaars en kunstinstellingen ondersteunen om 
zo goed mogelijk kunst te maken, niet meer genoeg 
is. De Arts Council kon zich beter richten op waarde 
voor het publiek: zoveel mogelijk mensen hoge kwali-
teit kunst laten ervaren die hen daadwerkelijk raakt, 
prikkelt, inspireert, stimuleert en uitdaagt. Uitein-
delijk betekent dit dat bezoekers er niet alleen zijn 
om de kassa te vullen en achteraf te applaudisseren, 
maar dat zij ook een andere, minstens zo vitale rol 
vervullen als co-creator van de kunst. Niet alleen de 
kunstenaar of artiest maakt of vertolkt, maar ook het 
publiek creëert. De waarde van kunst ontstaat dan 
ook pas in de confrontatie met de toeschouwer. Wie 
dit serieus neemt, zal onvermijdelijk willen weten hoe 
die confrontatie uitpakt, wat die beleving behelst.  
Immers, zolang we dat niet weten, hoe kunnen we 
dan überhaupt stellen dat een tentoonstelling of 
voorstelling is geslaagd? 
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1 What People Want from the Arts, Arts Council England, 2008
2 Micha Wertheim wil terug naar de basis: ‘Wat ik doe is een vorm van 

rouwverwerking’, NRC Handelsblad, 21 maart 2019
3 Zichtbaar van waarde, sectoradvies Raad voor Cultuur, 2018
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4

Drie extra 
IQ-punten

Waar  
kunst  
goed voor 
zou zijn
Of het nu om een symfonie van Mahler gaat, een 
schilderij van Mondriaan of een toneelstuk van 
Shakespeare, decennialang was het vanzelfsprekend 
dat kunstwerken als deze ons een beter mens maak-
ten. ‘Volksverheffing’ vormde steevast de legitimatie 
van kunstsubsidies, hard bewijs hadden beleidsma-
kers en financiers niet nodig.1 De afgelopen tien jaar 
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is dat geloof in de vormende kracht van kunst wat 
minder rotsvast geworden. De roep om onderbou-
wing wat de discipline te bieden heeft – evidence 
based policy – is toegenomen. Omdat de directe, 
persoonlijke ervaring van kunst zelf niet voldoende 
hard en tastbaar bewijs zou vormen, zo veronder-
stelde de kunstwereld, zocht deze haar toevlucht 
in andere, instrumentele argumenten die het belang 
konden aantonen. Van economische waarde tot en 
met heilzame werking: kunst zou goed zijn voor 
de gezondheid, taalontwikkeling, sociale binding, 
ontwikkeling van de identiteit, de lokale economie 
en tal van andere zaken. Al het meetbare bewijs was 
welkom en vooral die argumenten die goed lagen bij 
beleidsmakers. 

Tot op zekere hoogte vormen de instrumentele 
effecten van kunst bruikbare legitimatie voor 
financiers en bestuurders. Bij het besluit om een 
nieuw museum te bouwen, is het goed om te weten 
dat museumbezoek de lokale economie ten goede 
kan komen. Maar er zijn inmiddels ook veel beden-
kingen. Sowieso ontstaan de meeste instrumentele 
effecten, vooral die de persoonlijke ontwikkeling 
betreffen, pas na herhaaldelijke ervaringen, dus bij 
een kleiner publiek van frequente bezoekers.2 Maar 
vooral opmerkelijk is dat de kwaliteit van onderzoek 
naar instrumentele effecten vaak twijfelachtig blijkt. 



37

Zo kunnen de meeste studies niet een significant 
verband vaststellen tussen kunst en bredere maat-
schappelijke effecten.3 Bij veel van het empirisch 
bewijs over instrumentele effecten ontbreekt het 
aan kwaliteit en het kent conceptuele en methodo-
logische beperkingen.4 En, last but not least, een 
kant-en-klare, betrouwbare methodologie om de 
economische impact van kunstinstellingen vast te 
stellen zou volgens onderzoekers niet bestaan.5 

Er is nog een andere reden waarom de kunstwereld 
en ook de politiek steeds sterker aanvoelen dat een 
te doelmatige opvatting van kunst geen hout snijdt. 
Instrumentele effecten zijn namelijk secundair en 
niet relevant voor de kunst zelf. Ze gaan voorbij aan 
alles wat een concert, voorstelling of tentoonstel-
ling bezoekers als belangrijkste te bieden heeft. 
Want wie bezoekt nu een museum of theater om 
de lokale economie te stimuleren of omdat het drie 
extra IQ-punten oplevert? De veelvuldige aandacht 
voor kunst als gunstig voor de economie, de sociale 
cohesie of volksgezondheid heeft als consequentie 
dat de reden waarom mensen wél kunst bezoeken  
– voor bijvoorbeeld de inspiratie, troost of het 
zelfvertrouwen dat het ze kan bieden – buiten het 
blikveld valt en er niet meer toe lijkt te doen. In-
strumentele effecten bagatelliseren de inhoudelijke 
impact van kunst, alsof dat minder belangrijk zou zijn. 
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Ze ontnemen het zicht op wat echt belangrijk is, op 
het doel van kunst.6 Of, in de woorden van de Britse 
cultuursocioloog en kunstkenner Tiffany Jenkins: 
‘Wanneer we stoppen om het op te nemen voor de 
kunsten vanwege wat ze écht doen, waarom ze waar-
de hebben en onvervangbaar zijn, dan worden de kun-
sten irrelevant.’ Het gedachtegoed en de levenslessen 
die Mahler, Mondriaan of Shakespeare ons aanreiken, 
zijn de eerste en misschien wel enige reden om ze te 
gaan bewonderen. Deze ideeën en inzichten voor het 
voetlicht brengen, is de werkelijke waarde die musea 
en theaters ons kunnen bieden. 

1 Cultural Experience in Context: Sense-Making the Arts, L. Foreman-
Wernet, B. Dervin, 2009

2 Gifts of the Muse: Reframing the Debate about the Benefits of the 
Arts, McCarthy, Kevin F., E. Ondaatje, L. Zakaras en A. Brooks, 2004

3 The Value of Arts and Culture to People and Society, Arts Council 
England, 2014

4 Gifts of the Muse: Reframing the Debate about the Benefits of the 
Arts, McCarthy, F. Kevin, E. Ondaatje, L. Zakaras en A. Brooks, 2004

5 Capturing Cultural Value, How Culture has Become a Tool of 
Government Policy, J. Holden, 2004

6 Measuring the Intrinsic Impacts of Arts Attendance, A. Brown en J.L. 
Novak-Leonard, 2013
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5

De artistieke 
voetafdruk

Weten 
wat kunst 
teweeg-
brengt

Vaststellen wat een kunstwerk teweegbrengt bij 
bezoekers, is als het kijken naar de pootafdruk 
van een wild dier in het zand. We kunnen de afdruk 
onderzoeken, maar het ding zelf is te ongrijpbaar 
om direct waar te nemen.

— A. Brown, onderzoeker
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Jarenlang is verondersteld dat de ervaring van kunst 
– dat wat zij bij de toeschouwer oproept – niet te 
taxeren valt. Alsof we met een vangnetje achter een 
fladderende vlinder aanrennen en proberen te pakken 
wat eigenlijk ongrijpbaar is. Daar valt zeker iets voor 
te zeggen. Kunst kent vaak meerdere betekenislagen 
en is voor vele interpretaties vatbaar, wat de beleving 
ervan persoonlijk en complex kan maken. Maar dat 
deze ervaring niet te duiden zou zijn, noemen onder-
zoekers een verkeerde aanname die verwarring in 
stand houdt. ‘Men veronderstelt dat het moeilijk, zo 
niet onmogelijk is om de waardering van kunst te be-
palen. Door dit vermeende onvermogen is onze kennis 
van waarom mensen naar kunst kijken in een vacuüm 
terechtgekomen.’1

De zoektocht naar hoe de ervaring van kunst toch in 
kaart kan worden gebracht, is in gang gezet vanuit 
een vrees voor te veel nadruk op de doelmatigheid 
van kunst. ‘Aan het begin van deze eeuw heerste een 
zekere angst in de kunstwereld dat de instrumen-
tele waarden van kunst steeds meer de boventoon 
gingen voeren. Kunst zou vooral op economische 
spin-off worden afgerekend, of ingezet worden om 
sociale misstanden tegen te gaan. Om deze tendens 
te keren, gingen onderzoekers wereldwijd op zoek 
naar hoe ze het directe effect van voorstellingen of 
tentoonstellingen op de bezoeker meer voor het voet-
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licht konden brengen.’2 Het destijds net verschenen 
onderzoek Gifts of the Muse: Reframing the Debate 
about the Benefits of the Arts vormde een belangrijke 
inspiratiebron, die opriep om de bezoekerservaring 
van kunst centraal te stellen. Publieksonderzoekers 
die dit pleidooi omarmden, redeneerden dat de indivi-
duele, persoonlijke ervaring van kunst het fundament 
vormt waarop cultuurbeleid en -subsidies gebaseerd 
moeten worden.3

Inmiddels, ruim vijftien jaar later, hebben de vele 
impactonderzoeken onder duizenden bezoekers van 
musea, theaters en concertzalen hun vruchten af-
geworpen. Ze laten zien dat we de figuurlijke vlinder 
wel degelijk kunnen vangen. Door bezoekers achteraf 
gericht vragen te stellen, kan goed worden bepaald 
wat een voorstelling of tentoonstelling bij hen 
teweegbrengt, in termen van inspiratie, ontroering, 
bewustwording, berusting of al het andere wat kunst 
te bieden heeft. Het is een illusie, zoals onderzoekers 
ook steevast opmerken, dat hiermee de persoonlijke 
ervaring van kunst in al haar nuances wordt opgete-
kend. Maar dat is ook niet nodig. Degelijk uitgevoerd 
impactonderzoek (onder een voldoende representa-
tieve selectie van bezoekers) geeft op hoofdlijnen 
toereikend en betrouwbaar inzicht in wat het effect 
is van een optreden of kunstwerk op het publiek. Dat 
is precies waaraan het ontbrak.
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Veel impactonderzoeken kiezen ervoor om de veelheid 
van ervaringen die een kunstwerk kan oproepen te 
groeperen. Veel onderzoekers richten zich daarbij 
vooral op de twee belangrijkste routes waarlangs 
een kunstwerk kan binnenkomen: intellectueel en 
emotioneel. Ofwel, een kunstwerk kan tot denken 
aanzetten, vragen oproepen (of beantwoorden) en  
als een vorm van geestelijke fitness ons laten re-
flecteren op bijvoorbeeld onszelf of ons wereldbeeld. 
Dit maakt een kunstwerk een drager van inzichten, 
ideeën en gedachtegoed. Daarnaast kan een kunst-
werk een snaar raken en emoties oproepen, vaak ook 
bijzondere of complexere gevoelens, zoals empathie, 
ongemak, verwarring of zelfvertrouwen. Deze groepe-
ring in enerzijds gevoelens en anderzijds gedachten 
maakt impactonderzoek eenvoudiger en daarmee 
behapbaar. Hetzelfde geldt voor de keuze van veel 
onderzoekers om publiek vooral te vragen naar de 
intensiteit van hun kunstervaring, de mate waarin zij 
zijn geraakt of tot denken zijn aangezet. Voor bezoe-
kers is dit een gemakkelijker te beantwoorden vraag 
dan hun gedachten of emoties inhoudelijk te verwoor-
den. Dit soort keuzen leidt tot een vorm van publieks-
onderzoek die begrijpelijk is, overzichtelijk, en relatief 
snel en goedkoop uit te voeren. Dat lijkt een prettige 
bijkomstigheid, maar is cruciaal. Veel onderzoek vindt 
vanwege een te complex of te academisch karakter 
weinig weerklank in de kunstwereld.4 Eenvoud, in 
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idee en uitvoering, is een essentiële voorwaarde voor 
kunstinstellingen en bestuurders om impactonder-
zoek te omarmen en een basis te laten vormen voor 
hun beleid. 

Het belang van wat dit impactonderzoek – in essen-
tie niet meer dan een goed georganiseerde raadple-
ging van een brede selectie bezoekers – oplevert, 
kan niet worden onderschat. Het biedt betrouwbare 
terugkoppeling in hoeverre een concert, voorstel-
ling of tentoonstelling iets achterlaat bij publiek. 
Was het bezoek alleen vermakelijk of was ook het 
méér dan dat? In welke mate heeft het bezoek iets 
teweeggebracht wat ook beklijft? We zouden dit de 
artistieke voetafdruk kunnen noemen. Deze feedback 
van het publiek is essentieel voor de evaluatie van 
elk museum of theater en wordt niet voor niets het 
ontbrekende ingrediënt genoemd in de publieke ver-
antwoording van kunst.5 Immers, kunst is een vorm 
van communicatie waarbij, zoals bij elke vorm van 
communiceren, overdracht de belangrijkste graad-
meter is. De mate waarin een publiek wordt geraakt 
of tot denken wordt aangezet, geeft aan in hoeverre 
musea en theaters erin slagen om het gedachtegoed 
en het gevoelsleven van de kunst die zij presenteren 
aan hun publiek over te dragen. Minstens zo belang-
rijk is dat de feedback van bezoekers de kunstwereld 
concreet bewijs in handen geeft over het daadwer-
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kelijke, directe effect van haar activiteiten. De mate 
waarin kunstinstellingen iets in gang zetten in het 
hart en hoofd van hun bezoekers vormt hun brood-
nodige legitimatie, vooral richting hun belangrijkste 
financier, de samenleving. 

1 This time it’s personal, Interactivity, personalization and the 21st 
Century arts organization, Morris Hargreaves McIntyre, 2011

2 Zó meet je de waarde van podiumkunsten, L. Ranshuysen en A. 
Elffers, 2008

3 Cultural Experience in Context: Sense-Making the Arts, L. Foreman-
Wernet en B. Dervin, 2009

4 An Architecture of Value, A. Brown, 2006
5 Capturing Cultural Value, How culture has become a tool of 

government policy, J. Holden, 2004
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6

Het maximale 
niveau

Een leuk 
avondje uit  
of de  
wereld 
verbeteren?
In een interview voor VPRO-radio in 2012 sprak radio-
journalist Anton de Goede met Ole Bouman, destijds 
directeur van het Nederlands Architectuurinstituut. 
Halverwege het interview kwam het gesprek uit 
op wat Bouman introduceerde als het minimale en 
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het maximale niveau van architectuur. Het verschil 
omschreef hij als ‘architectuur als dienstverlener, 
als leverancier van gebouwen’ (het minimale niveau) 
versus ‘architectuur als een discipline die meer kan 
en meer wil en een eigen agenda heeft om de we-
reld te verbeteren’ (het maximale niveau). Hiermee 
benoemde Bouman een onderscheid dat ook in de 
kunst is te maken. Musea of theaters verlenen ons 
op zijn minst de dienst van een gezellig en ontspan-
nend middagje of avondje uit. Maar door te verrassen, 
verwonderen of ontroeren, iets voelbaar te maken of 
tot denken aan te zetten, kent ook de kunst een veel 
groter streven, een maximale ambitie om haar publiek 
te verrijken of veranderen en net als de architectuur 
de wereld te verbeteren. 

Al decennialang bevraagt het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) de Nederlandse bevolking over 
de frequentie van haar kunstbezoek. Het levert een 
beeld op van hoe vaak Nederlanders welk soort mu-
sea en podia bezoeken. In 2013 besloot het SCP, bij 
wijze van experiment, het onderzoek uit te breiden. 
Behalve frequentie vroeg het voor het eerst ook naar 
resultaat, ofwel waartoe het laatste museum- of 
theaterbezoek eigenlijk had geleid, welke ervaring dit 
had opgeleverd. Voor de meeste Nederlanders blijken 
musea en theaters vooral recreatie: een plezierig en 
vermakelijk middagje of avondje uit. Dat is geen on-
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belangrijke verdienste, het bieden van ontspanning en 
vertier is een vak apart en in de kunst bovendien be-
langrijk om ook andere effecten te sorteren. Maar als 
het gaat om deze andere effecten, dan valt op hoe 
weinig er voorbij het vermaak gebeurt. Dieper gelegen 
kwaliteiten van kunst, zoals vertroosting en saam-
horigheidsgevoel, bleken veel minder bezoekers te 
ondervinden. Ook de ervaring dat een bezoek aan het 
denken zet, bleek bij gecanoniseerde kunstvormen 
als theater, klassieke muziek en beeldende kunst te 
gelden voor slechts de helft tot een derde (!) van de  
bezoekers.1 

In plaats van de grotere agenda van de kunst om de 
wereld te verbeteren, zijn museum- en theaterbezoek 
voor de meeste Nederlanders vooral een vermakelijke 
aangelegenheid. Ook andere onderzoeken signale-
ren dat ‘de uitdagende aspecten van een typische 
kunstervaring een veel minder grote rol spelen’.2 
Of, zoals onderzoekers in Groningen met gevoel 
voor understatement, constateren: ‘Als theater als 
kunstvorm moet worden ervaren, zijn de resultaten 
wat magerder: 60% voelt zich niet met iets gecon-
fronteerd, 80% vindt dat de voorstelling niet veel van 
de respondent vraagt en slechts 20% vindt de voor-
stelling persoonlijk relevant. Bezoekers willen vooral 
vermaakt worden en waarderen de professionaliteit 
of het vakmanschap van makers/vertolker.’3 
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Een schilderij als fraai kijkplaatje of een symfonie 
als lekker deuntje: het feit dat kunst de meeste 
mensen vooral vertier biedt, strookt niet altijd met 
de beeldvorming van een kleinere groep van kunst-
liefhebbers, vaak ook professionals. Veel van hen 
ervaren wél diepere gevoelens of gedachten tijdens 
hun museum- en theaterbezoek en veronderstellen 
dat dit ook voor anderen opgaat. Dit heeft vooral te 
maken met hun bezoekfrequentie: mensen die vaker 
cultuuruitingen bezoeken, ervaren ook vaker dat be-
zoek aan gecanoniseerde kunst tot denken aanzet, 
energie geef, ontroert en, vooral, het gevoel geef 
ergens bij te horen.4 Maar wie geen kunstliefhebber 
is, vindt het logisch en normaal om kunst als een 
vorm van vermaak te beschouwen. Als bezoekers de 
bijzondere meerwaarde van kunst niet ervaren, dan 
reduceert die kunst zichzelf tot vertier, hoe bijzonder 
dat vertier ook moge zijn. Voor de legitimatie van 
kunst is dat dodelijk. Want als kunst vooral amuse-
ment zou zijn, waarmee onderscheidt zij zich dan 
van entertainment? Hoe verschilt zij dan nog van 
de vele andere vormen van vermaak die wel zonder 
de overheidssteun toe kunnen die de kunst zo hard 
nodig heeft? Bestuurders beschouwen amusement 
doorgaans als een kwestie van persoonlijke smaak 
en niet van publieke verantwoordelijkheid.5 De vraag 
waarom kunst die uitsluitend ter vermaak dient 
eigenlijk overheidssteun zou moeten krijgen, is dan 
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een hele logische en lastig te beantwoorden. Zeker 
in de politiek, waar kunst dan al snel het stempel 
‘hobby’ krijgt. 

1 Kunstminnend Nederland. Interesse en bezoek, drempels en 
ervaringen, A. van den Broek, 2013

2 De waarde van cultuur, P. Gielen, S. Elkhuizen, Q. van den Hoogen, T. 
Lijster en H. Otte, 2014

3 How theatre functions in the city of Groningen, J. van Maanen, A. 
Zijlstra en M. Wilders, 2013

4 Kunstminnend Nederland. Interesse en bezoek, drempels en 
ervaringen, A. van den Broek, 2013

5 The Arts Ripple Effect: A Research-Based Strategy to Build Shared 
Responsibility for the Arts, Fine Arts Fund, 2010
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7

Een groter 
verhaal

Waarom 
impact zo  
belangrijk  
is

Het grootste probleem van communicatie is de 
illusie dat het heeft plaatsgevonden.

— George Bernard Shaw, toneelschrijver 

Komt de rijkdom aan gemoed en gedachtegoed die 
theater, beeldende kunst of muziek te bieden heeft 
ook daadwerkelijk over op het publiek? Onderzoekers 
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die bestuderen wat kunstbezoek teweegbrengt, 
wijzen erop hoe belangrijk het is om dit te weten te 
komen. ‘Het belang van impactonderzoek is dat het 
vragen oproept die het noodzakelijke gesprek over 
de prestaties van een kunstinstelling stimuleren. 
Waarom waren bezoekers bij de ene tentoonstelling 
enthousiaster dan bij de andere? Waarom raakte 
die ene voorstelling het publiek zoveel meer? Enkel 
bezoekersaantallen kunnen deze vragen niet beant-
woorden.’1 

Toch is er een kloof tussen hetgeen onderzoek bepleit 
en hoe de praktijk eruitziet. Publieksonderzoek levert 
in de kunstwereld nog vaak discussie op in hoeverre 
dit bij kunst zou passen. Sommige onderzoekers 
signaleren, terecht, onwil. ‘Een achterliggend issue in 
sommige kunstinstellingen is gebrek aan interesse in 
het bepalen van impact, of regelrechte vijandigheid om 
kunst verantwoordelijk te houden voor meetbare re-
sultaten. Beslissingen om een voorstelling of tentoon-
stelling te realiseren is het werkterrein van bekwame 
curatoren, programmeurs en artistiek leiders die hun 
artistieke onafhankelijkheid hoog in het vaandel heb-
ben en vaak geen rol zien voor publiekservaring in hun 
afwegingen.’2 Anderen spreken van een philosophical 
firewall die curatoren omringt en voorkomt dat enige 
vorm van feedback of input van het publiek in het 
artistieke planningsproces een rol speelt.3
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Zolang de ontvangst van kunst geen rol krijgt in het 
doen en laten van kunstinstellingen en hun finan-
ciers, worden musea en theaters beloond om te 
excelleren in outputs, en dus niet in resultaat.4 Om 
dit tij te keren, is het essentieel om het belang van 
heldere feedback van het publiek te duiden. Impact 
is immers meer dan een lampje op het dashboard van 
een museum of theater. Veel onderzoekers adviseren 
om niet de kunst zelf, maar dat wat zij teweeg kan 
brengen als de ware missie van musea en theaters 
te beschouwen. Een belangrijke reden hiervoor is ook 
dat de andere effecten van kunst pas kunnen optre-
den wanneer die kunst echt bij publiek binnenkomt. 
‘Kunstervaringen van individuele bezoekers zijn de 
bouwstenen waarop grotere resultaten van de kunst, 
zoals sociale cohesie of cognitieve ontwikkeling, 
kunnen ontstaan.’5

 
Misschien wel de belangrijkste reden voor de kunst-
wereld om impact te omarmen, is de herhaalde 
constatering in onderzoeksliteratuur dat er behoefte 
is aan een betere bewijsvoering voor de noodzaak van 
kunst. ‘De toenemende behoefte aan transparantie en 
rekenschap vraagt om een preciezere taal en effec-
tievere aanpak om de impact van kunst te bepalen.’5 
Onderzoekers zijn er opmerkelijk uitgesproken over 
dat een zogenaamd groter verhaal ontbreekt, wat 
ten koste zou gaan van een diepere waardering van 
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kunst.6 Kunstinstellingen zouden hun vocabulaire 
hebben verloren om een pleidooi te kunnen voeren:  
‘Er is behoefte aan een nieuwe taal die waterdichte on-
derbouwing biedt voor publieke financiering van kunst. 
Dit lukt alleen als we manieren vinden om mensen de 
waarde van kunst te laten benoemen en om te duiden 
hoe publieke kunstinstellingen waarde creëren.’7 Als 
we niet helder en overtuigend kunnen uitdragen waar-
om kunst belangrijk is, hoe kunnen we dan verwachten 
dat anderen begrijpen waarom ze mee moeten doen en 
kunst moeten ondersteunen?8 

1 Assessing the Intrinsic Impacts of a Live Performance, A. Brown en 
J.L. Novak, 2007

2 Making Sense of Audience Engagement, A. Brown, R. Ratzkin, 2011
3 Assessing the Intrinsic Impacts of a Live Performance, A. Brown en 

J.L. Novak, 2007
4 Metrics of Success in Art Museums, M. Anderson, 2004
5 Measuring the intrinsic impacts of arts attendance, A. Brown en J.L. 

Novak-Leonard, 2013
6 Arts Funding, Austerity and the Big Society Remaking the case for 

the arts, Arts Council England, 2011
7 Capturing Cultural Value, How culture has become a tool of 

government policy, J. Holden, 2004
8 An Architecture of Value, A. Brown, 2006
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8

Door jouw 
bordjes voel 
ik me stom

Hoe 
presentatie 
het verschil 
kan maken

It’s not so much the paintings themselves, but 
the way we see them.

— John Berger, kunstcriticus
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In september 2012 bezocht journalist Frits Abraham 
een tentoonstelling van de Californische kunstenaar 
Mike Kelley in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Hij zag een bont palet aan schilderijen, sculpturen, 
installaties, performances en video’s, waarin veel 
knuffelbeesten voorkwamen. Abraham, eerder 
redacteur bij NRC Handelsblad en niet de domste, 
kwam van een koude kermis thuis. Hij tastte volledig 
in het duister over waar de tentoonstelling over ging 
en ergerde zich aan de intellectuele vaagheid van 
de begeleidende museumteksten. Abraham tekende 
zijn ervaring op in een column in NRC Handelsblad. 
Maar wat hij meemaakte, staat model voor iets wat 
vaker voorkomt: bezoekers die in musea of theaters 
onvoldoende worden aangesproken door wat ze te 
zien krijgen, omdat ze er te weinig van begrijpen of 
te weinig in hun nieuwsgierigheid worden geprikkeld. 
Het is niet voor niks dat onderzoekers observeren 
dat bezoekers gemiddeld 28 seconden voor een 
kunstwerk staan (en dan vooral het bordje lezen) en 
dat ‘Door jouw bordjes voel ik me dom’ een frequent 
voorkomende gedachte is onder museumbezoekers.1 2

We zijn geneigd om de kwaliteit van kunstervaringen 
toe te schrijven aan de excellentie van het werk of 
vertolking ervan, maar vaak speelt er meer mee. Het 
binnenkomen van een kunstwerk blijkt ook sterk 
afhankelijk van de presentatie ervan, hoe het werk 
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aan het publiek wordt aangeboden. ‘Presentatie’ 
behelst dan niet zozeer de praktische keuzen hoe 
een schilderij is opgehangen of een acteur is uitge-
licht (overigens ook niet onbelangrijk). Het gaat dan 
vooral over context en duiding, hoe de toeschouwer 
wordt meegenomen in het begrijpen en beleven van 
kunst. Krijgt, eenvoudig gezegd, het kunstwerk een 
goed verhaal mee dat ook effectief wordt verteld? 
Dat betekent niet zozeer dat een schilderij, symfo-
nie of toneelstuk ook tot in detail uitgelegd moet 
worden. Kunstwerken laten vaak ruimte over aan de 
verbeelding van de toeschouwer om zelf in te vullen. 
Maar als publiek te weinig aanknopingspunten heeft 
of met te veel vragen de zaal verlaat, vragen die 
daarna vaak niet meer geadresseerd worden, dan 
vermindert dat het begrip en dus de beleving van een 
voorstelling of tentoonstelling aanzienlijk. Het be-
zoek aan een museum of podium was dan misschien 
‘leuk’ of ‘vermakelijk’, maar weinig meer dan dat. Of, 
erger nog zoals in het geval van Abraham, de erva-
ring laat geen enkele of zelfs een negatieve indruk 
achter, reden om niet meer terug te keren. 

Het besef hoe belangrijk de presentatie van kunst is 
voor de ervaring ervan, vormt belangrijke bijvangst 
van onderzoeken naar de impact van kunstbezoek. 
Het levert namelijk ook inzicht op hoe het effect van 
een voorstelling of tentoonstelling op het publiek 
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verder is te vergroten. ‘Alle vragen van bezoekers 
wijzen erop dat ze op zoek zijn naar het moment of 
curatorial insight: het aha-ogenblik als ze de mo-
tivaties achter een kunstwerk doorkrijgen en dit 
hen helpt om betekenis te geven aan hun artistieke 
ervaring.’3 Met andere woorden, op het moment dat 
het kwartje valt, gaat een kunstwerk ook echt iets 
betekenen. Opmerkelijk genoeg concluderen onder-
zoekers dat dit aha-moment niet zozeer optreedt 
wanneer bezoekers geijkte presentatiemiddelen als 
tekstbordjes, een biografie of synopsis lezen, maar 
dat juist persoonlijke verhalen een belangrijke rol 
spelen.4 Dit roept de vraag op of kunstbezoekers wel 
de juiste begeleiding krijgen om tot hun aha-moment 
te komen. Juist ook in Nederland, waar musea en 
theaters doorgaans kunst van hoge kwaliteit bieden 
die door een merendeel van bezoekers desondanks 
als vermakelijk wordt ervaren, is dat een urgente 
vraag. Ligt dat dan aan hoe we die kunst gepresen-
teerd krijgen? Wordt goede uitleg niet te veel ‘weg-
gestopt’ in catalogi, nagesprekken of rondleidingen 
die het gros van het publiek niet bereiken? Krijgen 
bezoekers voldoende persoonlijke vertellingen aange-
reikt die kunst op aansprekender manieren – associ-
atiever, verhalender, filosofischer, humoristischer – 
relevant maakt en betekenis geeft?
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De verwachtingen, de aandacht en de verwondering 
van bezoekers – allemaal ingrediënten voor een me-
morabel kunstbezoek – zijn sterk afhankelijk van hoe 
zij een kunstwerk ‘voorgeschoteld’ krijgen. Het be-
geleiden van bezoekers bij hun kunstervaring is een 
verantwoordelijkheid die vooral musea en theaters 
dragen. Impactonderzoek gaat daarom in essentie 
over de belangrijke rol die musea en theaters spelen 
als intermediair in hoe hun publiek kunst beleeft. Die 
rol is aan het veranderen van simpelweg marketing 
en ‘het tonen van’ in het betrekken van bezoekers 
en hen een optimale kunstervaring bieden.5 Door 
actiever te bemiddelen tussen de kunst en haar 
kijkers kunnen musea en theaters meer teweegbren-
gen bij hun bezoekers. Praktische oplossingen hoe dit 
te doen zijn relatief eenvoudig qua uitvoering (meer 
hierover in het laatste hoofdstuk). Maar de denkstap 
die hieraan voorafgaat is cruciaal: musea en theaters 
dienen niet langer het kunstwerk zelf of het aantal 
bezoekers als einddoel te zien, maar de ontvangst 
van het kunstwerk als ultieme graadmeter voor hun 
succes te beschouwen. Geen output, maar outcome. 
‘Hoewel iedere bezoeker een unieke eigen route of 
‘interesseboog’ heeft, kan er veel worden gedaan om 
paden door een kunstwerk te definiëren die leiden tot 
een ervaring met meer diepgang en betekenis.’6  
Er valt nog een wereld te ontdekken hoe het rijke, 
prachtige en soms prikkelende verhaal van de kunst 
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beter, effectiever, op het publiek kan worden overge-
dragen. Een conclusie die Abraham na zijn bezoek aan 
het Stedelijk Museum volmondig zal beamen. 

1 Time spent viewing art and reading labels, L.F. Smith, J.K. Smith en 
P.P.L. Tinio, 2017

2 ‘Your Labels Make Me Feel Stupid’, feature in Artnews, Gail Gregg, 
2010 

3 Understanding the Intrinsic Impact of Live Theatre: Patterns of 
Audience Feedback across 18 Theatres and 58 Productions, A. Brown 
en R. Ratzkin, 2012

4 Making Sense of Audience Engagement, A. Brown en R. Ratzkin, 2011
5 An Architecture of Value, A. Brown, 2006
6 Making Sense of Audience Engagement, A. Brown en R. Ratzkin, 2011
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9

Voorpret en 
nazorg

Een breder 
publiek  
meer 
beroeren
De schilderijen van Mark Rothko roeren museumbezoe-
kers tot tranens toe. De stem van sopraan Lorraine 
Hunt Lieberson brengt concertgangers in opperste 
vervoering. Een kunstwerk dat ons werkelijk raakt, 
kan ons nog jaren bijblijven. Zo’n ervaring is iedereen 
gegund, maar nu vooral voorbehouden aan een min-
derheid van frequente museum- en theaterbezoekers. 
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Wat is ervoor nodig om een veel groter publiek te 
beroeren? Het ondubbelzinnige antwoord hierop – 
kunst anders presenteren! – werd al in hoofdstuk 8 
geïntroduceerd, dit laatste hoofdstuk gaat hier verder 
op in. Voorbeelden uit onderzoek van hoe de impact 
van kunst vergroot kan worden, richten zich op het 
sterker betrekken van een breder publiek; een kleinere 
groep veelvuldige bezoekers ervaart immers vaak 
al op eigen kracht de nodige impact. Verschillende 
onderzoekers wijzen op twee kansrijke strategieën 
om kunst beter te laten beklijven: voorafgaand aan de 
artistieke ervaring – de voorstelling, tentoonstelling 
of het concert – en naderhand. 

Voorpret en voorbereiding
Zoals een goede vakantie begint met het lezen van 
een reisgids, zijn ook bij museum- en theaterbezoek 
voorpret en voorbereiding onontbeerlijk. Bezoekers 
opwarmen, enthousiast maken en toerusten, voordat 
de kunstervaring zelf plaatsvindt, blijkt essentieel. 
Het biedt het publiek focus en vooruitzicht die de 
beleving van een voorstelling of tentoonstelling veelal 
versterken. In onderzoek heet dit de readiness to 
receive, een belangrijke voorspeller of een kunstwerk 
bij het publiek binnenkomt. Oftewel, hoe beter gevoed 
en hoe hoger de anticipatie bij bezoekers, des te gro-
ter de kans op een memorabel bezoek.1 De readiness 
to receive van publiek wordt groter door vooraf (de 
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juiste) verwachtingen te creëren. Bijvoorbeeld door 
bezoekers van tevoren te voeden met voorproefjes 
of verhalen die enthousiast en nieuwsgierig maken. 
Denk aan een interview met de kunstenaar of artiest, 
een korte documentaire over het maakproces, of goed 
geschreven impressies van bezoekers. Een persoon-
lijke brief voorafgaand aan het theaterbezoek, waarin 
de directeur of artiest de bezoeker vertelt waarom 
het zo bijzonder is wat hij gaat zien, kan een groot 
verschil maken.
 
‘Het kijken naar kunst verloopt minder spontaan en 
minder natuurlijk dan we geneigd zijn te denken’, aldus 
kunstcriticus John Berger. Naast verwachting speelt 
daarom ook kennis of context een belangrijke rol in de 
beleving van kunst. Wat is voor bezoekers belangrijk 
om te weten voordat ze het kunstwerk ervaren? Meer 
kennis of context vergroot de kans op een hogere 
impact van het kunstwerk en kan het publiek ook van 
tevoren worden aangeboden. Ook hierbij zijn persoon-
lijke verhalen effectief. Zo kunnen musea en theaters 
meer direct contact bieden (live dan wel opgenomen) 
tussen makers van een tentoonstelling of voorstelling 
en het publiek. Ook andere informatie aanrijken dan 
enkel kunst-inhoudelijke feiten over de carrière van de 
maker of kunststroming waartoe deze behoort, kan 
veel verschil maken. Laat een kunstenaar of artiest in 
eigen woorden zijn werk uitleggen, of laat een cabare-
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tier, wetenschapper of filosoof verrassende interpre-
taties geven – twee vertelwijzen die nog nauwelijks 
in musea en theaters voorkomen.

De beleving van museum- of theaterbezoek begint al 
veel eerder dan bij het binnengaan van het gebouw. 
Bezoekers kunnen thuis al voorpret beleven en zich 
voorbereiden, door hen vooraf verhalen, interviews 
en voorproefjes toe te sturen. Ook in het museum of 
theater zelf kan dergelijke voorpret en voorbereiding 
veel meer dan nu worden aangeboden en zo de impact 
sterk vergroten. Vergeleken met theaters hebben mu-
sea een belangrijke extra kans om publiek ook tijdens 
de ervaring zelf, in de tentoonstelling, van tekst en 
uitleg te voorzien. Dat doen musea al tot op zekere 
hoogte, maar veelal nog ontoereikend om ook een 
groot publiek hiermee goed te bedienen. Daar komt bij 
dat musea hun presentaties nog nauwelijks evalueren 
op impact. Dragen de geboden tekst en uitleg ook 
echt bij aan een betere ervaring van de kunstwerken? 
Wordt de juiste tekst geboden, is deze juist geschre-
ven? Ten slotte zijn er nog vele andere, onbenutte 
presentatiemethoden denkbaar om de impact van een 
voorstelling, concert of tentoonstelling te vergroten. 
Zoals de gallery guides die het Guggenheim Museum 
in New York inzet: charismatische gidsen die, hierop 
getraind, met jou voor het kunstwerk in gesprek gaan. 
Wat zie je, zou het kunnen betekenen en hoe is het re-
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levant voor jou? Of nodig, zoals Tate Modern in London 
ooit deed, bezoekers uit om iets terug te zeggen, door 
naast het kunstwerk iets op de muur te schrijven. Dit 
maakt de vaak verrassende of intrigerende gedachten 
die bij het kijken naar kunst in bezoekers opkomen 
voor iedereen zichtbaar. Vaak draait meer impact ook 
om het stimuleren van uitwisseling: bezoekers de ge-
legenheid geven om te reageren en in gesprek te gaan.

Nazorg en het gesprek naderhand
Geheugenexperts wijzen erop hoe belangrijk het is 
om ervaringen te cultiveren, willen we dat ze bek-
lijven. Dat geldt ook bij kunstbezoek: er wordt een 
toekomstige herinnering gecreëerd, waarbij musea 
en theaters een belangrijke rol kunnen spelen in 
hoeverre die herinnering bezinkt. ‘Na de voorstelling 
of tentoonstelling start voor bezoekers een perio-
de van intensieve post-processing – tijd waarin er 
een begrip wordt gevormd van wat is gezien en een 
reactie hierop wordt gevormd. Dit is een van de hot 
spots (belangrijke momenten) om bezoekers verder 
te betrekken, wanneer de ervaring nog vers is.’2 Ander 
onderzoek wijst erop hoe belangrijk het is voor de 
impact van een voorstelling of tentoonstelling dat 
bezoekers naderhand in gesprek gaan of antwoord 
krijgen op vragen waarmee ze de zaal verlaten.3 Zo 
blijkt dat gemiddeld 40% van het theaterpubliek de 
zaal verlaat met onbeantwoorde vragen (bij sommige 
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voorstellingen zelfs 75%), die ze graag aan de maker 
of vertolker willen stellen.4

Al dit soort bevindingen wijst op het belang van het 
naderhand bijstaan en bemoedigen van bezoekers in 
het verwerken van hun ervaring – én op de kans voor 
musea en theaters om hierin een veel grotere rol te 
spelen. Door bezoekers ook achteraf van relevante 
informatie en context te voorzien, mogelijkheden te 
bieden om reactie te geven of momenten te organise-
ren naderhand waarin bezoekers ervaringen kunnen 
uitwisselen of vragen kunnen stellen. Misschien 
moeten ook theaters ‘gallery guides’ in hun foyer 
laten rondgaan die vragen van bezoekers beantwoor-
den of gesprekken op gang brengen. Musea kunnen 
reacties van andere bezoekers of recensies beschik-
baar stellen op een mediawall, als hand-out of op de 
smartphone. Of waarom geen speeddates achteraf 
met de acteurs of regisseur? Na de voorstelling zijn 
veel bezoekers opnieuw ontvankelijk voor context 
en duiding van hetgeen ze gezien hebben. Musea en 
theaters hebben dan de kans om de kunstervaring van 
hun publiek echt te laten beklijven. 

1 Assessing the Intrinsic Impacts of a Live Performance, A. Brown en 
J.L. Novak, 2007

2 Making Sense of Audience Engagement, A. Brown, R. Ratzkin, 2011
3 Gifts of the Muse: Reframing the Debate about the Benefits of the 

Arts, McCarthy, F. Kevin, E. Ondaatje, L. Zakaras en A. Brooks, 2004
4 Assessing the Intrinsic Impacts of a Live Performance, A. Brown en 

J.L. Novak, 2007



75



76

Tot  
slot

Een memorabel museum- of theaterbezoek vergt het 
veelvuldiger en veelzijdiger begeleiden van bezoekers 
bij hun beleving van kunst. Meer en andersoortige 
toelichting en duiding, persoonlijker verhalen, meer 
uitwisseling en gesprek – het zijn allemaal essentiële 
tactieken die voor én na (en zelfs tijdens) de kunster-
varing zijn in te zetten. 

Begeleiden musea, theaters en concertzalen hun 
bezoekers al niet heel behoorlijk in het ervaren van 
kunst, zullen sommigen zich afvragen? Musea zorgen 
immers voor tekstbordjes, catalogi, audiotours en 
rondleidingen. Theaters en concertzalen bieden 
programmatoelichtingen aan en organiseren voor- en 
nagesprekken. Die inspanningen blijken echter ontoe-
reikend en te weinig effectief als impactonderzoeken 
constateren dat het merendeel van bezoekers kunst 
vooral als vermaak ervaart en diepere betekenis niet 
overkomt. Middelen als tekstbordjes en programma-
toelichtingen worden veelal nog spaarzaam en vanuit 
gewoonte aangeboden en amper ontwikkeld en getest 
op impact – wat heeft de bezoeker echt nodig om het 
kunstwerk te laten binnenkomen? Het verschil tussen 
een op routine geschreven tekstbordje of program-
matoelichting, of vanuit een heldere visie en ambitie 
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bezoekers bewust en actief begeleiden is enorm. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit uitgebreid onderzoek naar 
voor- en nagesprekken in Nederlandse theaters. Deze 
gesprekken worden veelal op dezelfde manier geor-
ganiseerd en nauwelijks onderzocht op effect. Reden 
voor het onderzoek om te concluderen: ‘Terwijl deze 
gesprekken de potentie hebben om succesvol publiek 
te betrekken, wordt dit potentieel niet benut, omdat 
ze niet op juiste wijze worden georganiseerd.’1

Het actief en gepassioneerd begeleiden van bezoekers 
om tot een maximale kunstervaring te komen blijkt, 
kortom, nog grotendeels onontgonnen terrein. Oftewel, 
het enorme potentieel van verbeelding, gemoederen, 
gedachtegoed en levenslessen dat kunst te bieden 
heeft, kan nog veel beter te gelde worden gemaakt. 
Dat vraagt van musea en theaters om niet de kunst 
zelf, maar haar impact – dat wat het bij het publiek te-
weegbrengt – tot hoogste doel te verheffen. In musea 
en theaters in de Verenigde Staten en Engeland heeft 
dit al geleid tot de opkomst van audience engagement: 
het actiever betrekken en begeleiden van museum- en 
theaterbezoekers. Want niet alleen de kunstenaar of 
artiest produceert, ook het publiek creëert. Bezoekers 
maken het kunstwerk af.

1 Involve me and I will understand, An Exploration and Analysis of 
Pre- and Post-Performance Discussions of Subsidised Dutch Theatre 
Companies, G. Huisman, 2014
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Verantwoording 

‘Raak of vermaak?’ baseert zich op onderzoekslitera-
tuur van de afgelopen vijftien jaar over de impact van 
kunstbezoek, met name van onderzoeksbureaus Wolf-
Brown en Morris Hargreaves McIntyre. Onder impact 
wordt in deze publicatie verstaan de mate waarin een 
kunstwerk bezoekers raakt of tot denken aanzet; 
het gaat dus niet om maatschappelijke of economi-
sche impact. De auteur benoemt de overkoepelende 
conclusies die uit de bestudeerde literatuur naar 
voren komen. Bij belangrijke uitspraken verwijst een 
voetnoot naar de bronpublicatie. Een overzicht van de 
geraadpleegde literatuur is als bijlage opgenomen.
 Deze publicatie biedt een onderbouwd pleidooi 
om de ervaring van bezoekers centraal te stellen in 
het beleid van kunstinstellingen en hun financiers.  
De tekst richt zich op de inzichten en overtuigingen 
die belangrijk zijn voor dit pleidooi en in mindere mate 
op de praktische uitvoering van impactonderzoek.  
In dit laatste onderwerp biedt de geraadpleegde 
onderzoeksliteratuur ruimschoots inzicht. Omwille 
van de leesbaarheid is gekozen voor een beknopte, 
toegankelijk geschreven tekst en worden complexe 
of wetenschappelijke termen vermeden. Dit geldt ook 
voor de termen ‘intrinsiek’ of ‘intrinsieke impact’, die 
vanwege de verschillende mogelijke definities vaak 
verwarring oproepen en daarom niet zijn gebruikt.





Johan Idema is een gepassioneerd pleitbezorger van  
vernieuwing in de kunstwereld. Hij werkt als cultureel 
ondernemer, adviseur en auteur. Eerder was hij werkzaam 
als Hoofd Presentatie bij het Nederlands Architectuur
instituut en als senior adviseur bij adviesbureau LAgroup.  
Idema studeerde Innovatiemanagement aan de TU Delft en 
MBA/Kunstmanagement aan de New York University. 

De afgelopen jaren initieerde Idema De Grote Kunstshow,  
het Parademuseum en diverse andere initiatieven die kunst 
op innovatieve manieren aan het publiek presenteren.  
Ook heeft Idema diverse publicaties op zijn naam staan, 
waaronder de bestseller How to Visit an Art Museum (2014).  
In 2015 ontving Idema een oeuvreprijs als ‘radicale 
vernieuwer van Nederland’, uitgereikt door Vrij Nederland, 
Kennisland en Stichting DOEN.



Was het raak of  
vermaak? WWW.RAAKOFVERMAAK.NL

Hoe de impact van kunst groter kan

Deze publicatie is onderdeel van ‘Raak of vermaak?’, 
een campagne over de impact van kunst: wat brengt 
een bezoek aan een museum of theater teweeg bij het 
publiek? Voor meer informatie over deze campagne, zie 
www.raakofvermaak.nl. 
 
‘Raak of Vermaak?’ is een initiatief van Johan Idema 
en De Balie. De campagne, inclusief deze publicatie, is 
mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten, 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stichting Melanie, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, Cultuur + Ondernemen, 
Bureau &MAES en De Balie.



De schilderijen van Mark Rothko roeren museumbezoekers tot 
tranens toe. De stem van sopraan Lorraine Hunt Lieberson brengt 
concertgangers in opperste vervoering. Een kunstwerk dat ons 
raakt, kan ons nog jaren bijblijven en soms zelfs een heel klein 
beetje ons leven veranderen.

Johan Idema is een fervent museum en theaterbezoeker en ook 
zelf werkzaam in de kunstwereld. Net als de meeste van zijn 
collega’s gelooft hij heilig in de kracht van een sterke voorstelling 
of tentoonstelling. Maar de laatste jaren wringt er iets. Ondanks 
alles wat kunst te bieden heeft, wordt er rücksichtslos op 
bezuinigd en bereiken musea en theaters nog steeds een relatief 
kleine club gelijkgestemden. 

‘In hoeverre brengt kunst eigenlijk écht iets teweeg bij het 
publiek?’, vraagt Idema zich af. De zoektocht naar een antwoord 
leidt naar een nieuwe generatie publieksonderzoekers die het 
effect van museum en theaterbezoek verrassend eenvoudig 
weten te bepalen. Dit inspireert Idema tot een pleidooi voor 
musea en theaters om niet de kunst, maar haar impact – dat 
wat kunst bij het publiek teweegbrengt – tot hoogste doel te 
verheffen. Een schilderij of toneelstuk is immers pas af, als het 
de toeschouwer werkelijk heeft weten te raken.

Was het raak of  
vermaak? WWW.RAAKOFVERMAAK.NL

Hoe de impact van kunst groter kan
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