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Samenvatting en conclusies
De maatschappelijke waarde van de culturele sectoren is hoger dan de
maatschappelijke kosten. Cultuur voegt jaarlijks meer toe aan de welvaart
dan de belastingbetaler erin stopt. Dat is de belangrijkste conclusie van dit
rapport, waarin zoveel mogelijk maatschappelijke waarden van kunst en
cultuur zijn becijferd.
Uit de wetenschappelijke literatuur volgen maatschappelijke waarden van
kunst en cultuur die samen te vatten zijn onder vijf categorieën:
•

De gebruikswaarde is de extra bereidheid van mensen om te betalen
voor het genot en geluksgevoel dat ze ervaren als ze gebruikmaken
van kunst en cultuur, bovenop de feitelijke prijs die ze ervoor
betalen.

•

De bestaanswaarde is het belang dat mensen hechten aan het simpele
feit dat Nederland een kunstcollectie bezit en ander cultureel
erfgoed heeft, zonder dat ze daar zelf gebruik van hoeven te maken.

•

De economische waarde is de waarde die de culturele sector via export
en toerisme toevoegt aan de Nederlandse economie.

•

Bij de sociale waarde gaat het om de positieve effecten die van kunst
en cultuur kunnen uitgaan op bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs,
leefbaarheid en veiligheid.

•

De optiewaarde gaat ervan uit dat mensen anticiperen op de positieve
effecten van kunst en cultuur. Die optiewaarde uit zich bijvoorbeeld
in de bereidheid om meer te betalen voor een huis in de buurt van
kunst en cultuur.

Voor de podiumkunsten is die optiewaarde met € 14 miljard verreweg de
grootste maatschappelijke waarde, veel groter nog dan de gebruikswaarde
die de feitelijke bezoekers van de podiumkunsten aan dat bezoek toekennen.
De totale maatschappelijke waarde van de podiumkunsten bedraagt € 15
miljard, wat overeen komt met een jaarlijkse welvaartswinst van circa € 850
miljoen.
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Bij de musea voor beeldende kunst is naast de optiewaarde ook de
economische waarde een belangrijke post. Musea trekken veel toeristen, die
een bijdrage leveren aan onze welvaart. De waarde daarvan is circa € 600
miljoen, op een totale maatschappelijke waarde van musea voor beeldende
kunst van circa € 3,5 miljard. Die totale waarde komt overeen met een
jaarlijkse welvaartswinst van € 200 miljoen.
Voor de letteren is de waarde van de gebruiker, de lezer, het grootst. Die
maatschappelijke waarde van alle boeken bedraagt zo’n € 14 miljard, voor
literatuur is dat € 4 miljard. Daar komt dan nog de economische waarde van
de boekverkopen in Nederland en het buitenland bij. Dat brengt de totale
waarde van de letteren (alle boeken) op bijna € 15 miljard, hetgeen overeen
komt met een jaarlijkse welvaartswinst van circa € 840 miljoen.
Voor cultuurparticipatie is juist de sociale waarde naar verwachting het
belangrijkst; het effect van actieve cultuurdeelname op gezondheid,
productiviteit, integratie, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Om
die waarde te kunnen becijferen is aanvullend onderzoek nodig. Ook voor
de andere culturele sectoren – zoals film en architectuur – is het in dit
rapport geïntroduceerde analysekader bruikbaar; ook de waarden van die
sectoren moeten nog worden onderzocht.
De totale maatschappelijke waarde van de culturele sectoren waarvoor die in
dit rapport kon worden berekend, is hoger dan de kosten die de
maatschappij zich getroost om dat culturele aanbod tot stand te brengen.
Maar dat betekent niet automatisch dat elke euro belastinggeld aan kunst en
cultuur vanuit welvaartsoptiek automatisch gerechtvaardigd is. Anderzijds is
het onmiskenbaar dat een deel van de welvaartswinst van cultuur verloren
gaat als de overheid en de cultuurfondsen zouden stoppen met het
waarborgen van de publieke belangen die niet door de markt worden
ingevuld.
Precieze berekeningen van de bijdrage van het gesubsidieerde aanbod aan de
maatschappelijke waarde van kunst en cultuur, en de effecten van de
voorgenomen bezuinigingen daarop, zijn noodzakelijk. De in dit rapport
berekende maatschappelijke waarden van kunst en cultuur bieden daarvoor
een solide basis.
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1

Cultuur en economie; een vecht- of verstandshuwelijk?
Dit onderzoek borduurt voort op een lange traditie van economisch
onderzoek naar het belang van kunst en cultuur voor een stad of land.
Vanuit de culturele sector is er altijd kritiek geweest op dat onderzoek.
Berekeningen van de maatschappelijke waarde van cultuur zouden zich
beperken tot financiële waarden, en geen recht doen aan de immateriële
waarden die kunst en cultuur vertegenwoordigen.
1

Economen zijn echter helemaal niet slechts geïnteresseerd in zaken die
direct geld opleveren. Bij het berekenen van de maatschappelijke waarden
van kunst en cultuur bedienen economen zich weliswaar van economische
methoden, maar zij hebben wel degelijk de ambitie om alle maatschappelijke
waarden mee te tellen, ook de immateriële waarden die op het eerste gezicht
moeilijk te kwantificeren zijn. Dit onderzoek naar de maatschappelijke
waarden van kunst en cultuur laat zien hoe met economische methoden de
‘zachte’ waarden van kunst en cultuur te berekenen zijn.
Doel van het onderzoek was voor de culturele sectoren alle
maatschappelijke waarden te berekenen en in geld uit te drukken. Dat heeft
veel nieuwe inzichten opgeleverd over de maatschappelijke waarden van
kunst en cultuur. Volledig is het echter nog niet. Desondanks kan dit
onderzoek, in deze tijd van bezuinigingen, een nuttige bijdrage leveren aan
het debat over de plek van kunst en cultuur in onze maatschappij.
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van, en is tevens gefinancierd door,
de cultuurfondsen. Zij hebben er bewust voor gekozen om economen naar
hun sector te laten kijken, hun maatschappelijke kosten en baten in harde
cijfers te laten uitdrukken. Ze zullen daarbij de verwachting hebben gehad
dat kunst en cultuur de maatschappij winst opleveren, maar ze namen
daarmee tegelijkertijd het risico dat het onderzoek leidt tot een voor de
sector teleurstellende uitkomst.

1

Zie onder andere: G. Marlet, I. Tames, 2002: Muziek in de stad (NYFER, Breukelen), G.A. Marlet, J.
Poort (red), 2005: Cultuur en creativiteit naar waarde geschat (SEO / Atlas voor gemeenten,
Amsterdam / Utrecht), G.A. Marlet, J. Poort, F. Laverman, 2007: De kunst van investeren in cultuur
(SEO / Atlas voor gemeenten, Amsterdam / Utrecht); G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC
Uitgevers Nijmegen); G.A. Marlet, 2010: Muziek in de stad. Het belang van podiumkunsten, musea,
festivals en erfgoed voor de stad (VOC Uitgevers, Nijmegen). G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens,
2011: De schat van de stad. Welvaartseffecten van de Nederlandse musea (Atlas voor gemeenten,
Utrecht).
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Wat zijn de maatschappelijke waarden van kunst en cultuur? Dat is de vraag
die in dit rapport wordt beantwoord. In het volgende hoofdstuk worden die
waarden op basis van de bestaande wetenschappelijke literatuur
geïnventariseerd en gecategoriseerd. Daarna worden die waarden voor de
afzonderlijke culturele sectoren berekend en in geld uitgedrukt. Dat maakt
het mogelijk om maatschappelijke kosten en baten van kunst en cultuur met
elkaar te vergelijken. En om in een vervolgstudie de maatschappelijke
effecten van de voorgenomen bezuinigingen door te rekenen.
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2

De maatschappelijke waarden van kunst en cultuur
Alle maatschappelijke waarden van kunst en cultuur vallen onder het
economische begrip ‘welvaart’. Alles wat mensen tot nut is, bijvoorbeeld het
plezier dat wordt beleefd aan een theatervoorstelling of museumbezoek,
hoort bij dat welvaartsbegrip.
Om die welvaart gaat het bij de vraag of het terecht is dat de overheid een
financiële bijdrage levert aan de cultuursector. Voor zover die cultuursector
de welvaart in ons land meer verhoogt dan wat de belastingbetaler er aan
subsidie in stopt, zijn die subsidies maatschappelijk te rechtvaardigen. Maar
dat verhogen van die welvaart is niet alleen in cash, maar ook in termen van
genot, of – om in de economische terminologie te blijven – ‘nut’.
Hét uitgangspunt van berekeningen van de maatschappelijke waarden (de
welvaartseffecten) van kunst en cultuur is namelijk dat mensen van kunst en
cultuur houden, net zoals sommige mensen graag sporten of van voetbal
kijken houden. Dat ‘houden van’ kunst en cultuur uit zich op verschillende
manieren. Mensen kopen kunst en boeken, gaan naar het museum, de
bioscoop en het theater, of gaan zelf muziek maken of toneel spelen. Door
dat gedrag geven ze uiting aan de waarde die ze aan kunst en cultuur
hechten. En via dat gedrag is het mogelijk om die waarden te berekenen.
Het doel van dit onderzoek is om al die maatschappelijke waarden voor
zoveel mogelijk culturele sectoren in geld uit te drukken. Voor die
berekeningen is uitgegaan van de vijf maatschappelijke waarden van cultuur
die in figuur 2.1 schematisch zijn weergegeven. Die vijf waarden zijn een
samenvatting van de maatschappelijke waarden die in de wetenschappelijke
literatuur zoal aan kunst en cultuur worden toegekend.
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Figuur 2.1 De maatschappelijke waarden van kunst en cultuur

Bron: Atlas voor gemeenten
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2.1

Gebruikswaarde: genot en geluk

De gebruikswaarde van kunst en cultuur komt voort uit het feit dat mensen
van kunst en cultuur genieten, én er gelukkig van worden. Die genotsfactor
is evident. De geluksfactor is minder onomstreden, maar er zijn wel
duidelijke aanwijzingen voor in de internationale wetenschappelijke
literatuur. Uit die studies blijkt allereerst dat het geluk van een mens
weliswaar voor het grootste deel te maken heeft met persoonskenmerken en
de persoonlijke leefomstandigheden, maar dat ook de (variëteit aan)
dagelijkse bezigheden een belangrijke determinant van geluk kunnen zijn.
Het ondernemen van nieuwe activiteiten, gevarieerd over tijd en plaats,
maakt mensen gelukkiger.
2

Dat verklaart mogelijk ook waarom in Nederland vooral steden met een
grote diversiteit aan voorzieningen in trek zijn. Veel mensen zoeken die
steden sinds halverwege de jaren negentig weer op, en zijn bereid om daar
fors voor te betalen. Culturele voorzieningen spelen een belangrijke rol bij
die opleving van de steden. Uit de ‘geluksliteratuur’ blijkt dat het bezoek
aan culturele activiteiten mensen gelukkiger maakt. Vooral live concerten in
volle zalen hebben dat effect op mensen, meer dan het bekijken van een
film in een bioscoop, en veel meer dan het beluisteren van een cd thuis. In
Nederland geeft tweederde van de bezoekers aan de podiumkunsten aan
zich na het bijwonen van een voorstelling of concert vrolijker te voelen.
3

4

5

6

Omdat mensen van kunst en cultuur genieten, en er een geluksgevoel aan
over houden, hebben ze het ervoor over om voor een uitvoering in de
podiumkunsten of voor de bezichtiging van beeldende kunst een kaartje te
kopen, een reis af te leggen en een bepaalde tijd te verblijven in een theater,
museum, galerie of tentoonstellingsruimte. Ook spenderen ze tijd en geld
aan het lezen van boeken en het bekijken van films, het zingen in een koor,
of deelname aan amateurtoneel. Die uitgaven voor de aanschaf van kunst,
de uitgaven voor reis, toegang en verblijf, maar ook de geïnvesteerde tijd
zelf, weerspiegelen een deel van de waarde die mensen aan het genieten van
kunst en cultuur (en het geluksgevoel dat ze daaraan over houden) hechten.
2

K.M. Sheldon, S. Lyubomirsky, 2006: Achieving sustainable gains in happiness: Change your
actions, not your circumstances, in: Journal of Happiness Studies, 7, pp. 55-86.
3
G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers Nijmegen).
4
Ibidem.
5
N. Uhrig, 2005: Cinema is good for you. The effects of Cinema Attendence on Self-Reported
Anxiety or Depression and Happiness, ISER Working Paper (Colchester, University of Essex), 14.
6
H. Foekema, 2008: Marktbeschrijving Podiumkunsten (TNS Nipo).
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Die waarde kan echter niet volledig tot de welvaartseffecten van kunst en
cultuur worden gerekend. Als er geen kunst en cultuur meer zouden zijn,
zouden mensen hun tijd en geld aan andere vrijetijdsbestedingen spenderen.
Per saldo zou dat voor de maatschappij niets uitmaken. Alleen als de waarde
die mensen aan ‘het gebruik van’ kunst en cultuur hechten groter is dan de
waarde die ze aan een alternatieve aankoop of vrijetijdsbesteding hechten, is
er sprake van een welvaartswinst van kunst en cultuur. En dat is per definitie
het geval, want anders hadden die mensen niet voor kunst en cultuur
gekozen. Ook uit een alternatieve tijdsbesteding halen mensen genot en
geluk, maar minder dan uit de tijdsbesteding van eerste keuze.
Mensen hebben dus meer over voor een uitvoering in de podiumkunsten,
de bezichtiging van beeldende kunst, het bekijken van een film, het lezen
van een boek, of het zingen in een koor dan het ze feitelijk kost. Het
verschil, die meerwaarde, wordt door economen het consumentensurplus
genoemd. Dat is waarde die gebruikers van en bezoekers aan kunst en
cultuur aan dat gebruik of bezoek hechten, bovenop de prijs die ze ervoor
betalen. Het is met andere woorden de waarde die mensen hechten aan het
genot en het geluksgevoel dat ze ervaren. De gebruikswaarde van kunst en
cultuur is de bereidheid van mensen om daarvoor te betalen.
7

In internationale studies is dat consumentensurplus van de betalende en
niet-betalende bezoekers aan theaters al eens op 300% van de recettes
gesteld. Daar is echter een onderzoek tegenover te zetten, dat constateert
dat mensen in Canada met een laag inkomen gemiddeld bereid waren
geweest 5% meer te betalen voor hun theaterabonnement. Voor mensen
met een hoog inkomen was het surplus daar gemiddeld 15%. Hoewel dat
percentage continu ter discussie staat wordt voor kunst en cultuur nu
uitgegaan van gemiddeld 25% consumentensurplus over de totale kosten
(dus ook die van tijd en reis) die mensen maken om van kunst en cultuur te
genieten.
8

De gebruikswaarde van kunst en cultuur kan worden berekend als alle
kosten die mensen maken om van kunst of cultuur te genieten bekend zijn.
Dat betekent niet alleen de prijs die ze betalen voor een kunstwerk, film of
7

Zie onder andere: Throsby, C.D. (1982). Social and economic benefits from regional investment in
arts facilities: theory and application. Journal of Cultural Economics, 6 (1). 1–14; en: Colbert, F.,
Beauregard, C. & Vallee, L. (1998). The importance of ticket prices for theatre patrons. International
Journal of Arts Management, 1 (1). 8–15.
8
J.N.T. Weda, I.J. Akker, J.P. Poort, C.C. Koopmans, 2009: MKBA Erfgoed en Locatie.
Locatiegerelateerde consumptie van cultureel erfgoedinformatie (SEO, Amsterdam).
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boek, of voor de entree van een theater of museum, maar ook de tijd die ze
kwijt zijn om daar te komen en de culturele uiting te consumeren. Dat
vraagt om gedetailleerde informatie over de (herkomst en het gedrag van)
gebruikers van kunst en cultuur.

2.2

Optiewaarde: anticiperen

Cruciaal onderdeel voor onderzoek naar het maatschappelijke belang van
kunst en cultuur is de ‘optiewaarde’. Die optiewaarde gaat er in essentie
vanuit dat mensen anticiperen op het genot en geluk dat ze aan het gebruik
van kunst en cultuur kunnen ontlenen, maar ook op de positieve sociale en
economische effecten die daar mogelijkerwijze (voor henzelf of voor hun
kinderen, gasten, etc.) vanuit gaan.
9

Alleen al de mogelijkheid om van kunst en cultuur te genieten, los van de
vraag of dat bezoek ook echt plaatsvindt, heeft een waarde. Mensen die
graag naar een museum, bioscoop, boekwinkel, bibliotheek of theater gaan,
zorgen ervoor dat ze in de buurt van dat culturele aanbod wonen. Mensen
die actief willen participeren zorgen dat ze op een plek wonen waar dat kan.
En ook kunst in de openbare ruimte kan door mensen gewaardeerd worden,
net zoals mensen meer over hebben voor een huis met een tuin op het
zuiden, of een veilige woonomgeving.
Onder andere om die reden willen mensen graag ergens wonen waar veel
cultureel aanbod is. Dat is voor verschillende culturele sectoren reeds
aangetoond en in euro’s gewaardeerd. Die optiewaarde vertegenwoordigt
over het algemeen een heel hoge waarde, maar de interpretatie van dat
resultaat is ingewikkeld. Het is niet eenvoudig om de achterliggende
preferenties en mechanismen van die optiewaarde bloot te leggen. Behalve
het anticiperen op toekomstig gebruik, is men bij die interpretatie nog niet
veel verder gekomen dan de eigenlijke grondlegger van de optiewaarde
(hoewel hij die niet zo noemde) Alfred Marshall. Hij zag al in 1890 dat zich
in steden something in the air bevond, waardoor mensen graag in die steden
wilden wonen.
10

11

9

Zie: G.A. Marlet, 2010: Muziek in de stad. Het belang van podiumkunsten, musea, festivals en
erfgoed voor de stad (VOC Uitgevers, Nijmegen).
10
Zie voor een overzicht: G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, 2011: De waarde van cultuur voor de
stad, in: Atlas voor gemeenten 2011 (VOC Uitgevers, Nijmegen).
11
A. Marshall, 1890: Principles of economics (New York, Prometheus Books).
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Jane Jacobs voegde daar in de jaren zestig aan toe dat dat something zich
vooral ook in de lucht van de (culturele) voorzieningen in de stad bevindt.
Daar ontmoeten mensen elkaar, en wisselen ze ideeën uit waar ze
productiever en dus rijker van worden. Anderen benadrukken dat niet alleen
de kansen op de arbeidsmarkt, maar ook de kansen op de huwelijksmarkt in
steden met veel voorzieningen groter zijn. Dit kan ook als een belangrijke
achtergrond van de optiewaarde worden gezien. Onder de impliciete
aanname dat mensen anticiperen op die toevallige ontmoetingen – en de
positieve gevolgen daarvan – door te gaan wonen op een plek waar dat
mogelijk is.
12

13

Omdat de optiewaarde van plaatsgebonden cultuur vaak bijzonder hoog is,
valt te betwijfelen of deze eenzijdige economische interpretatie wel een
voldoende verklaring is. Dat something in de lucht van de theaters en andere
culturele instellingen in de stad moet meer zijn dan alleen de mogelijkheid
voor het uitwisselen van kennis, ideeën en partners. Ook als daar het
simpele feit dat mensen van cultuur genieten bij wordt opgeteld, evenals de
mogelijkheid om dat te doen. Als je in Emmen woont, kun je je bezoekers
alleen maar trakteren op een middagje dierentuin. Als je in Amsterdam
woont, kun je ze meenemen naar een van de beste orkesten ter wereld,
beroemde bandjes of topkunstwerken. Maar ook die toevoeging aan de
interpretatie van de optiewaarde is onbevredigend, er moet meer zijn. Aan
het einde van dit hoofdstuk wordt daar verder op ingegaan.
Omdat mensen willen genieten van cultuur in de buurt van hun woning en
anticiperen op andere positieve effecten die daarvan uitgaan zijn ze bereid
om een hogere prijs te betalen voor een huis in een stad of wijk met een
groot cultureel aanbod, net zoals ze bereid zijn om meer te betalen voor een
huis met een tuin op het zuiden, omdat ze willen genieten van de zon. Op
die manier waarderen ze de aanwezigheid van cultuur in hun
woonomgeving. Die optiewaarde slaat neer in de waarde van de huizen en
de grond op dergelijke woonlocaties. Die residuele grondwaarde levert een
inschatting op van de optiewaarde van het culturele aanbod in Nederland,
en wordt over het algemeen berekend met de zogenoemde hedonische

12

J. Jacobs, 1969: The economy of cities (New York, Random House).
R. Oldenburg, 1989: The great good place. Cafes, Coffee Shops, Community Centers, General
Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You through the Day (Paragon Books, New York ).
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prijsmethode. De uitkomst van een dergelijke berekening is de bereidheid
van mensen om te betalen voor kunst en cultuur in hun directe
woonomgeving. Grond- en huizenprijzen zijn een middel om die bereidheid
te achterhalen. Figuur 2.2 laat dat op gestileerde wijze zien: hoe meer
uitvoeringen in de podiumkunsten in de buurt, hoe groter de bereidheid om
te betalen voor de grond op zo’n woonlocatie.
14

Figuur 2.2 De bereidheid om te betalen voor cultuur in de buurt
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Bronnen: Atlas voor gemeenten en H. de Groot, G. Marlet, C. Teulings,
W. Vermeulen, 2010: Stad en land (Cpb, Den Haag).

De optiewaarde heeft empirisch waarschijnlijk ook een deel van het
consumentensurplus in zich. Huishoudens nemen met hun woonbeslissing
een voorschot op een deel van het toekomstig te realiseren
consumentensurplus. De optiewaarde en de gebruikswaarde van kunst en
cultuur zijn voor een deel communicerende vaten. Als kunst en cultuur voor
veel mensen toegankelijk zijn en de prijzen ervan laag liggen, zal de
optiewaarde over het algemeen hoog zijn. Als de prijzen worden verhoogd
zal de optiewaarde steeds verder verdampen.

14

S. Rosen, 1974: Hedonic prices and implicit markets: product differentiation in pure competition,
in: Journal of Political Economy, 82, pp. 34-55.
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Om de optiewaarde van kunst en cultuur te kunnen berekenen, is informatie
over de exacte locaties van kunst- en culturele instellingen essentieel. Maar
ook voor dit onderdeel is de herkomst van de gebruikers ervan weer
cruciaal. Om de waarde van de nabijheid van kunst en cultuur te kunnen
berekenen moet namelijk wel bekend zijn wat ‘nabijheid’ is. In het ene geval
(bijvoorbeeld voor centra voor cultuureducatie?) zullen mensen kunst en
cultuur direct naast de deur willen hebben, in het andere geval (een
schouwburg?) zijn ze bereid ervoor naar de binnenstad te gaan, en in weer
andere gevallen (musea?) zijn ze wellicht bereid er een dagtrip van te maken.
Het berekenen van de optiewaarde van kunst en cultuur is alleen mogelijk
als de locaties, en de bereidheid van mensen om naar die locaties toe te
komen, bekend zijn.
De steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij en in het
bijzonder ook de consumptie van kunst en cultuur werpt echter nog een
ander licht op de optiewaarde. Weliswaar hechten veel mensen waarde aan
de nabijheid van kunst en cultuur, van theaters en musea, in de
woonomgeving, maar de vraag is of dat voor iedereen geldt, en of dat zo
blijft. Het ligt voor de hand dat een deel van de gebruiks- en optiewaarde
van kunst en cultuur niet langer locatiegebonden is en wellicht steeds
minder locatiegebonden wordt.
Sommige mensen zullen waarde hechten aan gespecialiseerde boekhandels
in de wijk of de binnenstad, maar voor anderen zal Bol.com een
optiewaarde vertegenwoordigen. Deze eventuele waarde is echter niet meer
uit huizenprijzen af te leiden, maar zal in plaats daarvan de
betalingsbereidheid voor een breedbandverbinding of het digitale
cultuurproduct zelf verhogen. Dit is empirisch echter niet overtuigend hard
te maken. Vooralsnog ging ‘de ICT-revolutie’ namelijk juist hand in hand
met een toenemende waardering van de locatiegebonden beleving van de
(culturele voorzieningen in de) binnenstad.
15

15

Zie hierover: G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers Nijmegen).
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2.3

Bestaanswaarde: identiteit

De gebruikswaarde van kunst en cultuur houdt – de naam zegt het al –
alleen rekening met de waarde die de feitelijke ‘gebruikers’ aan kunst en
cultuur hechten. En de optiewaarde gaat er per definitie vanuit dat er een
fysieke plek is waar mensen van kunst en cultuur kunnen genieten, los van
de vraag of ze dat ook echt doen. De optiewaarde beperkt zich met andere
woorden tot de locatiegebonden waardering voor kunst en cultuur.
Er zijn diverse redenen om aan te nemen dat via die gebruikers en locaties
niet de volledige maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in beeld
komt. Het is niet denkbeeldig dat ook mensen die nooit naar een museum
gaan, en ook niet in Amsterdam willen wonen omdat daar veel musea zijn,
waarde hechten aan het bestaan van de Nederlandse musea, kunstcollecties,
etc. Of omgekeerd: ook die mensen zouden het waarschijnlijk vervelend
vinden als het Rijksmuseum zijn deuren moest sluiten of De Nachtwacht
wordt gestolen of beschadigd. Kennelijk is er dus nog een andere waarde
aan het bestaan van kunst en cultuur dan (de optie op) het genot van het
gebruik ervan. Die bestaanswaarde is moeilijk grijpbaar maar heeft
waarschijnlijk te maken met een gevoel van trots over de nationale collectie
en de bijdrage die deze levert aan de nationale identiteit.
Die lastig grijpbare bestaanswaarde laat zich in berekeningen moeilijk apart
houden van de gebruiks- en optiewaarde. Het gaat hier immers om de
waarde die mensen hechten aan het bestaan van kunst en cultuur, terwijl ze
daar geen gebruik van maken of er niet dicht in de buurt (willen) gaan
wonen. Die waarde is met andere woorden niet af te lezen aan het gedrag
van mensen. Om een inschatting te kunnen maken van dat deel van de
bestaanswaarde van kunst en cultuur is er behoefte aan een inschatting van
de waarde die mensen die daar zelf geen gebruik van (willen) maken,
hechten aan onze nationale kunstcollectie, het oeuvre aan Nederlandse
films, etc. Die informatie is vooralsnog voor geen van de culturele sectoren
in Nederland voorhanden.
Tot zover de waarde die de maatschappij hecht aan kunst en cultuur. Die
waardering voor het gebruik en bestaan van kunst en cultuur is op te vatten
als de directe maatschappelijke waarde van kunst en cultuur. Dat impliceert
automatisch ook dat er een indirecte maatschappelijke waarde bestaat. Die
indirecte waarde bestaat uit bedoelde en onbedoelde positieve
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maatschappelijke effecten die van kunst en cultuur uitgaan, en die de
welvaart van het land vergroten. Ook die effecten kunnen een reden zijn
voor overheidssubsidiëring. Bij de indirecte effecten wordt in figuur 2.1
onderscheid gemaakt tussen de economische effecten en de sociale effecten
van kunst en cultuur.

2.4

Economische waarde: toerisme en productiviteit

De economische waarde van kunst en cultuur is het deel van de waarde die
de sector toevoegt aan de Nederlandse economie dat weg zou vallen als er
geen kunst en cultuur meer zouden zijn.
De primaire reactie op bezuinigingen is vaak: “Dat kost het land veel
banen.” Met de voorstellen in het recente advies van de Raad voor Cultuur
zouden bijvoorbeeld 3000 vaste banen verloren gaan. Dat zou een
welvaartsverlies zijn als al die mensen structureel werkloos zouden worden
én niet productief zouden zijn als vrijwilliger of in het informele circuit.
Weliswaar kan een economische schok als gevolg van een bezuiniging op
cultuur – net als bij de sluiting van een pillenfabriek – tijdelijk tot extra
werkloosheid en verlies van productiviteit leiden. Maar economen gaan er
vanuit dat de economie op termijn haar evenwicht hervindt, en iedereen
elders weer aan het werk komt, of zich anderszins ten dienste stelt aan de
maatschappij. Alleen als in een sector rendementen worden gehaald die
hoger zijn dan de kapitaalkosten en werknemers productiever zijn dan ze
elders zouden kunnen zijn (en dus ook hoger worden beloond), telt dit
zogeheten
‘producentensurplus’
mee
als
welvaartseffect.
De
werkgelegenheid in de cultuursector zelf hoort echter niet bij de
economische waarde van cultuur.
16

Ondanks de vaak zeer specifieke opleiding en vaardigheden van
bijvoorbeeld musici is het niet waarschijnlijk dat dit voor werknemers in de
culturele sector allemaal anders is. Ook nu al verdienen mensen die werken
in de culturele sector gemiddeld 17,4% van hun inkomsten buiten hun
creatieve discipline en 7,6% met lesgeven. En zelfs een laaggeschoolde
suppoost kan bij een goed functionerende arbeidsmarkt, en bij de bestaande
17

16

Raad voor cultuur, 2011: Noodgedwongen keuzen. Advies bezuiniging cultuur, 2013-2016 (Den
Haag).
J. Weda, I. Akker, J. Poort, P. Rutten, A. Beunen, 2011: Wat er speelt. De positie van makers en
uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving (SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam).
17
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regelingen aan de onderkant van die arbeidsmarkt, waarschijnlijk zonder al
te veel problemen elders werk vinden, of zich nuttig maken als vrijwilliger
bij de plaatselijke voetbalclub.
Wel is het waarschijnlijk zo dat een stad of land met veel cultureel aanbod
economisch profiteert van de grotere aantrekkingskracht op hoger
opgeleiden. Wanneer als gevolg van onze voorraad kunst en cultuur meer
mensen met een hogere opleiding in ons land gaan wonen, zorgt dat via een
grotere voorraad human capital en zogenoemde kennisspillovers naar
verwachting voor meer economische groei.
18

Tot slot valt ook de exportwaarde van kunst en cultuur onder de
economische waarde. Die exportwaarde bestaat enerzijds uit de bestedingen
van buitenlandse toeristen die bijvoorbeeld vanwege het Rijksmuseum
Nederland bezoeken. Maar ook de export van Nederlandse muziek, film en
literatuur naar het buitenland. Die toeristische bestedingen en de winst op
de export van Nederlandse kunst en cultuur leveren een bijdrage aan onze
welvaart die zou wegvallen als die culturele sectoren in Nederland niet meer
zouden bestaan.
Om die economische waarde van kunst en cultuur te kunnen berekenen zijn
gegevens nodig over de verkoop, de omzet en de winst van Nederlandse
kunst en cultuur in het buitenland. Ook is daarvoor informatie nodig over
het aantal buitenlandse bezoekers aan Nederlandse culturele instellingen.
Voor een aantal culturele sectoren was die informatie inderdaad in
voldoende mate beschikbaar, waarmee voor die sectoren de economische
waarde dus kon worden berekend.

2.5

Sociale waarde: gezondheid en leefbaarheid

Tot slot gaan van kunst en cultuur volgens de internationale
wetenschappelijke literatuur allerlei positieve sociale effecten uit, zowel op
het terrein van gezondheid en onderwijs, als leefbaarheid en veiligheid.
19

18

Glaeser, E.L. J. Scheinkman, A. Schleifer, 1995: Economic growth in a cross-section of cities, in:
Journal of monetary economics, 36, p. 117-143.
19
Zie voor een overzicht: J. Ruiz, 2004: A literature Review of the evidence base for culture, the arts
and sport policy (Social Research, Edinburgh), pp. 61-68; Faqt, 2011: Intelligentie, geluk en
gezondheid. Wat de wetenschap zegt over de effecten van kunst en cultuur; G.A. Marlet, J. Poort,
F. Laverman, 2007: De kunst van investeren in cultuur (SEO / Atlas voor gemeenten, Amsterdam /
Utrecht).
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Over de relatie tussen cultuur en gezondheid is veel wetenschappelijk
onderzoek beschikbaar. Zowel actieve deelname aan culturele activiteiten,
als het luisteren naar muziek en het bezoek aan uitvoeringen in de
podiumkunsten wordt in verband gebracht met een betere gezondheid.
Mensen die zelf muziek maken, dansen of een concert of theater bezoeken
blijken gemiddeld genomen bijvoorbeeld minder vaak naar de huisarts te
gaan. On site uitvoeringen in de podiumkunsten in ziekenhuizen gaan
samen met een lagere gemiddelde verblijftijd in dat ziekenhuis. Er is een
positief verband tussen zingen in een koor en de werking van het
immuunsysteem, de ademhaling en (daardoor) een lagere kans op
longaandoeningen. En mensen die vaker naar muziek luisteren hebben
(vanwege de ontspannende werking die daarvan uitgaat?) zelfs een lagere
kans op hart- en vaatziekten.
20

21

22

23

Bij al dit empirische onderzoek is er steeds één belangrijk probleem; er kan
nooit echt worden bewezen of de positieve gezondheidseffecten ook echt
het gevolg zijn van de actieve of passieve cultuurdeelname, of dat dezelfde
mensen die meer dan gemiddeld aan cultuur deelnemen ook – om andere
redenen – meer dan gemiddeld gezond zijn. Ook voor Nederland is het
mogelijk om een statistisch verband te leggen tussen de nabijheid van
culturele activiteiten (in dit geval uitvoeringen in de podiumkunsten) en
gezondheid (in dit geval frequent huisartsenbezoek), zoals uit figuur 2.3
blijkt. Maar bewijs voor het bestaan van een causale relatie is dat nog niet.
Opleiding is bijvoorbeeld een plausibele verklaring voor beide. En ook
nadat gecorrigeerd is voor opleiding, zijn er nog diverse aanvullende
verklaringen voor deze correlatie en staat de richting van de causaliteit nog
ter discussie. Voordat dit verband kan worden bestempeld als effect is nog
veel aanvullend onderzoek nodig.

20

K. Cuypers, S. Krokstad, T.L. Holmen, M.S. Knudtsen, L.O. Bygren, J. Holmen, 2010: Patterns of
receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety,
depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study, Norway , in: Journal of
Epidemidiology and Community Health, 10,1136,113571.
21
R. Staricoff, J. Duncan, M. Wright, S. Loppert, J. Scott, 2001: A Study of the Effects of the Visual
and Performing Arts in Healthcare, in: Hospital Development, 32, 25-28.
22
G. Kreutz, S. Bongard, S. Rohrmann, V. Hodapp, D. Grebe, 2004: Effects of choir singing or
listening on secretary immunoglobulin A, cortisol and emotional state, in: Journal of Behavioral
Medicine, 27, pp. 623-635.
23
J. Bradt, C. Dileo, 2009: Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients.
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Figuur 2.3 Hoe meer cultuur, hoe minder bezoek aan de huisarts
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Bron: Atlas voor gemeenten

Dat geldt in feite ook voor de relatie tussen cultuur en productiviteit en
leefbaarheid. Die effecten komen voort uit de stimulerende werking van
kunst en cultuur op de hersenactiviteit, en de vorming van persoonlijke
identiteit. Om die reden zijn mensen die in aanraking komen met cultuur
gemiddeld productiever, en hebben ze een positiever wereldbeeld waarmee
de sociale samenhang en de maatschappelijke betrokkenheid kunnen
worden bevorderd. Maar zoals gezegd, ook in dit geval staat de richting van
de causaliteit ter discussie.
24

25

Het effect van cultuureducatie op de leerprestaties van kinderen is
overtuigender bewezen. Op die manier zorgen kunst en cultuur voor meer
vaardigheden en zelfbewustzijn bij jongeren, die ook nog eens minder vaak
crimineel gedrag vertonen. Dat leidt niet alleen tot minder overlast en
onveiligheid en minder kosten voor politie en justitie, maar zorgt uiteindelijk
26

24

L. Hetland, 2000: Listening to music enhances spatial-temporal reasoning: Evidence for the
'Mozart' effect, in: Journal of Aesthetic Education, 34, 3/4, p. 105-148; L. Hetland, 2000: Learning to
Play Music enhances Spatial Reasoning. Journal of Aesthetic Education, vol. 34, 3/4, p. 179-238.
25
California school of medicine, 1999: Music is what makes us human.
26
Fiske, 1999: Champions of Change. The impact of the Arts on Learning (President’s Committee on
the Arts and the Humanities, Washington DC).
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ook voor een beter opgeleide bevolking en daardoor een hogere
productiviteit. Dat is een welvaartswinst die zou wegvallen als er geen
cultuur(educatie) meer zou zijn.
Op die manier kan cultuurparticipatie goed zijn voor de leefbaarheid en de
sociale samenhang in de wijk. Bovendien hebben muziekonderwijs en het
luisteren naar muziek zoals gezegd een positief effect hebben op de werking
van de hersenen. Kijken naar beeldende kunst kan zorgen voor een
kritische, zelfredzame en zelfbewuste bevolking. En ook kunnen kunst en
cultuur bijdragen aan een samenleving die gebaseerd is op onderling
vertrouwen. Kunst reflecteert op die samenleving, en kan op die manier
leiden tot meer kritische en zelfbewuste burgers, wat een positief effect kan
hebben op de economie van een land. In een internationale meta-analyse is
al eens een relatie aangetoond tussen cultural heritage en economische groei.
27

28

Al deze positieve sociale effecten van kunst en cultuur moeten bij de
maatschappelijke waarde van kunst en cultuur worden opgeteld. Ook langs
die weg verhogen kunst en cultuur immers de welvaart (bijvoorbeeld via een
betere gezondheid of hogere productiviteit door betere onderwijsprestaties),
of beschermen ze tegen welvaartsverlagende invloeden, zoals criminaliteit en
leefbaarheidsproblemen in de wijken. Het probleem met deze sociale
effecten van kunst en cultuur is echter – los van de genoemde twijfels over
de richting van de causaliteit – dat er onvoldoende gegevens zijn om de
omvang ervan te berekenen en de waarde ervan in geld uit te drukken.
Toch zit deze sociale waarde van kunst en cultuur (deels) in de totale
maatschappelijke waarde die in dit rapport voor een aantal culturele sectoren
is berekend, en wel in de optiewaarde. Zoals gezegd is die optiewaarde over
het algemeen vrij hoog en weerspiegelt die op zijn minst ook een deel van
de gebruikswaarde (het consumentensurplus) en de bestaanswaarde van
kunst en cultuur. Het toverwoord daarbij was ‘anticiperen’. Mensen
anticiperen op het toekomstige genot en geluksgevoel dat ze aan het
bezoeken van een theater of bekijken van een kunstwerk kunnen ontlenen
en houden daar in hun woonplaatskeuze rekening mee. Ook houden ze
rekening met de mogelijkheden die culturele voorzieningen bieden voor het

27

L. Hetland, 2000: Listening to music enhances spatial-temporal reasoning: Evidence for the
'Mozart' effect, in: Journal of Aesthetic Education, 34, 3/4, p. 105-148; L. Hetland, 2000: Learning to
Play Music enhances Spatial Reasoning. Journal of Aesthetic Education, vol. 34, 3/4, p. 179-238.
28
J.R. Faria, M. Leon-Ledesma, 2004: Cultural heritage and growth.
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ontmoeten van mensen, en de positieve effecten die daarvan uitgaan op de
kansen op de arbeids- en huwelijksmarkt.
Net zo goed kunnen mensen anticiperen op de sociale effecten die van
kunst en cultuur kunnen uitgaan. Ook dat anticiperende gedrag kan een
reden zijn waarom mensen op een plek gaan wonen waar veel kunst en
cultuur geconsumeerd kan worden, net zoals mensen met kinderen in hun
woonplaatskeuze rekening houden met de aanwezigheid van
speelvoorzieningen en de nabijheid van een (goede) school. Onder de
aanname dat die effecten breed bekend zijn, is het aannemelijk dat mensen
anticiperen op de positieve effecten van kunst en cultuur op hun
productiviteit en gezondheid, net zoals ze investeren in een opleiding in de
verwachting dat dat betere carrièrekansen geeft, of stoppen met roken of
zich ertoe te zetten om voor dag en dauw te gaan sporten in de overtuiging
dat ze daardoor gezonder blijven en langer blijven leven. Als dat zo is, als
mensen anticiperen op de sociale effecten van kunst en cultuur, zit ook de
waarde van die sociale effecten (voor een deel) in de in dit rapport
berekende optiewaarde.
Wellicht kan de ‘missing link’ tussen de maatschappelijke effecten van kunst
en cultuur en de (relatief hoge) optiewaarde dus gevonden worden in de
sociale effecten die van de beleving van kunst en cultuur uitgaan. In
verschillende anekdotes in de wetenschappelijke literatuur die hierover gaat,
beschrijven mensen de rijkdom aan ideeën die ze krijgen tijdens een concert,
en de oplossingen voor de problemen waarmee ze die dag hadden
geworsteld. Ze spraken met niemand, er vonden geen toevallige
ontmoetingen plaats, het was puur het effect van de muziek dat ze in de
stemming bracht waarin alles ‘ineens op zijn plaats leek te vallen’. Eigenlijk
ongeveer hetzelfde gevoel als dat van de endorfine dat iedere duursporter
kent. Zou Jane Jacobs dan toch ongelijk hebben? Gaat het helemaal niet om
toevallige ontmoetingen in culturele instellingen en de bijbehorende
uitwisseling van kennis, maar is er sprake van een neurologisch effect? En
waarom is voor dat effect een live optreden nodig, en kan het niet worden
nagebootst door het beluisteren van een cd?
Het luisteren naar live muziek kan zoals gezegd de hersenactiviteit
vergroten. Die socio-neurologische interpretatie voegt mogelijk een
onmisbare schakel toe aan een beter begrip van die optiewaarde van kunst
en cultuur. Mogelijk, omdat er nog geen onderzoek bekend is dat die relatief
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expliciet legt. Maar als dit zo is, levert dat in elk geval een interessante
combinatie op van empirisch onderzoek naar de gedragseffecten van cultuur
en economisch onderzoek naar de maatschappelijke waarden van cultuur,
zoals dat onder andere in dit rapport wordt uitgevoerd.
De vijf maatschappelijke waarden van kunst en cultuur die in dit hoofdstuk
werden geïntroduceerd, worden in de volgende hoofdstukken specifiek
gemaakt voor vier culturele sectoren waarin de cultuurfondsen actief zijn:
letteren, beeldende kunst, cultuurparticipatie en podiumkunsten. Voor zover
daarvoor voldoende gegevens beschikbaar waren, zijn die waarden
berekend, en in geld uitgedrukt. Ook voor de andere culturele sectoren –
zoals film en architectuur – is het in dit hoofdstuk geïntroduceerde
analysekader bruikbaar, maar het berekenen van de waarden van die
sectoren vergt aanvullend onderzoek.
De cases die in de volgende hoofdstukken worden behandeld zijn zodanig
uiteenlopend dat vrijwel het hele spectrum van de maatschappelijke waarden
van kunst en cultuur empirisch aan bod komt. In het slothoofdstuk worden
de consequenties van de berekende maatschappelijke waarden voor de
financiering van kunst en cultuur – en de rol van de fondsen daarin –
besproken. Daarin wordt ook een voorschot genomen op toekomstige
berekeningen van de maatschappelijke effecten van de voorgenomen
bezuinigingen op kunst en cultuur.
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3

Podiumkunsten
Volgens het CBS had Nederland in 2005 311 podia en 447 theaterzalen
waarop in dat jaar 47.133 uitvoeringen plaatsvonden die in totaal ruim 16
miljoen bezoekers trokken. Dat is waarschijnlijk een flinke onderschatting
van het totale aanbod aan podiumkunsten in Nederland. De database van
Atlas voor gemeenten telde in 2009 namelijk 999 podia, waarop 66.648
uitvoeringen plaatsvonden die gezamenlijk zo’n 21,5 miljoen bezoekers
trokken.
Onder die podia worden – conform de definitie van Cees Langeveld –
behalve gebouwen met primair een podiumfunctie ook gebouwen met
aanvullend een podiumfunctie gerekend, zoals een theaterzaal in een
conservatorium of kerk. Overigens tellen de uitvoeringen op die podia in de
database van Atlas voor gemeenten alleen mee als het er minstens 25
uitvoeringen per jaar zijn.
29

In totaal ontvingen die podia en de gezelschappen die erop speelden in 2009
ruim € 600 miljoen aan overheidssubsidies, van zowel Rijk, provincies als
gemeenten. De vraag is of de bijdrage die de podiumkunsten aan de
nationale welvaart hebben geleverd daar tegenop weegt. Die vraag wordt in
dit hoofdstuk beantwoord.
30

In figuur 3.1 worden allereerst alle maatschappelijke waarden die aan de
podiumkunsten kunnen worden toegerekend schematisch weergegeven.
Voor het berekenen van de maatschappelijke waarde van de podiumkunsten
zijn waarschijnlijk vooral de gebruikswaarde en de optiewaarde van belang.
Hoewel er een oeuvre aan Nederlandse producties en een collectie aan
Nederlandse muziek bestaat, en er zelfs een collectie van decorstukken en
kostuums uit de Nederlandse podiumkunsten bestaat, is de bestaanswaarde
ervan, los van de gebruikswaarde en de optiewaarde, naar verwachting
verwaarloosbaar klein. Zeker als die wordt vergeleken met de
bestaanswaarde van de Nederlandse kunstcollectie.

29

C. Langeveld, 2006: Economie van het theater. Vestiging, prijsvorming en economies of scale in
een wereld met bezieling (Langeveld Consultancy BV, Breda), p.284.
30
N. van den Berg, G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, 2011: Podiumpeiler 2011. Jaarlijkse
monitor voor de podiumkunsten en de muziekindustrie (Atlas voor gemeenten, Utrecht).
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Figuur 3.1 De maatschappelijke waarden van de podiumkunsten

Bron: Atlas voor gemeenten
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Er zijn voldoende gegevens over de Nederlandse podiumkunsten
beschikbaar om de maatschappelijke waarde daarvan gedegen te kunnen
inschatten. Hieronder worden de resultaten daarvan gepresenteerd. Die
berekening beperkt zich tot de maatschappelijke waarde van de
(uitvoeringen op de) Nederlandse podia en laat de podiumkunsten als
economische sector, waaronder bijvoorbeeld de muziekindustrie, als gevolg
van databeperkingen, maar ook omdat dat conceptueel zuiverder is,
achterwege.
31

3.1

Gebruikswaarde

De gebruikswaarde is naar verwachting dus één van de twee grote
onderdelen van de maatschappelijke waarde van de Nederlandse
podiumkunsten. Mensen hebben er vaak veel voor over om voor een
optreden een kaartje te kopen, een reis af te leggen en een bepaalde tijd te
reizen en in het theater te verblijven. Die kosten voor reis en verblijf
weerspiegelen zoals gezegd nog maar een deel van de totale waarde die
mensen aan de podiumkunsten hechten. Veel mensen hebben naar
verwachting meer voor het bezoek aan een podium over dan het ze feitelijk
kost. De bedragen die vaak worden betaald voor een kaartje op de zwarte
markt vormen een bewijs voor het bestaan van zo’n consumentensurplus in
de podiumkunsten. En ook het – ten opzichte van het buitenland – relatieve
gebrek aan prijsdifferentiatie bij de Nederlandse podia ondersteunt het
bestaan van een consumentensurplus.
Daarnaast ontlenen mensen ook waarde aan het bekijken of beluisteren van
een opname van uitvoeringen in de podiumkunsten op cd, dvd, tv,
YouTube, et cetera. Ook in deze gevallen investeren ze immers in de
aanschaf van een cd, download of dvd, en spenderen ze er (vaak relatief
veel) tijd aan. Deze gebruikswaarde van de podiumkunsten kon door het
gebrek aan concrete cijfers over het luister- en kijkgedrag naar uitvoeringen
in de Nederlandse podiumkunsten via opnames echter niet worden
berekend. Naar verwachting is dit effect overigens vrij klein ten opzichte
van de gebruikswaarde die samenhangt met het bezoek aan een podium. Het
aandeel van Nederlandse podiumkunsten in het totale kijk- en luistergedrag
31

Onder andere in: N. van den Berg, G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, 2011: Podiumpeiler
2011. Monitor voor de podiumkunsten en muziekindustrie in Nederland (Atlas voor gemeenten,
Utrecht).
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is namelijk niet zo groot. Daar komt bij dat er voor het bekijken en
beluisteren van tv- en radioregistraties niet door consumenten wordt
betaald, en er geen reis voor wordt ondernomen. Voor cd’s en dvd’s wordt
weer wel betaald, behalve wanneer het gaat om bestanden die zijn
gedownload uit illegale bron. Bovendien is het beluisteren van muziek, en
zelfs (met een schuin oog) tv-kijken, anders dan het lezen van boeken, een
activiteit die vaak wordt gecombineerd met andere activiteiten (multitasken).
De werkelijk geïnvesteerde tijd is dan veel lager dan de bruto kijk- of
luistertijd. Dat betekent dat ook het consumentensurplus van de digitale
consumptie van podiumkunsten naar verwachting relatief laag zal zijn.
32

Informatie over de herkomst van bezoekers van Nederlandse podia is
gebaseerd op kengetallen. Er is voor de berekening van de gebruikswaarde
van de podiumkunsten uitgegaan van 21,5 miljoen bezoekers per jaar, die
gemiddeld 15 kilometer reizen en daarvoor gemiddeld een half uur nodig
hebben. Er wordt vanuit gegaan dat een kwart van die bezoekers per fiets
of te voet reist en daarvoor niets betaalt. Voor die bezoekers blijven alleen
de kosten voor een toegangskaartje over. Verder is het uitgangspunt dat
mensen gemiddeld € 15 voor hun kaartje betalen en 2 uur in het theater
verblijven.
33

34

De reistijdwaardering voor een uur reistijd is gebaseerd op cijfers van
Rijkswaterstaat, en bedragen € 6,20 per uur voor reizen per auto en € 5,55
per uur voor reizen per OV. Voor de berekening is een gemiddelde
tijdwaardering van € 6 per uur genomen. Voor de kosten van reizen per OV
is uitgegaan van de staffel waarmee NS werkt, 12 cent per kilometer. Voor
de auto is de fiscale aftrek van 19 cent per kilometer gebruikt. Bij vervoer
per auto is bovendien uitgegaan van een gemiddelde bezetting van
anderhalve persoon per auto. De gemiddelde kosten per kilometer voor een
reis naar een podium per auto en OV komen dan op 12,5 cent.
35

32

Dit moet niet verward worden met het aandeel studio-opnames van eigen bodem dat zeker in de
muziekindustrie wel hoog is, met bijvoorbeeld vier noteringen in de album-top-10 van 2009. Zie:
NVPI (2010): Marktinformatie audio 2009.
33
Gebaseerd op: C. Langeveld, 2011: Publiek reist beperkt naar de podiumkunsten, in: Economisch
statische berichten, 96 (4609), p. 266-268.
34
Gebaseerd op gemiddelde recette per bezoeker in 2003. Bron: C. Langeveld, 2006: Economie van
het theater. Vestiging, prijsvorming en economies of scale in een wereld met bezieling (Langeveld
Consultancy BV, Breda), p.279.
35
De reden dat reistijd per OV lager gewaardeerd wordt, is dat de tijd in het openbaar vervoer
nuttiger kan worden besteed dan in de auto. Mogelijk speelt ook een verschil in de gemiddelde
inkomsten van OV-reizigers en automobilisten een rol.
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De waarde van een uur in een theater verblijven wordt ingeschat op € 12,35.
Dat is het gemiddelde netto uurloon van een Nederlander, en ligt hoger dan
de waarde van een uur reistijd. De reden voor het verschil in grondslag
tussen reis- en verblijfstijd is dat het bezoek aan een podium onverdeelde
aandacht vraagt, terwijl de reis ook gebruikt wordt om te bellen, te lezen, te
werken, etc.
36

Dat brengt de gemiddelde gegeneraliseerde reis- en verblijfskosten op
€ 43,41 per bezoek aan een podium, Dat bedrag bestaat uit € 1,41 aan
reiskosten, € 3,00 aan kosten voor reistijd, € 24,00 aan kosten voor
verblijfstijd, en € 15,00 entreeprijs. Bezoekers aan podia betalen dus bijna
drie keer zoveel voor dat bezoek als de podia in hun kassa terugvinden.
Maar hun bereidheid om te betalen ligt nog hoger. Bij een
consumentensurplus van 25% van de totale gegeneraliseerde reis- en
verblijfskosten (zie hoofdstuk 2) betekent dat dat bezoekers aan de
Nederlandse podia gemiddeld € 54 (in tijd en geld) over hebben voor zo’n
bezoek.
De vraag is welk deel van het consumentensurplus van bijna € 11 per
bezoek mag worden ingeboekt als welvaartswinst van de podia. Bestaande
kengetallen gaan ervan uit dat het consumentensurplus van een dergelijke
tijdsbesteding 25% hoger ligt dan dat van een alternatieve tijdsbesteding.
Dat betekent dat van het consumentensurplus van € 11 per bezoek € 2,75
mag worden aangemerkt als welvaartswinst. Bij 21,5 miljoen bezoekers is die
welvaartswinst van de podiumkunsten dus € 59 miljoen per jaar. De Netto
Contante Waarde (NCW) daarvan is – bij een periode van 30 jaar en een
reële rentevoet van 4% – circa € 1 miljard.
37

3.2

Optiewaarde

Naast de gebruikswaarde is bij de podiumkunsten waarschijnlijk ook de
optiewaarde van groot belang. Mensen die graag naar het theater gaan
36

Het gebruik van het gemiddelde uurloon is in twee opzichten een versimpeling. Enerzijds zou
voor niet-werkenden, zoals gepensioneerden en kinderen uitgegaan moeten worden van een lager
bedrag. Daar staat tegenover dat het podiumpubliek gemiddeld hoger opgeleid is dan de
gemiddelde Nederlander, waardoor het uurloon juist hoger zou zijn dan het gemiddelde. Omdat
het precieze aandeel niet-werkenden en hoger opgeleiden onder de bezoekers niet bekend zijn, is
ervoor gekozen voor alle bezoekers te rekenen met het gemiddelde uurloon.
37
J.N.T. Weda, I.J. Akker, J.P. Poort, C.C. Koopmans, 2009: MKBA Erfgoed en Locatie.
Locatiegerelateerde consumptie van cultureel erfgoedinformatie (SEO, Amsterdam), p.26.
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zorgen dat ze in de buurt van een theater gaan wonen. En bedrijven volgen
die mensen. Mensen en bedrijven zijn bereid een hogere prijs te betalen
voor een locatie in een stad met een groot aanbod aan podiumkunsten, en
voor een locatie in de buurt van zo’n theater. Op die manier waarderen ze
de aanwezigheid van die podia. Die optiewaarde slaat zoals gezegd (zie
hoofdstuk 2) neer in de waarde van grond op dergelijke woonlocaties. Die
residuele grondwaarde levert een inschatting op van de welvaartswinst van
de podiumkunsten. Dat mechanisme is al eerder aangetoond voor de
Nederlandse podiumkunsten, en is in een recente internationale studie
bevestigd.
38

39

Om de optiewaarde van de Nederlandse podia te kunnen bepalen is
gebruikgemaakt van de hedonische prijsmodellen uit bestaand onderzoek
naar de aantrekkingskracht van steden,
en uit een recent
samenwerkingsproject met het Centraal Planbureau over de waarde van
‘stad en land’. Beide modellen zijn ten behoeve van dit onderzoek verder
verrijkt met meer indicatoren voor het aanbod aan kunst en cultuur. Op die
manier is het culturele aanbod – naast andere factoren die de
aantrekkingskracht van een locatie bepalen – zo gedetailleerd mogelijk in
verband gebracht met de grond- en huizenprijzen.
40

41

Uit die modellen blijkt dat van alle culturele voorzieningen de nabijheid van
podiumkunsten de meest robuuste verklaring biedt voor de verschillen in
grond- en huizenprijzen tussen woonlocaties in Nederland. Met de
uitkomsten uit die modellen is het mogelijk om de optiewaarde van de
podiumkunsten te bepalen. De waarde van de uitvoeringen op de
Nederlandse podia loopt tussen beide modellen echter nogal uiteen. Op
basis van de analyse met grondprijzen is het totale aanbod aan
podiumkunsten in Nederland € 38 miljard waard. Op basis van het
huizenprijsmodel is dat € 14 miljard.
Er is voor gekozen om bij de berekeningen uit te gaan van de laagste waarde
uit het huizenprijsmodel, mede omdat er discussie bestaat over de vraag of
het effect van de hypotheekrenteaftrek op de huizenprijzen van die waarde
moet worden afgetrokken. Dat brengt de optiewaarde van de Nederlandse
38

G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers Nijmegen).
O. Falck, M. Fritsch, S. Heblich, 2010: The Phantom of the Opera: Cultural Amenities, Human
Capital, and Regional Economic Growth (IZA Discussion Paper, no. 5065).
40
Zie: G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers, Nijmegen).
41
H. de Groot, G. Marlet, C. Teulings, W. Vermeulen, 2010: Stad en land (Cpb, Den Haag).
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podiumkunsten dus op € 14 miljard. Overigens kan die € 14 miljard ook een
onderschatting zijn omdat daarin de bereidheid om te betalen voor de
nabijheid van podia voor huurders niet is meegenomen. Die waarde is
waarschijnlijk lager dan de waarde die mensen met een koopwoning hechten
aan de nabijheid van een podium, maar die waarde is niet nul. De hier
berekende optiewaarde is daarom eerder een conservatieve inschatting dan
een overschatting.

3.3

Economische waarde

Als de gebruikswaarde en de bestaanswaarde van de podia samen worden
genomen (hetgeen verstandig is omdat die zoals gezegd – zie hoofdstuk 2 –
deels communicerende vaten zijn) is het totale aanbod aan podiumkunsten
in Nederland dus al € 15 miljard waard. Daar komt dan nog de economische
waarde van de podia als gevolg van de bestedingen van buitenlandse
toeristen – die bijvoorbeeld vanwege het Concertgebouw of een ander
podium Nederland bezoeken – bij.
Podiumkunsten voegen economische waarde toe. Nederlandse bands treden
immers in het buitenland op, en verkopen er cd’s en dvd’s. Die (winstmarge
op) export en rechtenvergoedingen uit het buitenland zijn naar verwachting
het derde belangrijke onderdeel van de maatschappelijke waarde van de
podiumkunsten. Daar komt nog een bedrag aan bestedingen bij van (het
geringe aantal) buitenlandse toeristen die vanwege het Concertgebouw of
een ander podium Nederland bezoeken. Over de export van de sector zijn
geen betrouwbare gegevens beschikbaar. Over het aandeel buitenlandse
bezoekers wel. Dat maakt het mogelijk om ook die economische waarde (via
de toeristische bestedingen) van de Nederlandse podia in het kader van dit
onderzoek te berekenen. Die economische waarde van de podiumkunsten is
naar verwachting veel lager omdat het aandeel buitenlandse bezoekers aan
de podiumkunsten (zeker in vergelijking tot de musea voor beeldende kunst)
zeer gering is.
Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is
het bezoek aan de Nederlandse podiumkunsten geen overheersende reden
voor verblijfstoeristen om Nederland te bezoeken. Voor enkele podia uit
Amsterdam is de herkomst van bezoekers bekend. Ook daaruit blijkt dat het
aandeel buitenlandse bezoekers erg laag is. Zelfs in het Concertgebouw
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komt gemiddeld maar 1,6% van de bezoekers uit het buitenland. Dat geldt
ook voor de meeste andere grote podia in Amsterdam. Bij de kleine podia
ligt dat percentage ver onder de 1%. Er wordt voor de berekeningen vanuit
gegaan dat gemiddeld 1% van de bezoekers aan de Nederlandse podia uit
het buitenland komt, ofwel circa 200 duizend bezoekers per jaar.
Uit onderzoek over de Nederlandse musea weten we dat ongeveer 15% van
de buitenlandse bezoekers aan een museum ook om die reden naar
Nederland is gekomen. We zijn ervan uitgegaan dat dat ook voor de podia
geldt. Dat zou betekenen dat Nederland jaarlijks 30.000 extra toeristen trekt
als gevolg van de in Nederland aanwezige podia (voor musea ligt dat aantal
veel hoger: 800.000 extra toeristen). In 2009 bezochten 9,9 miljoen
verblijfstoeristen Nederland. Slechts 0,3% daarvan kwam dus op de
Nederlandse podia af. Een verblijfstoerist besteedt gemiddeld € 490 per
persoon, waarvan iets meer dan € 400 ten goede komt aan de Nederlandse
economie en de rest aan bijvoorbeeld buitenlandse luchtvaartmaatschappijen.
42

43

Welk deel daarvan is welvaartswinst? De inkoop van grondstoffen, maar
ook verdringing op de arbeidsmarkt en andere markten heeft tot gevolg dat
het welvaartseffect van deze toeristische bestedingen maar een beperkt deel
is van de bestedingen zelf. De welvaartseffecten die deze bestedingen voor
Nederland opleveren bestaan uit de belastingopbrengsten (btw en accijnzen)
en de overwinsten van hotels, restaurants, reisorganisaties en
souvenirwinkels waar het bedrag wordt besteed. Uitgaande van een
gemiddelde belastingopbrengst van 10% komt jaarlijks zo’n € 40 per
verblijfstoerist terecht in de algemene middelen. Wordt daarnaast een
bescheiden winst van 5% verondersteld in de toeristische industrie, dan
komt de totale welvaartswinst voor Nederland uit op zo’n € 60 per
verblijfstoerist.
Dat betekent dat de welvaartswinst van de podia als gevolg van extra
toeristische bestedingen in 2009 uitkwam op minder dan € 2 miljoen, wat
overeenkomt met een Netto Contante Waarde van circa € 35 miljoen. Die
economische waarde van de Nederlandse podia staat dus in geen
verhouding tot de gebruiks- en bestaanswaarde. Opgeteld brengt dat de
42

G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, 2011: De schat van de stad. Welvaartseffecten van de
Nederlandse musea (Atlas voor gemeenten, Utrecht).
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Onderzoek Inkomend Toerisme 2009: De
Buitenlandse Toerist Uitgelicht, 2010.

43

34

De waarde van cultuur in cijfers

totale waarde van de Nederlandse podia op € 15 miljard (zie tabel 3.1). Dat
komt overeen met een jaarlijkse welvaartswinst van circa € 850 miljoen,
hetgeen dus – ondanks het feit dat nog niet alle welvaartseffecten konden
worden berekend – hoger is dan de jaarlijkse subsidie aan de Nederlandse
podiumkunsten.

Tabel 3.1 De maatschappelijke waarde van de Nederlandse podia

Gebruikswaarde
Optiewaarde
Economische waarde
TOTAAL

Netto Contante Waarde (€ miljoen)
1009
13.971
35
15.015
Bron: Atlas voor gemeenten
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4

Beeldende kunst
In figuur 4.1 zijn allereerst weer alle maatschappelijke waarden van de
beeldende kunst samengevat. Bij de beeldende kunst is op voorhand lastig
aan te geven welke van de vijf maatschappelijke waarden het belangrijkst
zijn. In tegenstelling tot de podiumkunsten vertegenwoordigt hier naar
verwachting juist ook de nationale kunstcollectie een belangrijke
maatschappelijke (bestaans)waarde. Daarnaast trekken de Nederlandse
musea voor beeldende kunst juist heel veel buitenlandse bezoekers, en speelt
kunst een belangrijke rol in het cultuuronderwijs. De economische en
sociale waarden van beeldende kunst zijn daardoor naar verwachting
relevanter dan bij de podiumkunsten.
Ook bij de beeldende kunst ontstaan maatschappelijke waarden allereerst
omdat mensen van kunst genieten. Mensen genieten van de gekochte of
geleende kunst in huis; aan de wand, op afbeeldingen in boeken of op
internet. Mensen genieten van kunst in de openbare ruimte, in de etalages
van galerieën en in de musea voor beeldende kunst. Net als bij de
podiumkunsten en de film is de waarde van dat genot naar verwachting
hoger dan de prijs die ze ervoor betalen.
Dat zal zeker zo zijn in het geval van geleende kunst van de kunstuitleen, of
gratis kunst in de openbare ruimte. Maar ook bij het bezichtigen van kunst
in musea voor beeldende kunst is de waarde die mensen daaraan hechten
waarschijnlijk hoger dan de prijs die ze betalen voor een kaartje, en voor de
reis er naar toe. Dat consumentensurplus op het bezichtigen van beeldende
kunst is een welvaartswinst; de gebruikswaarde van de beeldende kunst.
De maatschappelijke waarde is ook voor de beeldende kunst naar
verwachting hoger dan alleen die gebruikswaarde. Het simpele feit dat
beeldende kunst te bezichtigen is in musea, in galerieën en in de openbare
ruimte heeft een waarde. Mensen hechten er waarde aan dat de stad of het
dorp waar ze wonen musea, galerieën en kunst in de openbare ruimte heeft.
Dat waarderen ze, net als bij de podiumkunsten, in de prijs die ze bereid zijn
te betalen voor een woonplek in de buurt van beeldende kunst in musea,
galerieën en de openbare ruimte. Uit eerder onderzoek bleek al dat met
name de nabijheid van een museum voor beeldende kunst de waarde van de
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woonomgeving verhoogt. Daarnaast wordt mogelijk ook de aanwezigheid
van galerieën in de directe woonomgeving gewaardeerd, hoewel
methodologische problemen een dergelijke conclusie te voorbarig maken.
Data over de locatie van kunst in de openbare ruimte ontbreekt, zodat de
waarde daarvan niet kon worden ingeschat.
44

In theorie zou datzelfde kunnen gelden voor de aanwezigheid van beeldend
kunstenaars in de wijk. Die kunnen voor een sfeer zorgen waarin mensen
zich prettig voelen. Zo kunnen beeldend kunstenaars, en kan de beeldende
kunst, bijdragen aan processen van gentrification, een spontane revitalisering
van de wijk, en zo leiden tot een hogere waardering voor de kwaliteit van de
woonomgeving. Richard Florida beweert dat steden met kunstenaars een
toleranter klimaat hebben waardoor daar meer hoogopgeleide mensen gaan
wonen en die steden het ook economisch beter doen. Voor Nederland is
een dergelijk verband tussen kunstenaars en de aantrekkingskracht van een
stad of wijk echter (nog) niet aangetoond.
45

46

47

Behalve de waarde die mensen hechten aan (de optie op) het bekijken van
beeldende kunst, en hun bereidheid om daarvoor te betalen,
vertegenwoordigt de nationale collectie aan beeldende kunst en de
aanwezigheid van beeldend kunstenaars naar verwachting een waarde die
geheel los staat van de locatie waar die kunst of die kunstenaars zich
bevinden. Kunst en kunstenaars kunnen, zoals in hoofdstuk 2 al werd
aangegeven, een positieve invloed hebben op de nationale trots en identiteit,
onze reputatie in het buitenland, en de sociale samenhang in de
samenleving.
Naast deze directe maatschappelijke waarden van de beeldende kunst gaan
er in theorie ook positieve indirecte effecten vanuit. Zo trekken musea voor
beeldende kunst buitenlandse bezoekers aan die hier hun geld uitgeven. Van
alle bezoekers van het Van Gogh Museum komt bijvoorbeeld meer dan
90% uit het buitenland. Die toeristische bestedingen vormen een
economische waarde voor het land die verloren zou gaan als die musea en
de beeldende kunst er niet zouden zijn.
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G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, 2011: De schat van de stad. Welvaartseffecten van de
Nederlandse musea (Atlas voor gemeenten, Utrecht).
Kolko, J., 2000: The economics of gentrification (MIMEO, Harvard University).
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Florida, R., 2002: The rise of the creative class, and how it's transforming work, leisure,
community and everyday life (Basic Books, New York).
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G.A. Marlet, 2009: De aantrekkelijke stad (VOC Uitgevers Nijmegen).
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Figuur 4.1 De maatschappelijke waarden van de beeldende kunst

Bron: Atlas voor gemeenten
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Tot slot gaan mogelijkerwijze verschillende sociale effecten van beeldende
kunst uit. Te denken valt daarbij aan de rol die de beeldende kunst speelt in
het cultuuronderwijs. Van dat cultuuronderwijs wordt zoals gezegd
verondersteld dat dat kan leiden tot kritischere en zelfbewustere mensen, die
productiever en gezonder zijn, en minder problemen in de directe
leefomgeving veroorzaken. Die sociale effecten zijn echter moeilijk te
berekenen, en blijven hier dan ook verder achterwege.
Om de overige waarden van de beeldende kunst te kunnen berekenen, is
informatie nodig over de (herkomst van) gebruikers, de gebruikstijd en de
locaties (van de presentatie-instellingen) van de beeldende kunst in
Nederland. Die informatie was voor dit onderzoek alleen in voldoende mate
beschikbaar voor de beeldende kunst in Nederlandse musea. Daarom
beperkt de berekening in dit hoofdstuk zich tot de maatschappelijke waarde
van de musea voor beeldende kunst.

4.1

Gebruikswaarde

Volgens de Nederlandse Museumvereniging zijn er in Nederland 142 musea
voor beeldende kunst. Dat is 11% van het totaal van 1.254 museale
instellingen in Nederland. Van 15 van die 142 musea zijn de
bezoekersaantallen bekend: ruim 4 miljoen bezoeken in 2009. Dat is
gemiddeld 285.000 bezoekers per museum, ruim vijf keer zoveel als het
gemiddeld aantal bezoeken in de (275) Nederlandse musea waarvoor de
bezoekersaantallen bekend zijn.
48

49

Dat is ook niet zo gek, want onder die 15 musea voor beeldende kunst
bevinden zich de grootste musea voor beeldende kunst in Amsterdam, zoals
het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Van de overige 127 musea
voor beeldende kunst is aangenomen dat het aantal bezoeken per museum
verhoudingsgewijs net (ruim vijf keer) zoveel hoger ligt als dat van andere
typen musea waarvoor de bezoekers bekend zijn. Dat brengt het totaal
aantal bezoeken aan de Nederlandse musea voor beeldende kunst op ruim 9
miljoen in 2009.
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G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, 2011: De schat van de stad. Welvaartseffecten van de
Nederlandse musea (Atlas voor gemeenten, Utrecht).
Bron: Nederlandse Museumvereniging.
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Voor negen musea voor beeldende kunst is bekend welk deel van het aantal
bezoeken buitenlandse toeristen betreft: gemiddeld 35%, tegen 13%
gemiddeld over alle musea. Er is aangenomen dat dit percentage voor alle
musea voor beeldende kunst geldt. Dat betekent dat de musea voor
beeldende kunst in 2009 door ruim 3 miljoen buitenlandse toeristen zijn
bezocht en door 6 miljoen Nederlanders.
50

Voor die 6 miljoen binnenlandse bezoekers aan musea voor beeldende
kunst in Nederland is het consumentensurplus (zie hoofdstuk 2 voor een
uitleg van dat begrip) berekend. Voor de berekening van dat
consumentensurplus is ervan uitgegaan dat de binnenlandse bezoekers aan
de musea voor beeldende kunst gemiddeld even ver en lang reizen als de
gemiddelde museumbezoeker in Nederland. Daarnaast is ervan uitgegaan
dat de gemiddelde entreeprijs in een museum voor beeldende kunst 50%
hoger ligt dan de gemiddelde entreeprijs van alle musea in Nederland.
51

52

Op basis van die uitgangspunten ‘betalen’ de bezoekers aan de musea voor
beeldende kunst gemiddeld € 43,81 per bezoek. In totaal waren die
binnenlandse bezoekers in 2009 € 264 miljoen aan reis- en verblijfskosten
kwijt. Het additionele consumentensurplus daarover is 6,25% (25% van
25%, zie hoofdstuk 2), ofwel € 16 miljoen. De binnenlandse bezoekers aan
de Nederlandse musea voor beeldende kunst hadden in 2009 dus € 16
miljoen meer voor hun bezoek over dan ze aan reis- en verblijfstijd en
kosten kwijt waren. Dat is dus een deel van de jaarlijkse welvaartswinst van
die musea. De Netto Contante Waarde daarvan is € 285 miljoen, de totale
gebruikswaarde van de musea voor beeldende kunst in Nederland.
53

4.2

Optiewaarde

Net als bij de podiumkunsten is er ook bij de musea voor beeldende kunst
sprake van een significante samenhang tussen de nabijheid van musea voor
beeldende kunst en de grond- en woningprijzen op de woonlocaties in de

50

Bron: Museana.
Bron: G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, 2011: De schat van de stad. Welvaartseffecten van de
Nederlandse musea (Atlas voor gemeenten, Utrecht).
52
Bron: Museana.
53
Dit is overigens een ondergrens omdat de bezoekersaantallen en de gemiddelde reisafstanden
waarschijnlijk zijn onderschat, en het virtuele bezoek (via) internet niet is meegeteld.
51
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buurt. Dat duidt erop dat mensen waarde hechten aan de mogelijkheid om
een museum voor beeldende kunst te bezoeken, of dat ze er waarde aan
hechten dat familie, vrienden en andere gasten zo’n museum kunnen
bezoeken, of dat ze simpelweg identiteit en status ontlenen aan een woning
in de buurt van een museum voor beeldende kunst. Hoe dan ook, het
simpele feit dat er (een museum voor) beeldende kunst in de buurt is wordt
door sommige mensen gewaardeerd. Op basis van de hedonische
prijsmethode komt die maatschappelijke waarde van de musea voor
beeldende kunst uit op € 2,3 miljard.
54

De nabijheid van musea heeft een veel minder groot effect op de grond- en
woningprijzen in de stad dan de nabijheid van de podiumkunsten. De reden
daarvoor is dat de meeste mensen voor musea bereid zijn verder te reizen
dan voor podiumkunsten, waardoor ze daar in hun verhuisbeslissing veel
minder rekening mee hoeven te houden. Museumbezoek is voor de meeste
mensen een uitje, een dagtrip, terwijl het bezoek aan een concert of
theatervoorstelling tot het periodieke uitgaansleven van de stedelijke
bevolking behoort. Daarom houden de meeste mensen bij hun
woonplaatskeuze meer rekening met de nabijheid van podia dan met de
nabijheid van musea voor beeldende kunst.

4.3

Bestaanswaarde

De simpele aanwezigheid van musea voor beeldende kunst
vertegenwoordigt dus een waarde, los van het gebruik ervan. Maar die
optiewaarde is puur gebaseerd op de waarde die mensen in de buurt van een
museum voor beeldende kunst daaraan hechten. Het is zeer waarschijnlijk
dat ook mensen die zo’n museum niet bezoeken en er niet in de buurt
wonen, waarde hechten aan het bestaan van de kunstcollectie in de musea.
Mensen kunnen waarde hechten aan de Nederlandse collectie aan beeldende
kunst, zonder die kunst zelf aan te schaffen, te bekijken of in de buurt van
die kunst of de presentatie-instellingen ervan te willen wonen.
Als dat zo is, is de hier berekende € 2,6 miljard aan gebruiks- en optiewaarde
een onderschatting van de maatschappelijke waarde van de musea voor
beeldende kunst. De vraag is echter hoe groot die onderschatting is. Om die
54

G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, 2011: De schat van de stad. Welvaartseffecten van de
Nederlandse musea (Atlas voor gemeenten, Utrecht).
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vraag te kunnen beantwoorden is zoals gezegd een complexe enquête nodig.
Uit een dergelijke enquête in Finland is af te leiden dat de nietlocatiegebonden bestaanswaarde van musea circa 10% van de gebruiks- en
optiewaarde bedraagt. Dat zou betekenen dat de bestaanswaarde van de
Nederlandse musea voor beeldende kunst € 260 miljoen is. Maar dat bedrag
is dus wel een zeer globale inschatting die eigenlijk verdere verfijning
behoeft.
55

4.4

Economische waarde

Behalve de directe effecten die uitgaan van het bestaan en gebruik van de
beeldende kunst in Nederland gaan er ook positieve indirecte effecten van
uit. Die hebben onder andere te maken met de economische effecten van
toeristen die op de kunstcollectie afkomen en de bijdrage van
museumbezoek aan het onderwijs.
Musea vormen een belangrijke beweegreden voor buitenlandse toeristen om
een vakantie in Nederland door te brengen. Welke bijdrage aan de welvaart
kan hieraan worden toegerekend? In 2009 bezochten 9,92 miljoen
buitenlandse toeristen Nederland om hier ten minste één nacht te blijven.
Van de toeristen die in 2009 in Nederland verbleven, bezocht ongeveer 41%
ten minste één museum. Voor 7,8% gold museumbezoek zelfs als de
belangrijkste activiteit.
56

Zonder musea zou een substantieel deel van de toeristen kiezen voor een
andere bestemming, of zijn verblijf aan Nederland bekorten. Het is plausibel
te veronderstellen dat de toeristen die museumbezoek als belangrijkste
activiteit noemen, weg zouden blijven wanneer Nederland geen musea te
bieden zou hebben. Het gaat dan dus om 7,8% van het toerisme, in 2009
een kleine 800 duizend toeristen.
In dat jaar werden de Nederlandse musea 5,4 miljoen keer door
buitenlandse toeristen bezocht. De musea voor beeldende kunst werden
ruim 3 miljoen keer door buitenlandse toeristen bezocht, dat is 56% van het
57

55

Tohmo, T. (2004), Economic value of a local museum: Factors of willingness-to-pay, Journal of
Socio-Economics, 33, pp. 229-240.
56
Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. Onderzoek Inkomend Toerisme 2009: De
Buitenlandse Toerist Uitgelicht, 2010.
57
Bron: CBS.
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totaal. Er wordt vanuit gegaan dat ook 56% van de toeristen die vanwege
een museum naar Nederland komen dat vanwege een museum voor
beeldende kunst doen. Dat betekent dat de Nederlandse musea voor
beeldende kunst in 2009 430.000 verblijfstoeristen naar Nederland hebben
getrokken.
De totale besteding van alle verblijfstoeristen in Nederland bedroeg in 2009
€ 4,8 miljard, €484 per persoon, waarvan € 400 ten goede kwam aan de
Nederlandse economie. Toeristen uit Italië, de VS en overige landen buiten
Europa blijken oververtegenwoordigd te zijn onder de ‘museumtoeristen’.
Deze toeristen blijven gemiddeld korter dan bijvoorbeeld Duitsers en
Belgen, maar besteden per dag wel twee- tot zesmaal zoveel in de
Nederlandse economie.
58

59

Uit deze cijfers valt op te maken dat ongeveer € 400 miljoen, oftewel 12%
van de toeristische bestedingen in 2009 is toe te rekenen aan de musea in
Nederland, gemiddeld € 544 per bezoek. Als de toeristen die door de musea
voor beeldende kunst naar Nederland zijn gekomen dat bedrag besteden,
komt het totale bestedingseffect uit op € 234 miljoen per jaar. Daarvan is
zo’n € 35 miljoen per jaar welvaartswinst, wat overeenkomt met een Netto
Contante Waarde € 607 miljoen. Dat is de economische waarde van de
Nederlandse musea voor beeldende kunst.

Tabel 4.1 De maatschappelijke waarde van de Nederlandse musea voor
beeldende kunst
Netto Contante Waarde (€ miljoen)
Gebruikswaarde
285
Optiewaarde
2300
Bestaanswaarde
260
Economische waarde
607
TOTAAL
3452

Het berekenen van de sociale waarde van de musea voor beeldende kunst
bleek niet mogelijk. Alle maatschappelijke waarden die wel konden worden
58

De overige € 0,8 miljard kwam ten goede aan buitenlandse luchtvaartmaatschappijen.
Het gaat om de bestedingen inclusief die voor accommodatie en vervoer naar Nederland, voor
zover deze bestedingen bij Nederlandse operators terechtkomen. Nederlands Bureau voor
Toerisme & Congressen. Onderzoek inkomend toerisme 2009: De buitenlandse toerist uitgelicht,
2010.
59
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berekend brengen de totale maatschappelijke waarde van de Nederlandse
musea voor beeldende kunst op bijna € 3,5 miljard (zie tabel 4.1), hetgeen
overeenkomt met een welvaartswinst van zo’n € 200 miljoen per jaar.
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5

Letteren
In Nederland worden jaarlijks bijna 50 miljoen boeken verkocht, gemiddeld
dus ongeveer drie per inwoner. Verreweg het grootste deel daarvan is
Nederlandstalig, waarvan bijna 20% literatuur. De vraag is wat de
maatschappelijke waarde van die Nederlandse letteren is. Die vraag wordt in
dit hoofdstuk beantwoord.
In figuur 5.1 zijn allereerst de vijf maatschappelijke waarden die in
hoofdstuk 2 werden beschreven specifiek gemaakt voor de letteren. De
gebruikswaarde, het simpele feit dat mensen genieten van het lezen van een
boek, is naar verwachting verreweg de belangrijkste maatschappelijke
waarde van de letteren. Die gebruikswaarde van boeken valt af te lezen uit
het koop- en leesgedrag van de bevolking. Die waarde is aanzienlijk en
wordt in paragraaf 5.1 berekend.
In de rest van dit hoofdstuk worden waar dat mogelijk was ook de overige
waarden berekend. Van de economische waarde viel in welvaartstermen een
schatting te maken. Het vaststellen van een optiewaarde van de
aanwezigheid van boekhandels en bibliotheken in de woonomgeving bleek
echter niet goed mogelijk omdat de effecten onvoldoende robuust waren, en
zeer gevoelig voor omkering van oorzaak en gevolg.
Ook voor de bestaanswaarde waren er onvoldoende empirische
aanknopingspunten om deze in cijfers uit te drukken. Voor het bestaan van
een sociale waarde van de letteren zijn er zeker empirische aanwijzingen.
Deze waarde is hoogstwaarschijnlijk economisch relevant, maar de
vertaalslag naar een gekwantificeerde welvaartsbijdrage is (nog) niet op
solide wijze te maken. Daarom is de bespreking in dit hoofdstuk op dat punt
meer kwalitatief van aard.

47

De waarde van cultuur in cijfers

Figuur 5.1 De maatschappelijke waarden van de letteren

Bron: Atlas voor gemeenten

48

De waarde van cultuur in cijfers

5.1

Gebruikswaarde

De maatschappelijke waarde van de letteren is in de eerste plaats gelegen in
het lezen zelf. De waarde van de tijd die mensen investeren in het lezen van
een boek, is over het algemeen veel groter dan de aanschafprijs van dat boek
zelf. Boekenlezers zullen die investering meer dan waard vinden, anders
zouden ze iets anders doen. Analoog aan de gebruikswaarde van de
podiumkunsten en de musea voor beeldende kunst is ook de
gebruikswaarde van boeken in te schatten aan de hand van de tijd en het
geld dat mensen investeren in het lezen van boeken.
60

De boekenmarkt in Nederland wordt onderscheiden in het A-, W- en Ssegment. Het A-boek staat voor het algemene boek en omvat onder andere
fictie – waaronder literatuur – kinderboeken en veel non-fictie. Het W-boek
staat voor het wetenschappelijke boek en het S-boek voor schoolboeken. De
analyse in dit hoofdstuk beperkt zich tot het A-boek, en daarbinnen in het
bijzonder de literatuur.
In Nederland werden er in 2010 zo’n 45,5 miljoen Nederlandstalige A-boeken
verkocht. Als daar de niet in Nederland geproduceerde boeken en de nietNederlandstalige boeken bij worden opgeteld komt het totaal aantal
verkochte boeken uit op 49,2 miljoen. Bij een gemiddelde prijs van € 12,39
per boek bedroeg de totale omzet van het Nederlandstalige A-boek in 2010
€ 563 miljoen. De gemiddelde prijs van alle in Nederland verkochte Aboeken ligt iets hoger; € 12,59 per boek. Dat brengt de totale omzet in 2010
op € 619 miljoen (zie figuur 5.2).
Tussen 2006 en 2009 groeide de markt voor A-boeken, om in 2010 weer
met ongeveer 3,5 % te krimpen. In de jaren 2008 en 2009 deed de categorie
fictie het substantieel beter dan non-fictie. De omzet uit fictie steeg in beide
jaren met ruim 7,5%, terwijl non-fictie over de twee jaren gemiddeld een
krimp liet zien van ruim 2%. Het jaar 2010 laat echter weer een ander beeld
zien. Fictie deed het in 2010 juist iets minder goed dan gemiddeld (zie tabel
5.1).
61
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Zie o.a.: M. Canoy, J. van Ours en F. van der Ploeg (2005). The Economics of Books, CESifo
Working Paper No. 1414.
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2011.
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Figuur 5.2 De omzet van het A-boek is in 2010 gekrompen (-3,5%)
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Bron: Atlas voor gemeenten/SEO Economisch Onderzoek o.b.v. (Notenboom, Schrijvershof, &
Goudriaan, 2009, p. 17), SMB. Nederlandstalige A-boeken voor de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn
geschat o.b.v. de verhoudingen in 2009 en 2010.

.
Tabel 5.1

Positieve groeicijfers non-fictie informatief en kinderboeken in
2010
Genre
Aandeel 2010
Mutatie t.o.v. 2009
Kinderboeken
14,4%
+2,5%
Fictie
44,6%
-4,2%
Non-fictie vrije tijd
14,8%
-2,6 %
Non-fictie informatief
23,5%
+5,1%
Non-books
2,2 %
-3,8%
Bron: (KBb, 2011, p6)

Boeken die in 2010 verschenen, waren verantwoordelijk voor 42% van de
omzet in datzelfde jaar; boeken uit 2009 voor 28,3%. Grofweg laat dit zien
dat een boek ruim de helft van zijn omzet in het eerste jaar na publicatie
haalt, en zo’n driekwart in de eerste twee jaar. In 2010 zijn in totaal ongeveer
11,5 duizend A-titels uitgegeven. Dit waren er duizend minder dan het jaar
daarvoor. Het totaal verschenen aantal titels in literaire fictie (NUR-codes
300) lag in 2010 op ruim 2000. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte
van 1500 verschenen titels in 2001, maar een daling ten opzichte van 2009
(zie figuur 5.3).
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Figuur 5.3 Stijging productie literaire titels tussen 2001 en 2009, daling
daarna
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Bron: KB

De tijdsinvestering in het lezen van boeken is veel groter dan in de aanschaf
ervan. Sinds 1975 is wel een dalende trend te zien van de tijd die mensen
besteden aan het lezen van boeken; gemiddeld wordt er sinds 1975 per week
anderhalf uur minder gelezen. Leestijd neemt daarmee sneller af dan andere
vrijetijdsbestedingen. Ook het aantal mensen dat boeken leest neemt af. In
1975 was dat 49 % van de bevolking van 12 jaar en ouder, in 2000 nog maar
31 %.
62

63

Een dergelijke trend is ook in andere landen waarneembaar, bijvoorbeeld in
de VS. Figuur 5.4 laat de ontwikkeling zien van het aantal minuten dat
mensen van 12 jaar en ouder in Nederland gemiddeld per week spenderen
aan het lezen van boeken. Tot 2005 is gebruikgemaakt van cijfers van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de meest betrouwbare bron voor
tijdsbestedingsonderzoek. Omdat het tijdsbestedingsonderzoek van 2010
64
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Zie o.a.: M. Canoy, J. van Ours en F. van der Ploeg (2005). The Economics of Books, CESifo
Working Paper No. 1414.
63
K. Breedveld & A. van den Broek (red.), 2001: Trends in de Tijd. Een schets van recente
ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.
64
National Endowment for the Arts, 2007: To Read or Not To Read: A Question of National
Consequence, Research Report #47.
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nog niet beschikbaar is, is de lijn doorgetrokken op basis van cijfers van
SPOT (het Nederlandse kenniscentrum voor televisiereclame). Die cijfers
geven een vergelijkbaar beeld.
De opgaande lijn tussen 2000 en 2005 in figuur 5.4 is het gevolg van een
andere manier van informatie-uitvraag bij het SCP, waarbij voor het eerst
onderscheid werd gemaakt tussen een aantal genres. Vrouwen lezen meer
dan mannen, en de leestijd neemt toe met de leeftijd; kinderen tussen 12 en
19 lazen in 2005 ongeveer 0,8 uur per week, 65-plussers maar liefst 2,3 uur.
Hoogopgeleiden lezen meer dan laagopgeleiden.

Figuur 5.4 Het aantal minuten per week dat mensen boeken lezen, 19752010
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Bron: SEO Economisch Onderzoek o.b.v. SCP en SPOT
* trendbreuk in 2005 t.o.v. 2000 door alternatieve informatie-uitvraag
** cijfers vanaf 2006 komen van SPOT, cijfers van daarvoor van SCP

Omdat alleen voor de cijfers over 2005 een nadere indeling in genres
bekend is en het totaalcijfer in de jaren erna geen trendmatige toe- of
afname laat zien, wordt de berekening van de gebruikswaarde van de
letteren gebaseerd op de cijfers van het SCP voor 2005. De gemiddelde
leestijd voor boeken bedraagt dus zo’n 80 minuten per week, oftewel zo’n
68 uur per persoon per jaar. In 2005 werd daarvan ongeveer 31% besteed
aan literaire boeken, 49% aan romantische en spannende boeken, 6% aan
jeugdboeken en strips en 14% aan informatieve en overige boeken. Welk
52
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deel van de leestijd van literaire boeken betrekking heeft op oorspronkelijk
Nederlandse boeken en welk deel op vertaalde literatuur is niet bekend.
In lijn met de berekeningen in de voorgaande hoofdstukken is bij de
vertaling van deze tijdsinvestering naar euro’s uitgegaan van het gemiddelde
netto uurloon van € 12,35. Daarmee vertegenwoordigt de gemiddelde
leestijd een waarde van € 837 per persoon per jaar. Alle 14,24 miljoen
inwoners van Nederland (ouder dan 12 jaar) spenderen samen jaarlijks een
‘tijdwaarde’ van € 11,9 miljard aan het lezen van boeken.
Tabel 5.2 geeft deze berekening weer, waarbij onderscheid gemaakt wordt
naar de genres uit het tijdschrijfonderzoek. Naast tijd spenderen mensen
ook geld aan de aanschaf van boeken. De verdeling uit tabel 5.1 is
gekoppeld aan de categorieën uit het tijdschrijfonderzoek. Omdat voor de
verkoopcijfers geen onderscheid bekend is tussen literatuur en romantische
en spannende boeken, zijn die uitgaven verdeeld naar rato van leestijd. Zoals
verwacht blijken die uitgaven klein ten opzichte van de tijdsinvestering: zo’n
3 tot 13%.
De laatste ‘kost’ voor de gebruikers van boeken is de benodigde tijd voor de
aanschaf. Concrete cijfers daarover zijn niet voor handen, vandaar dat wordt
uitgegaan van een half uur per boek in elk genre. Al met al komen de totale
maatschappelijke kosten van de aanschaf en het gebruik van boeken
daarmee op het enorme bedrag van € 12,8 miljard per jaar.
Evenals voor andere cultuurproducten, kan worden verondersteld dat het
lezen mensen meer oplevert dat het ze kost. Opnieuw wordt daarbij een
consumentensurplus van 25% gehanteerd, en wordt aangenomen dat dat
surplus een kwart lager zou zijn in de alternatieve besteding van tijd en geld.
In totaal komt daarmee het welvaartseffect van het lezen van boeken uit op
ongeveer € 800 miljoen per jaar. De Netto Contante Waarde daarvan is – bij
een periode van 30 jaar en een reële rentevoet van 4% – circa € 13,8 miljard:
bijna € 1000 per inwoner van Nederland ouder dan 12 jaar. De jaarlijkse
welvaartswinst van literatuur komt dan op zo’n € 241 miljoen, wat
correspondeert met een Netto Contante Waarde (de totale gebruikswaarde)
van circa € 4,2 miljard.
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Tabel 5.2 Gebruikswaarde van boeken per genre
Totaal

Literatuur

Romantisch en
spannend

Jeugdboeken
en strips

Informatief en
overig

Leestijd
minuten per
week

78

31%

49%

6%

14%

Leestijd uur
per jaar

68

21

33

4

9

Euro per jaar

€ 837

€ 260

€ 410

€ 50

€ 117

Euro per jaar
totaal (mln)

€ 11.924

€ 3.697

€ 5.843

€ 715

€ 1.669

Uitgaven
boeken (mln)

€ 563

€ 103

€ 163

€ 81

€ 216

Tijdkosten
aanschaf
boeken (mln)

€ 281

€ 51

€ 81

€ 40

€ 108

Totale
gebruikskosten
boeken (mln)

€ 12.768

€ 3.851

€ 6.087

€ 837

€ 1.993

Totaal surplus
(mln)

€ 3.192

€ 963

€ 1.522

€ 209

€ 498

Meerwaarde
t.o.v.
alternatief
(mln)

€ 798

€ 241

€ 380

€ 52

€ 125

€ 13.799

€ 4.162

€ 6.579

€ 905

€ 2.154

Netto
Contante
Waarde
(mln)

Optellingen kunnen enigszins afwijken door afrondingsverschillen
Bron: Atlas voor gemeenten
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5.2

Optiewaarde

Mogelijk heeft daarnaast de toegang tot een grote verscheidenheid aan
boeken – los van het feitelijk lezen ervan – een optiewaarde. Van oudsher
spelen boekhandels, bibliotheken en antiquariaten een belangrijke rol bij de
toegang tot boeken. Nabijheid daarvan zou een optiewaarde kunnen
vertegenwoordigen, die zich dan via een groter woongenot zou moeten
vertalen in hogere grond- en huizenprijzen (zie hoofdstuk 2). In die
optiewaarde zou ook de waarde van pluriformiteit gelegen kunnen zijn; de
toegang via boekwinkels tot een breed en divers titelaanbod.
Voor het onderzoek waren gegevens bekend over de locaties van
boekhandels, bibliotheken en antiquariaten in Nederland. De aanwezigheid
van boekwinkels in de directe omgeving bleek wel (zie figuur 5.5), en de
aanwezigheid van bibliotheken niet, samen te hangen met hogere grond- en
huizenprijzen. Het verschil zou te maken kunnen hebben met het feit dat
vrijwel alle gemeenten een bibliotheek hebben waardoor dit een minder
onderscheidende factor is dan gespecialiseerde boekhandels.

Figuur 5.5 Grond met een woonbestemming is duurder in de nabijheid van
boekwinkels
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Bron: Atlas voor gemeenten obv data Lijstenboek en H. de Groot, G. Marlet, C. Teulings,
W. Vermeulen, 2010: Stad en land (Cpb, Den Haag).
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Ook in de VS is al eens onderzoek gedaan naar de optiewaarde van
boekwinkels. Het probleem van dat onderzoek is dat boekwinkels daar deel
uitmaken van een amenity index, die inderdaad significant samenhangt met de
aantrekkingskracht van woonlocaties, maar waarvan dus niet kan worden
gezegd dat de geïsoleerde indicator boekwinkels daar ook echt aan hebben
bijgedragen. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat bepaalde bevolkingsgroepen
– ‘moralisten’ en homo’s – vaker op een locatie in de buurt van boekwinkels
wonen. Maar het is hier de vraag wat eerst kwam: de bevolking of de
boekwinkel.
65

Bij het gevonden verband tussen de nabijheid van boekwinkels en de
grondwaarde op woonlocaties in de buurt (figuur 5.5) bestaan vergelijkbare
methodologische bezwaren en interpretatieproblemen. Daar komt nog bij
dat de indicator voor de nabijheid van boekwinkels sterk correleert met die
voor andere binnenstedelijke voorzieningen. Het bleek niet goed mogelijk
om die met regressieanalyses uit elkaar te rafelen. Daarvoor zou specifiek
aanvullend onderzoek nodig zijn.
Tot die tijd is het niet verantwoord om deze vermeende optiewaarde van
boekwinkels bij de maatschappelijke waarde van de letteren op te tellen.
Daar komt bij dat internet een steeds grotere rol speelt bij de toegang tot
boeken: zowel als kanaal om gedrukte boeken te bestellen, als medium om
e-boeken te downloaden. De aanwezigheid van een fysieke boekwinkel of
bibliotheek in de omgeving speelt daardoor een steeds minder
doorslaggevende rol voor de toegang tot boeken. Daarmee is overigens niet
uitgesloten dat de fysieke boekhandel, bibliotheek of een antiquariaat een
belevingwaarde biedt die verder gaat dan de toegang tot boeken. Voor een
selecte groep mensen zou de aanwezigheid ervan in de woonomgeving nog
altijd een optiewaarde kunnen vertegenwoordigen.

5.3

Economische waarde

De economische waarde van de letteren schuilt in het producentensurplus
van boekenuitgevers en -verkopers in Nederland, én de royalty’s en winst op
boekverkopen in het buitenland. Die economische waarde van de letteren
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laat zich grotendeels in geld uitdrukken, al is die vergeleken met de hiervoor
berekende gebruikswaarde bescheiden.
De economische waarde bestaat in de eerste plaats uit het
producentensurplus dat wordt gecreëerd bij de productie en verkoop van
boeken. Dat is de winstmarge na aftrek van een redelijk rendement op het
geïnvesteerd vermogen en wordt geschat op circa 3,2%. Dit mag laag lijken,
maar uit onderzoek van Boek & Bedrijf blijkt dat boekhandels over 2008
gemiddeld 0,2% verlies leden, wanneer rekening wordt gehouden met een
ondernemersloon. Het productensurplus in dat deel van de keten, waar
34% van de bruto marge wordt behaald, is dus negatief. Wanneer voor de
rest van de keten een surplus van 5% wordt verondersteld, resulteert dat in
een gemiddeld surplus van 3,2%.
66

Over een omzet van € 563 miljoen over de totale binnenlandse markt in
2010 komt dat uit op een welvaartswinst van € 18,2 miljoen, met een Netto
Contante Waarde van € 315 miljoen. Voor literatuur gaat het naar schatting
om een jaarlijkse welvaartswinst van ongeveer € 3,3 miljoen met een Netto
Contante Waarde van € 58 miljoen.
In hoofdstuk 2 werd al opgemerkt dat de omzet in de producerende sector
(bij schrijvers, uitgevers en boekhandelaren) niet als welvaartseffect kan
worden ingeboekt omdat de betrokken werknemers en het ingezette kapitaal
ook op andere wijze productief had kunnen zijn. Alleen de beloning voor de
extra productiviteit van arbeid en kapitaal in deze sector (het zogeheten
producentensurplus) telt als welvaartswinst.
Daarnaast zijn er de royalty’s op de verkoop van Nederlandse boeken in het
buitenland. Volgens Eurostat bedroeg de totale waarde van de vanuit
Nederland geëxporteerde boeken in 2006 € 383 miljoen. Dat is echter
inclusief in Nederland gedrukte buitenlandse boeken, en exclusief in het
buitenland gedrukte boeken van Nederlandse auteurs. Het is niet exact
bekend welk deel hiervan betrekking heeft op Nederlandse literatuur, maar
als er vanuit wordt gegaan dat het aandeel Nederlandse literatuur hier gelijk
is aan het aandeel Nederlandse literatuur in de in Nederland verkochte
boektitels, komt de exportwaarde van vertaalde literatuur van Nederlandse
auteurs uit op ongeveer € 67 miljoen.
67
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Boek & Bedrijf, 2009. Bedrijfsvergelijkend Onderzoek 2008 (Bilthoven).
Eurostat, 2007: Cultural statistics, p.110.
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Uitgaand van een gemiddeld royaltypercentage van 8% komt dit overeen
met een welvaartswinst voor Nederland van € 30,6 miljoen in totaal, en
€ 5,3 miljoen voor literatuur. De Netto Contante Waarde daarvan bedraagt
€ 530 respectievelijk € 92 miljoen.
Tot slot kan literatuur een rol spelen bij het overbruggen van culturele
afstanden tussen Nederland en andere landen. Cultuurverschillen kunnen
een belangrijke belemmering vormen in het handelsverkeer. Economische
diplomatie levert mede door het verkleinen van deze belemmeringen een
significante positieve bijdrage aan de welvaart. Cultuur, waaronder literatuur,
spelen daarin naar verwachting een rol van betekenis. Met name vertaalde
literatuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan het imago van Nederland,
en de kennis van en het begrip voor de Nederlandse cultuur in het
buitenland.
Bij handelsmissies en staatsbezoeken wordt deze waarde ook actief benut.
Cultuurverschillen blijken een belangrijke belemmering te zijn in het
internationale economische verkeer. Economische diplomatie is het middel
bij uitstek om niet-traditionele vormen van afstand tussen landen te
overbruggen, zoals verschillen in cultuur, institutie en politieke systemen.
Cultuurgoederen, waaronder de letteren, maken doorgaans deel uit van
dergelijke missies, om de bekendheid met en belangstelling en waardering
voor de Nederlandse cultuur te vergroten. Van handelsmissies in het
algemeen is berekend dat ze de Nederlandse welvaart met ongeveer € 100
miljoen per jaar verhogen. De precieze rol die cultuur, en in het bijzonder
de letteren, daarbij spelen is echter niet vast te stellen.
68

5.4

Sociale waarde

De sociale waarde van de letteren laat zich moeilijk in euro’s uitdrukken.
Vast staat dat lezers over het algemeen betere maatschappelijke kansen
hebben. Een Amerikaanse studie wijst uit dat lezers vaker hun opleiding
afmaken. Daarna hebben ze vaker werk, beter betaalde banen en maken ze
sneller carrière. Ook doen ze vaker vrijwilligerswerk en komen ze minder
69
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Consequence, Research Report #47.
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vaak in de gevangenis. Bovendien is duidelijk dat het lezen van boeken
positief samenhangt met de algemene leesvaardigheid.
Dit zijn signalen die duiden op een positief maatschappelijk effect van het
lezen van boeken in het algemeen, en literatuur in het bijzonder. Onzeker is
echter in hoeverre het hier gaat om correlaties of echte effecten. Zo geeft de
hiervoor aangehaalde Amerikaanse studie aan: “Strictly understood, the data in
this report do not necessarily show cause and effect. The statistics merely indicate
correlations.” Dit is een algemeen kritiekpunt dat is in te brengen tegen bijna
al het onderzoek dat positieve sociale effecten toedicht aan
cultuurparticipatie. Meer onderzoek waarin het causaliteitsvraagstuk
afdoende wordt geadresseerd is derhalve nodig voor aan deze effecten een
concrete maatschappelijke waarde kan worden gekoppeld.
70
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Tabel 5.3 vat de maatschappelijke waarden van de letteren samen die wel in
euro’s konden worden uitgedrukt. Met name de gebruikswaarde beloopt een
bedrag dat een veelvoud is van de bedragen die worden uitgegeven aan het
kopen van boeken, én de bijdrage van de overheid in de vorm van subsidies.
Dat betekent dat de maatschappelijke baten van de letteren hoger zijn dan
de maatschappelijke kosten.

Tabel 5.3 De maatschappelijke waarde van de Letteren
Netto Contante Waarde (€ miljoen)

Gebruikswaarde
Economische waarde
TOTAAL

Boeken totaal
13800
845
14645

Literatuur
4160
150
4310
Bron: Atlas voor gemeenten
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S. van Noord, 2010: Cultuur verbindt en maakt slimmer? Een literatuurstudie naar sociale en
cognitieve effecten van cultuurparticipatie. Ministerie van OCW, Den Haag.
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6

Cultuurparticipatie
In tegenstelling tot de andere culturele sectoren zal de maatschappelijke
waarde van cultuurparticipatie vrijwel volledig worden bepaald door de
sociale effecten ervan. Het zal vooral gaan om de positieve effecten van
actieve cultuurdeelname op onderwijsprestaties, gezondheid, leefbaarheid,
de ontwikkeling van vaardigheden bij kwetsbare groepen en het effect
daarvan op integratie en sociale samenhang.
72

In hoofdstuk 2 is daar al het een en ander over gezegd, en zijn er
verschillende studies aangehaald die de relatie tussen cultuurdeelname en
gezondheid, productiviteit en leefbaarheid leggen. Daaraan kan nog worden
toegevoegd dat het belang van cultuureducatie en cultuurparticipatie door
Nederlanders breed wordt onderkend: 93% van de Nederlanders vindt het
belangrijk dat kinderen iets meekrijgen van kunst en cultuur, en 79% vindt
kunst en cultuur een noodzakelijk onderdeel van het onderwijs.
73

Op basis van informatie over de locaties van centra voor cultuurparticipatie,
en de herkomst van de gebruikers daarvan, kan berekend worden hoe groot
de sociale effecten van cultuurparticipatie zijn, en welke maatschappelijke
waarde die vertegenwoordigen.
Allereerst kan dan geanalyseerd worden of de gezondheid, de leefbaarheid
en de sociale samenhang in de buurt van die culturele centra groter is dan op
plekken waar geen mogelijkheden zijn voor actieve cultuurdeelname. Dat is
vrij eenvoudig te doen omdat er al regressiemodellen beschikbaar zijn
waarin de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in wijken wordt verklaard
uit allerlei kenmerken van de bevolking en de fysieke omgeving in de wijk.
Ook zijn er al modellen die de maatschappelijke waarde van die gezondheid,
leefbaarheid en veiligheid in geld uitdrukken. Als daar indicatoren voor (het
gebruik van) culturele centra aan zouden worden toegevoegd kan worden
bewezen of een betere gezondheid en een betere leefbaarheid in de wijk het
gevolg zijn van die culturele centra, en de actieve cultuurdeelname in de wijk.
74
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Ook zouden de maatschappelijke prestaties kunnen worden vergeleken van
mensen die meer of minder cultuureducatie hebben genoten. Ook langs die
weg is het mogelijk om een inschatting te maken van de sociale effecten (en
de gebruikswaarde) van cultuurparticipatie. Want ook die gebruikswaarde
speelt hier natuurlijk een rol. Mensen die van het cultuuraanbod
gebruikmaken en actief deelnemen aan culturele activiteiten betalen immers
een prijs van een cursus, en besteden daar tijd aan. Dat betekent dat ze meer
waarde hechten aan die cultuurdeelname dan ze ervoor betalen, hetgeen
zoals gezegd ook een welvaartswinst is.
Informatie over de locaties van de culturele centra, en het gedrag en de
herkomst van de gebruikers van die centra, is vooralsnog echter niet
beschikbaar. Naar verluidt komt die informatie in de loop van 2011 echter
wel beschikbaar, wat het mogelijk zou maken om de maatschappelijke
waarden van cultuurparticipatie en community arts op de hierboven
beschreven wijze te berekenen en in geld uit te drukken.
75

75
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7

De rol van de overheid en het belang van de fondsen
De voorgaande hoofdstukken lieten zien dat het culturele aanbod in
Nederland een aanzienlijke maatschappelijke waarde vertegenwoordigen.
Voor de uitvoeringen op de Nederlandse podia, de musea voor beeldende
kunst en de letteren konden die grotendeels concreet worden ingevuld, al
ontbraken ook daar nog enkele posten die naar verwachting echter gering
zijn.
Deze maatschappelijke waarden zijn echter nog geen legitimatie voor een rol
voor de overheid bij het voorbrengen van die culturele productie. De
Efteling trok in 2010 zo’n 4 miljoen bezoekers, evenveel als het Van Gogh
Museum, Rijksmuseum, Anne Frank Huis en Concertgebouw samen. Ook
de Efteling verschaft zijn bezoekers genot en vertegenwoordigt dus een
maatschappelijke waarde. Maar dat pretpark functioneert prima als
commercieel bedrijf, en ontvangt geen subsidie van de overheid.
Dit slothoofdstuk bespreekt kort de rol van de overheid in relatie tot
cultuur. De eerste vraag die daarbij aan de orde is, is welke economische
legitimatie er is voor de overheid om direct of via een subsidie aan de
cultuurfondsen in te grijpen in de cultuursector. De gronden voor ingrijpen
worden daarbij in verband gebracht met de waarden zoals die in de
voorgaande hoofdstukken zijn gedefinieerd en in welvaartseffecten zijn
uitgedrukt. Vervolgens wordt een globale inschatting gemaakt van de
bijdrage die cultuurfondsen aan die welvaartseffecten leveren.

7.1

Legitimatie voor overheidsingrijpen

Ingrijpen door de overheid vraagt om een gedegen afweging en vereist meer
dan een positieve bijdrage van een sector aan de welvaart.
Overheidsingrijpen kan gerechtvaardigd zijn als er sprake is van publieke
belangen. De economische literatuur zegt dat ingrijpen nodig kan zijn als de
markt er niet in slaagt om de publieke belangen te borgen. Dit is het geval
als er sprake is van externe effecten, informatiescheefheid, marktmacht of
(te) hoge transactiekosten.
Externe effecten zijn aan de orde wanneer derden voordeel of schade
ondervinden van een (economische) activiteit zonder dat daar een
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markttransactie aan ten grondslag ligt. Bekende voorbeelden van negatieve
externe effecten zijn geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen.
In relatie tot de culturele sector zijn juist positieve externe effecten aan de
orde van de dag. De optiewaarden van de podiumkunsten en de musea (zie
hoofdstuk 3 en 4) zijn daarvan een voorbeeld. Maar ook de bijdrage van
musea aan de toeristische bestedingen (een deel van de economische
effecten) kunnen als een extern effect worden beschouwd. Ook van
monumenten en architectuur gaan externe effecten uit omdat ze bijdragen
aan de woonaantrekkelijkheid van steden, en zo welvaartswinsten opleveren
voor eenieder die kan genieten van stedelijk schoon zonder daarvoor te
hoeven betalen.
Positieve externe effecten brengen met zich mee dat de welvaartsbijdrage
van cultuur en erfgoed vaak slechts ten dele door ‘producenten’ kan worden
afgeroomd. Daarmee bieden ze een economische grond voor
overheidsbetrokkenheid in de vorm van subsidiëring. Er komen namelijk
baten bij derden terecht, die niet bij de exploitant van bijvoorbeeld een
theater of museum terechtkomen, waardoor deze kan blijven zitten met een
onrendabele top. Het is dan welvaartsverhogend deze onrendabele top te
financieren met een overheidssubsidie.
In de cultuursector is dit maar al te gebruikelijk. Het gesubsidieerde deel van
de cultuursector heeft een omzet van ongeveer € 5 miljard. Daarbij gaat het
vooral om de podiumkunsten, en de museum- en erfgoedsector. Dit
gesubsidieerde deel van de cultuursector haalt ongeveer 40% van zijn omzet
uit de markt, via toegangsgelden, horeca, sponsoring en giften. De overige
60% bestaat uit subsidies van het Rijk (18%), provincies (4%) en de
gemeenten (38%). Voor de cultuurinstellingen die behoren tot de
rijksgesubsidieerde basisinfrastructuur (BIS) zijn de eigen verdiensten nog
een kleiner deel van de totale omzet, namelijk 29,5%, variërend van minder
dan 10% voor toneelgezelschappen tot ongeveer 20% voor
dansgezelschappen, opera en orkesten, en 30 tot 40% voor musea en
festivals.
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Hoewel subsidiëring op grond van externe effecten te rechtvaardigen kan
zijn, is het daarbij wel zaak dat subsidies in verhouding staan tot de externe
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en indirecte effecten. Instrumenten kunnen erop gericht zijn om die
verhouding te sturen, bijvoorbeeld door matching: Subsidie wordt dan
gekoppeld aan een bedrag van een andere partij of eigen inkomsten. Voorts
is het wenselijk niet meer te subsidiëren dan nodig is om te zorgen dat
welvaartsverhogende activiteiten worden ontplooid. Een activiteit die op
zichzelf al voldoende rendabel is om tot exploitatie – en dus aanbod – aan te
zetten, behoeft in principe geen subsidie, ook al brengt deze positieve
externe effecten voort. Het oogmerk van optimale subsidiëring is dus
vergroting van (de diversiteit van) het aanbod.
In aanvulling daarop komt dit het draagvlak van subsidies ten goede,
wanneer zij zoveel mogelijk worden opgebracht door degenen die profiteren
van de externe effecten. De optiewaarde van podiumkunsten blijkt
bijvoorbeeld vooral lokaal (in de stad zelf) waarde te genereren, wat pleit
voor een sterk lokale grondslag bij de financiering van podiumkunsten.
Voor musea is dat veel minder het geval.
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In aanvulling op subsidies kan ook worden gezocht naar andere
instrumenten om tekorten als gevolg van externe effecten te ondervangen.
Juist lokaal loont het de moeite na te denken over de ‘externe’ partijen die
profijt hebben van cultuurinvesteringen – te denken valt daarbij aan
woningeigenaren, woningcorporaties en horeca – en de mogelijkheden om
hun belang bij de cultuurinvesteringen om te zetten in
investeringsbereidheid. Een denkrichting kan dan zijn de lokale
ondernemers of woningbezitters mee te laten betalen om zo externe
effecten te internaliseren en kosten en baten bij elkaar te brengen.
Andere vormen van marktfalen zijn informatiescheefheid, marktmacht of
(te) hoge transactiekosten. Deze vormen van marktfalen geven over het
algemeen geen aanleiding voor het verschaffen van overheidssubsidies, maar
kunnen wel een belemmering vormen voor de spontane totstandkoming van
cultuuraanbod. Ook hier kan een rol voor de overheid liggen, zonder dat het
direct gaat om het ter beschikking stellen van subsidies. Om dergelijke nietsubsidiegerichte instrumenten te laten werken moet er op termijn wel
voldoende zicht zijn op inkomsten. De rol van de overheid kan dan liggen
in het verschaffen van informatie of het wegnemen van risico’s voor derden
om geld te steken in cultuurprojecten. Op die manier kan de overheid
78

G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, 2011: De waarde van cultuur voor de stad, in: Atlas voor
gemeenten 2011 (VOC Uitgevers, Nijmegen).

65

De waarde van cultuur in cijfers

voorwaarden scheppen om private investeringen in de cultuursector te
stimuleren.

7.2

De bijdrage van de cultuurfondsen

De cultuurfondsen ontvangen financiële steun van de Rijksoverheid om een
bijdrage te leveren aan de bevordering van de cultuur. Met die steun vullen
de fondsen op uiteenlopende wijze en met verschillende instrumenten hun
rol in: door het geven van directe subsidies of beurzen, maar bijvoorbeeld
ook door het verschaffen van achtergestelde leningen of leningen met een
lage rente (Filmfonds, CoBO-fonds, Restauratiefonds), of subsidies met een
eis van medefinanciering uit andere bronnen.
Het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten geeft bijvoorbeeld geld aan
gezelschappen en stimuleert zo de totstandkoming van theaterproducties die
de podia vervolgens programmeren. Indirect wordt op die manier dus het
aantal uitvoeringen in de podiumkunsten in Nederland vergroot.
79

De totale maatschappelijke waarde van alle uitvoeringen in de
podiumkunsten in Nederland kwam uit op € 15 miljard (zie hoofdstuk 3),
wat overeenkomt met een jaarlijkse welvaartswinst van bijna € 1 miljard.
Door financiering van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten
komen in Nederland in totaal zo’n 5000 uitvoeringen per jaar tot stand, die
samen naar verwachting ongeveer 1,3 miljoen bezoekers trekken. Dat is
ongeveer 10% van het totale aantal uitvoeringen en 6% het totaal aantal
bezoekers in Nederland. Ervan uitgaande dat de door het fonds
gefinancierde producties een gemiddelde waarde hebben, leveren die een
jaarlijkse welvaartswinst op van tussen de € 60 miljoen (6% van € 1 miljard)
en € 100 miljoen (10% van € 1 miljard).
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Daarnaast zorgt het fonds jaarlijks nog voor ongeveer 1500 uitvoeringen in
het buitenland, met ruim 400.000 bezoekers, en stimuleert het op andere
wijze de internationalisering van de Nederlandse podiumkunsten. De
maatschappelijke waarde daarvan kan nog niet goed worden ingeschat
79
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omdat precieze cijfers over de exportwaarde van de Nederlandse
podiumkunsten ontbreken.
Het Nederlands Letterenfonds geeft subsidies en ontplooit activiteiten zoals
de organisatie van of deelname aan exposities en festivals. Het fonds zorgt
voor ontsluiting van het Nederlandstalige literaire erfgoed en richt zich op
versterking van het internationale vertaalbeleid, het non-fictiebeleid en van
de positie en diversiteit van buitenlandse literatuur in Nederlandse vertaling.
Ook zorgt het fonds voor verruiming van de budgetten voor beurzen en
subsidies voor nieuwe vormen van literatuur, waaronder elektronische, en
het opzetten van een servicegerichte ‘doorgaande lijn’ voor auteurs en
vertalers.
82

Behoud van het erfgoed, internationalisering en het waarborgen van de
diversiteit zijn dus belangrijke speerpunten in het beleid van het
Letterenfonds, maar dit liet zich in hoofdstuk 5 pas in welvaartstermen
vertalen voor zover het omgezet wordt in leesgedrag en de verkoop van
boeken in binnen- en buitenland. De aandacht van het Letterenfonds voor
het internationale vertaalbeleid sluit daarbij aan en heeft tevens een relatie
met de (niet-kwantificeerbare) bijdrage aan het succes van economische
diplomatie.
De meest directe en in beginsel kwantificeerbare bijdrage van het
Nederlands Letterenfonds volgt uit de werkbeurzen en subsidies voor
schrijvers en vertalers. Deze leiden tot concrete uitgaven, die een bijdrage
leveren aan de welvaartseffecten die in hoofdstuk 5 werden becijferd. Per
jaar gaat het daarbij om minstens 400 uitgaven, waarvoor ruim € 4,5 miljoen
aan beurzen aan auteurs en vertalers zijn uitgekeerd. Op een jaarlijks totaal
van 2000 literaire titels is dat dus 20%. Wanneer dit titels zijn die gemiddeld
gekocht en gelezen worden, levert dit een jaarlijks welvaartseffect op van
€ 50 miljoen (20% van de jaarlijkse welvaartswinst op het lezen van literaire
boeken, zie tabel 5.2).
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Nederlands Letterenfonds, 2010: Oog voor het verleden, blik op de toekomst (Aanvullend
beleidsplan).
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Volgens opgave Nederlands Letterenfonds.
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Daarnaast levert het fonds een bijdrage aan buitenlandse vertalingen van Nederlandse boeken.
In totaal gaat het daarbij om meer dan 200 titels per jaar, waaraan door het fonds ruim zeven ton
wordt uitgegeven. Welk deel van de totale export van Nederlandse literatuur dit vertegenwoordigt
is niet bekend, waardoor het onmogelijk is om de welvaartswinst hiervan uit te rekenen.
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De vraag is natuurlijk of die welvaartswinst volledig aan de inspanningen
van het fonds mogen worden toegerekend. Het antwoord op die vraag is
afhankelijk van een antwoord op de vraag of die titels (net als de
theaterproducties in het kader van de podiumkunsten) er zonder de
financiële steun van het fonds niet waren gekomen. Dat is niet bekend, en
verdient nader onderzoek.
Een aantal kanttekeningen is daarbij alvast wel op z’n plaats. De verdeling
van inkomsten van auteurs blijkt namelijk extreem scheef te zijn. Onderzoek
naar de inkomstenverdeling in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wijst
uit dat de 10% best verdiende auteurs 40 tot 60% van het inkomen van alle
auteurs verdienen. Daarmee is de inkomstenverdeling onder auteurs
schever dan die van een willekeurig derdewereldland. Recent onderzoek in
Nederland wees eveneens op de sobere inkomenspositie van de gemiddelde
auteur en vertaler: Zelfs wanneer inkomsten uit overige werkzaamheden,
lesgeven, uitkeringen en beurzen worden meegeteld, verdiende zo’n 57%
van de auteurs en 63% van de vertalers in 2009 minder dan een modaal
bruto inkomen van € 32.000. Veel auteurs zijn dus intrinsiek en niet
financieel gemotiveerd. Het is dus zeer de vraag of een subsidie of beurs wel
van doorslaggevende betekenis is bij het tot stand komen van hun werk.
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Soms zitten er bestsellers tussen de producties die het Nederlands
Letterenfonds met werkbeurzen mogelijk maakt, zoals Tommy Wieringa
recentelijk benadrukte. Maar juist in de productie van bestsellers ligt niet de
taak van de overheid, of van een fonds dat door de overheid wordt
gefinancierd. Voor een toekomstige bestseller staan uitgevers in de rij om de
auteurs van een voorschot te voorzien. Vaak is niet van tevoren duidelijk of
een uitgave een bestseller wordt, maar juist het traceren van getalenteerde
auteurs en het opbouwen van een portfolio van titels met voldoende kans
op successen is het metier van uitgevers. Bij de ondersteuning van de
productie en vertaling van de ‘moeilijkere’ boeken is het Nederlands
Letterenfonds onderscheidend ten opzichte van commerciële uitgevers. Dit
zijn de boeken die waarschijnlijk niet op de top-10-tafel komen te liggen.
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Hoewel deze boeken ongetwijfeld bijdragen aan de pluriformiteit is het nog
onduidelijk hoe groot de bijdrage daarvan aan de welvaart is, omdat die
grotendeels juist afhankelijk is van het aantal mensen dat ze leest (zie
hoofdstuk 5). De waarde van pluriformiteit zou gelegen kunnen zijn in de
optiewaarde van de toegang tot een breed en divers titelaanbod (zie
paragraaf 5.2).
In een vervolgstudie zullen precies die onzekerheden over de rol van
overheid en fondsen bij de ontwikkeling van het culturele aanbod in
Nederland worden onderzocht.
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