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van het ministerie van CRM, dat zich bezighoudt met zowel beschrijving en analyse

van een veldsituatie (publieksonderzoeken op bijvoorbeeld het gebied van dans en

muziek, onderzoek naar de situatie van de Nederlandse film), als concrete beleids-

vraagstukken (werkt de Aankoop Subsidieregeling voor Kunstwerken inderdaad

kunstspreiding in de hand?); fundamenteel grensverleggend onderzoek, zowel in

wetenschappelijke zin (bijvoorbeeld qua probleembenadering) als naar beleid (men

wil bewust niet uitgaan van bestaand beleid); en actueel onderzoek, dat vooral voor-

ziet in de onderzoeksvraag van kunstinstellingen. Interessant is dat de stichting in

dit verband speciaal financiële middelen heeft gereserveerd om het minder kapitaal-

krachtige organisaties mogelijk te maken onderzoek te laten verrichten.

Onder leiding van Leo Welters gaan onder meer sociologen, (sociaal-)psychologen

en politicologen in deze periode met veel ambitie aan de slag. De uitgaven van de

Boekmanstichting (de tijdschriftserie met de titel Dokboek, en de serie voor empiri-

sche of beschouwende studies met de naam Voetzoekers) geven een mooi beeld van

de resultaten waar deze gedrevenheid toe leidde. Zo wordt er een onderzoek

gedaan naar de geldstromen tussen overheid en beeldend kunstenaars, en naar de

effecten van de contraprestatieregeling. Ook vindt er een bezoekersonderzoek

plaats in het Rijksmuseum, wordt het jeugdtheater onderzocht en vindt een groot-

schalige studie plaats naar de sociale positie van ex-dansers. Dat er veel te onder-

zoeken is, is wel duidelijk en is niet verwonderlijk. Een groot aantal onderzoeks-

vraagstukken ligt nog open, de vraag uit het veld is groot en de overheid is er zeer

op gebrand te weten wat de effecten zijn van haar beleid en hoe zij haar beleid

verder vorm moet geven. De kentering is echter al in zicht. 

Jaren ’70 en ’80: deskresearch, literatuur en politiek De stichting groeit en met

haar het aantal onderzoeken en medewerkers. Parallel daaraan ontstaat bij het

ministerie van CRM langzamerhand de vraag naar de verhouding tussen input en

output van de stichting. Wat levert de stichting op aan onderzoeksresultaten en is

de kwaliteit voldoende? En – misschien nog wel belangrijker – komt de stichting

met resultaten waar het ministerie op zit te wachten? Kunnen de kunstambtenaren

ermee uit de voeten?

Onwillekeurig doet op de achtergrond de vraag zich voor naar de onafhankelijk-

heid van de stichting, evenals de vraag hoe onafhankelijk een onderzoeksinstituut

kán en mag zijn ten opzichte van zijn directe geldschieter die bovendien nog in het

bestuur is vertegenwoordigd. Welk volume aan kritische onderzoeksresultaten is

nog aanvaardbaar en in hoeverre is het handig onderzoek te laten doen door een

instituut dat zich erop laat voorstaan (en er zich in de ogen van het ministerie ook

op toelegt) niet beleidsbevestigend te werk te gaan? Tegelijkertijd spreken de feiten

ook voor zich. De onderzoeken worden steeds omvangrijker en de resultaten laten

steeds langer op zich wachten. Uitloop van onderzoek is geen uitzondering, het

ontbreekt aan wetenschappelijke coördinatie en het ministerie heeft nauwelijks

greep op de stichting. Langzamerhand neemt het gemor op de overheidsburelen toe.

Ligt het accent bij de

start van de stichting

vooral op het

organiseren van

conferenties en

incidentele publicaties, al

snel komt de nadruk te

liggen op het verrichten

van onderzoek

De oprichting in 1963 van wat toen nog de Dr. E. Boekmanstichting heette, was

geen initiatief van overheidsdienaren of bestuurders, maar van de kunstenaars zelf,

vertegenwoordigd door de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van

Kunstenaars – de latere Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Zij vroegen met

klem een instituut in het leven te roepen waarin kunst en wetenschap met elkaar

herenigd zouden worden. De startsubsidie van het Prins Bernhard Fonds zorgde

voor de benodigde fondsen, en op 17 december 1963 was de Dr. E.

Boekmanstichting een feit.

Jaren ’60 en ’70: van organisator van conferenties naar onderzoeksinstituut

Het eerste decennium is een periode van grote bloei voor de kersverse stichting. De

stichting ontwikkelt zich met subsidie van onder meer het ministerie van Cultuur,

Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) in hoog tempo. Ligt het accent bij de start

van de stichting vooral op het organiseren van conferenties en het (incidenteel)

publiceren van boeken, rapporten en literatuurstudies op het gebied van kunst en

cultuur, al snel komt de nadruk te liggen op het verrichten van onderzoek.

Aanleiding is de rond 1970 groeiende behoefte van het ministerie van CRM aan

wetenschappelijk onderzoek, onder andere om het beleid van de minister mede te

helpen bepalen. Het resultaat daarvan is dat de staf van de stichting in twee jaar tijd

groeit van vier naar negentien medewerkers, en dat de stichting zich officieel profi-

leert als het centrum voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cultuur en

maatschappij. Ter ondersteuning van het onderzoek, en als service voor geïnteres-

seerden, ontwikkelt zich tegelijkertijd een bibliotheek annex documentatiecentrum. 

Het onderzoek in deze periode wil maatschappelijk en veldgericht zijn. Daarbij

wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke beleidsrelevantie, dat wil zeggen 

relevantie voor het beleid van CRM, zonder dat dit automatisch beleidsbevestigend

zou moeten zijn. 

De stichting onderscheidt drie onderzoeksprogramma’s: onderzoek in opdracht

228 Op het raakvlak van kunst, beleid en 
wetenschap
Historische terugblik op de Boekmanstichting

In dit themanummer over kunst en wetenschap mag de

Boekmanstichting zelf – spin in het web van kunst, wetenschap en

beleid – niet ontbreken. In de vier decennia van haar bestaan heeft zij

de nodige koerswijzigingen ondergaan om het huwelijk tussen kunst

en wetenschap te laten slagen. 
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bracht (Decentralisatie, kunst- en museumbeleid; Provinciaal kunst- en cultuurbeleid;

Kunstbeleid van Amsterdam 1920-1940, en Uitgaven lagere overheden cultuur 1978-1980).

Ook de cultuurpolitiek in bredere zin krijgt aandacht, onder meer door bundeling

van de verzamelde opstellen van Jan Kassies, en een bundeling van artikelen uit de

Revisor over ‘de kunst en het geld’. 

Jaren ’80 en ’90: nieuwe banden met de wetenschap Kort na het onverwachte

overlijden van directeur Jan Rogier in 1986 doet Cas Smithuijsen zijn intrede als

directeur van de stichting. Zijn komst valt samen met het moment waarop de

Boekmanstichting wordt geconfronteerd met de opkomst van de nieuwe

studierichting Culturele Studies bij de universiteiten. Studenten die deze richting

kiezen kunnen zich bij hun studie Letteren specialiseren in de onderdelen beleid,

musea of journalistiek. 

Al snel doet de vraag zich voor wat de betekenis van deze nieuwe lijn van de

universiteiten is voor de stichting: wordt de Boekmanstichting ingehaald door de

universiteiten? Is haar rol uitgespeeld, nu de wetenschap zich ook formeel definitief

het lot van het kunstbeleid aantrekt? De stichting kiest vanaf het begin voor toena-

dering in plaats van polarisatie en zet daarmee de toon voor een toenadering die

jaren zal gaan duren. Aanvankelijk organiseert de stichting contactdagen voor

kunstonderwijs en -onderzoek, waar universiteiten en hbo-instellingen elkaar

kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen over kunstonderwijs en 

-onderzoek. Gaandeweg wordt de rol van de Boekmanstichting echter steeds preg-

nanter ingevuld. Als ‘nationale intermediair’ op het gebied van kunst- en cultuur-

beleid heeft de stichting niet alleen een rol als intermediair tussen de universiteiten

onderling, maar in de loop der jaren ook tussen de overheid en de universiteiten. De

stichting gaat zich onder meer bezighouden met de onderzoeksprogrammering,

biedt de universiteiten het exclusieve gebruik en alle diensten van haar bibliotheek

en documentatiecentrum aan, zet het tijdschrift Boekmancahier op, waarin alle

partijen hun onderzoeksresultaten en andere informatie kunnen publiceren, en stelt

een prijs in voor de beste scriptie van het jaar. Last but not least speelt de stichting –

aanvankelijk tegen de zin van het ministerie, inmiddels het ministerie van Welzijn,

Volksgezondheid en Cultuur (WVC) geheten – een initiërende rol bij de inrichting

van een Leerstoel Kunstsociologie, de latere Boekmanleerstoel, aan de Universiteit

van Amsterdam. Dit alles sterkt de Boekmanstichting in haar rol van informatiebron

voor de grote diversiteit aan partijen in het culturele veld. 

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw fungeert de Boekmanstichting nog

steeds – niet formeel, maar wel feitelijk – als ongekroond interuniversitair instituut

op het terrein van kunst, cultuur en beleid. Haar overzicht en expertise op dat

terrein zijn vanaf de jaren negentig verdiept en verbreed. Bovendien doet deze rol

recht aan het doel van de stichting een goede communicatie te bewerkstelligen

tussen enerzijds management en beleid en anderzijds onderwijs en onderzoek. 

Een parallelle kracht van de stichting is het zoeken naar internationale samenwer-

king. Ook dat is al gestart in het begin van de jaren negentig, met als aanleiding de

komst van de Europese Gemeenschap en de economische integratie die dat met

zich zou meebrengen.

Het resultaat destijds was de samenwerking met CIRCLE (Centre d’information et

De Boekmanstichting

profileert zich steeds

meer als een forum voor

beleid en politiek, een

podium waar ‘het

maatschappelijk debat’

gevoerd kan worden

Als begin 1976 de toenmalige cultuurminister Van Doorn een brief stuurt waarin

hij meedeelt het instituut te willen opheffen, slaat dat besluit echter in als een bom.

Het is bekend dat er kritiek is, maar opheffing van de stichting, en overheveling van

de activiteiten naar het Nijmeegse Instituut voor Toegepaste Sociologie, is ten enen-

male ondenkbaar. De Raad voor de Kunst, de Federatie van Kunstenaars-

verenigingen en het bestuur van de Boekmanstichting verzetten zich heftig en

uiteindelijk met succes. De stichting mag blijven bestaan, echter onder strikte voor-

waarden. De belangrijkste daarvan is dat het afgelopen moet zijn met langlopend

onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is voortaan uit den boze, en moet worden

teruggebracht tot ‘deskresearch’. Ter ondersteuning daarvan krijgt de stichting

mede tot hoofdtaak zich te ontwikkelen tot een documentair informatiecentrum op

het gebied van kunst, cultuur en beleid. 

De bezuiniging die hiervan het gevolg is, en de voorgeschreven verdeling van

financiële middelen zijn zodanig dat niet is te ontkomen aan een ingrijpende reorga-

nisatie van de stichting. Onder leiding van interim-directeur Wim Groffen wordt in

1977 het management vervangen en de onderzoeksstaf gedecimeerd. Tegelijkertijd

komt er een flink budget beschikbaar voor zowel personele als inhoudelijke professi-

onalisering van de bibliotheek en de documentatie. Bovendien verhuist de stichting

in dat jaar van het westelijk havengebied naar een monumentaal pand aan de

Herengracht in hartje Amsterdam, waardoor de bereikbaarheid flink verbetert.

Letterlijk om de hoek bevindt zich de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit

van Amsterdam, een gegeven dat later ook inhoudelijk zijn waarde zal bewijzen. 

Met de komst in 1978 van de nieuwe directeur, historicus Jan Rogier – curieus

genoeg een wetenschapper bij uitstek –, doet een nieuwe fase zijn intrede, met

korte studies, maar ook nieuwe activiteiten. Er wordt een historische component

toegevoegd aan het toch al aanzienlijke aantal wetenschappelijke invalshoeken, en

er wordt driftig gestudeerd op de vraag hoe het begrip ‘deskresearch’ zodanig kan

worden ingevuld dat er toch nog sprake kan zijn van in wetenschappelijk opzicht

interessante onderzoeks-, pardon: deskresearch-resultaten. Ook de bibliotheek en

documentatie kunnen zich, gebruikmakend van de al stevige basis die er is gelegd in

de jaren zeventig, in flink tempo ontwikkelen tot hét centrum in Nederland waar

nationale en internationale literatuur te vinden is op het gebied van kunst, beleid en

wetenschap. 

Als het onderzoeks- en bibliotheekstof enigszins is neergedwarreld en de eerste

resultaten zichtbaar worden, introduceren Rogier en zijn wetenschappelijke staf de

Boekmanstichting ook bij de (partij)politiek. Er worden contacten gelegd met onder

meer de wetenschappelijke bureaus van de belangrijkste politieke partijen en de

Boekmanstichting profileert zich steeds meer als een forum voor beleid en politiek,

een podium waar ‘het maatschappelijk debat’ gevoerd kan worden.

Qua output komt vanaf dat moment ook de literatuurstroom weer op gang en is

er in de loop van de jaren tachtig steeds meer te melden, met name op het gebied

van documentaire informatievoorziening. Vanaf 1978 wordt tweemaandelijks de

bekende blauwe Aanwinstenlijst uitgegeven met elk een kleine driehonderd nieuwe

titels, er verschijnt een serie Literatuurlijsten over relevante actuele onderwerpen

(kunst en economie; sponsoring van kunst; socialisme, kunst en politiek; theater-

beleid in Nederland) en de resultaten van het kortlopende onderzoek worden uitge-
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Uitloop van onderzoek is

geen uitzondering, het

ontbreekt aan

wetenschappelijke

coördinatie en het

ministerie heeft

nauwelijks greep op de

stichting
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De relatie tussen kunst en wiskunde is historisch

rijk en ontwikkelt zich nog steeds. De tentoon-

stelling De bomen van Pythagoras in het

Mondriaanhuis maakte duidelijk dat dit ook

geldt voor een nader gespecificeerd thema als

‘geconstrueerde groei’. Kort geschetst: evolutie

en transformatie zijn belangrijke thema’s in de

beelden van bijvoorbeeld Escher, maar de

vormen die door fractals1 worden geproduceerd

en die herkenbaar lijken te zijn als fjordenkusten

of varentakken, voeren al veel verder, en

misschien realiseren wij ons nog te weinig

hoezeer de virtuele werkelijkheid die nu in iedere

huiskamer kan worden gecreëerd, voortge-

komen is uit een ontwikkeling die met de

inmiddels klassieke idealen van de constructieve

en concrete kunst werd ingezet. Wiskundige,

althans structurerende principes zijn de kunst

nooit vreemd geweest – de architectuur is wat

dit betreft ook wel de moeder der kunsten

genoemd. Wanneer logische regels en systemen

echter als uitgangspunt en methode gaan dienen

om kunst te maken, wordt de verhouding tussen

meesteres en dienstmaagd op scherp gezet en

keert zich om.

Mondriaan was van mening dat de wereld van

het getal weliswaar een aantal gebonden

kunsten opleverde, maar dat deze toch onderge-

schikt was aan de wereld van de intuïtie en de

Van compositie naar algoritme

Wiskundige principes zijn nooit vreemd geweest aan de kunst. Maar

hoe ver kunnen kunstenaars gaan met het verwerken van logische

regels en systemen in hun kunst? Een verslag van het symposium

‘Kunst en mathematiek’ van 25 oktober 2003 in het Mondriaanhuis in

Amersfoort.

Cees de Boer

de recherches culturelles de l’Europe). Daarnaast zijn de internationale ‘expertmee-

tings’ die de stichting organiseert een manier om vorm te geven aan de tendens tot

internationalisering. 

Het einde van de internationalisering is nog niet in zicht. Is de Boekmanstichting

aan het eind van de twintigste eeuw nog voornamelijk een nationale intermediair, in

deze nieuwe eeuw zal haar internationale rol als kenniscentrum op het gebied van

kunst en cultuurbeleid wellicht kunnen groeien. 

Eenentwintigste eeuw: een ‘levende onderneming’ Kunst en wetenschap. De

Boekmanstichting heeft in haar bestaan laten zien dat het samengaan van die twee

een hecht huwelijk kan opleveren met als resultaat een waardig veertigjarig-

huwelijksfeest. Wel laat de geschiedenis van de stichting zien dat er, om dat

huwelijk goed te houden, niet kon worden stilgezeten.

Terugkijkend naar de geschiedenis van de stichting is er op deze manier een

traditie ontstaan. In die traditie is het opmerkelijk dat de stichting er al die jaren in is

geslaagd de ontwikkelingen in de maatschappij op de voet te volgen, en tegelijker-

tijd steeds pro actief is gebleven en tijdig heeft geanticipeerd op maatschappelijke

veranderingen. De stichting heeft zich flexibel getoond, zonder daarbij haar iden-

titeit en waarde te verliezen. Ze is meegegaan op de grote stroom, zonder haar

sterke kanten tekort te doen. Dit vermogen van volgen en tijdig anticiperen op een

veranderende omgeving is ook in het bedrijfsleven te zien, en wordt daar geacht de

eigenschap te zijn van langdurig bestaande en stabiele, dat wil zeggen écht succes-

volle ondernemingen. 

Tineke Pronk is bij de Boekmanstichting 
werkzaam geweest van 1977 tot 1993. 
Momenteel is zij adjunct-directeur van de 
War Trauma Foundation 
(020-643 85 38, www.wartrauma.nl).
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De geschiedenis van de

stichting laat zien dat er,

om het huwelijk tussen

kunst en wetenschap

goed te houden, niet kon

worden stilgezeten

hogere vormen van kunst waarin abstractie en

beelding samengingen; tegelijkertijd streefde hij

naar een universele beeldtaal die met ideale

vormen en zuivere principes de waarheid van de

schepping zou uitdrukken. Het is duidelijk dat dit

bij Mondriaan een spanning tussen ratio en intu-

ïtie opleverde en dat deze spanning hem naar

zijn beste artistieke resultaten bracht. Het was

deze productieve spanning tussen intuïtieve en

wiskundige abstractie die in verschillende

gedaanten naar voren kwam tijdens het op 25

oktober 2003 in het Mondriaanhuis te

Amersfoort gehouden symposium Kunst en

mathematiek. 

Klinkende structuren Albert van der Schoot

(Filosofische Faculteit, UvA) opende de reeks van

sprekers met een beschouwing over

constructieprincipes in de muziek door de

eeuwen heen. Met ‘Sounding Structures’ gaf hij

in zijn titel aan dat het hierbij gaat om vormen

van praktische kennis en vaardigheden die door

componisten sinds lang worden gebruikt. Hij

lichtte bijvoorbeeld het vierstemmige motet Ma

fin est mon commencement van Guillaume de

Machaut uit de dertiende eeuw toe: in de

structuur kunnen verschillende typen van

spiegeling, herhaling en transformatie van

melodie en ritme worden onderkend. Dit motet

Boekman_58_59  08-11-2004  14:34  Pagina 232




