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De toekomst van het boek is 
ongewis: het leespubliek krimpt, 
boek handels en bibliotheken hebben 
het moeilijk en in het onder wijs 
wordt het boek hier en daar al 
verdrongen door een digitaal 
scherm. Voor onze geschiedenis 
daarentegen is de rol van het 
gedrukte boek evident. In Vlaanderen 
is het boek nog meer met verschil
lende maatschappelijke stromingen 
verbonden dan bijvoor beeld in 
Nederland. Dat komt door dat de 
Vlaamse Beweging, die zich na 1830 
sterk maakte voor de emancipatie 
van de Vlaamse cultuur binnen de 
Belgische natiestaat, hoofdzakelijk 
een literaire beweging was, met 
onder meer Hendrik Conscience en 
Jan Frans Willems als bekende 
voortrekkers. Maar ook in de 20ste 
en 21ste eeuw blijft het boek in 
Vlaanderen midden in de samen
leving staan en vervult het een 
spilfunctie in de verzuiling, die 
langer aanhoudt dan in Neder land 
en meer terreinen bestrijkt. 
Socialistische, katholieke en 
liberale zuilen hebben niet alleen 
hun eigen ziekenfondsen, universi
teiten en kranten, maar ook boeken
reeksen, uitgevers en erfgoed
collecties. Ludo Simons stelt in de 
inleiding van Het boek in Vlaanderen 
sinds 1800 zelfs dat ‘tot diep in de 
twintigste eeuw geen enkele 
uitgeverij van betekenis in 
Vlaanderen kleurloos was’ (p. 12). 
Simons benut die unieke positie 
van het boek in Vlaanderen ten volle 
door zijn cultuurgeschiedenis te 
schrijven vanuit zowat alles en 
iedereen die vanaf 1800 in 
Vlaanderen met boeken te maken 
heeft gehad, maar hij maakt boven
dien duidelijk dat de uitgevers, 
boek handelaren, drukkers en 
schrijvers diezelfde Vlaamse 
cultuur  geschiedenis in sterke mate 
hebben beïnvloed.

 Culturele verenigingen
De ideologische invloed die er van 
de branche uitging, blijkt bijvoor
beeld uit de oprichting van twee 
belangrijke fondsen in de 19de 
eeuw: het Willemsfonds en het 
Davidsfonds, die ook nu nog actief 
zijn en die op hun hoogtepunt tien
duizenden leden kenden. Het waren 
en zijn breed opgezette culturele 
verenigingen, waarbij de oprichters 
het als hun voornaamste taak zagen 
om boeken uit te geven om zo hun 
leden aan het lezen te krijgen.  
Ze werden dan ook gedragen door 
mannen uit het boekenvak. Het 
eerst was daar het liberale Willems
fonds, vernoemd naar de zo
genoemde ‘vader van de Vlaamse 
Beweging’ Jan Frans Willems (1793
1846) en opgericht in 1851 te Gent. 
Boekhandelaar en uitgever Julius 
Vuylsteke trok er de kar, bekende 
auteurs van wie werk in de reeks 
werd opgenomen waren onder 
anderen Virginie Loveling en Cyriel 
Buysse. Vanwege het enorme succes 
van het Willemsfonds voelde de 
katholieke flank van de Vlaamse 
Beweging zich niet of nauwelijks 
vertegenwoordigd. Of, zoals de 
schrijver Frans de Potter het in 1874 
verwoordde: ‘De propaganda van 
het Geusch geworden Willemsfonds 
moet tegengewerkt worden, in 
dezen zin, dat wij den Vlaamschen 
lezer de keus moeten geven 
tusschen het goede en het kwade, 
dat wij hem in de gelegenheid 
moeten stellen om zijne weet
gierigheid te voldoen, om zijn huis
gezin en zich zelven te stichten.  
Het Willemsfonds is in heel 
Vlaanderen uitgebreid; stichten  
wij, met evenveel afdee lin gen,  
een Davidsfonds!’ (p. 101) 
 Dit katholieke Davidsfonds,  
dat in 1875 werd opgericht in 
Leuven, dankt zijn naam aan de 
invloedrijke hoogleraar, literaire 
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criticus en kanunnik Jan Baptist 
David (18011866). De grote man 
achter het Davidsfonds was de 
uitgever Alfons Siffer (18501941), 
auteurs in de reeks waren Guido 
Gezelle, Ernest Claes en de 
eminente histori cus Lode Wils.

Interactie tussen Neder-
land en Vlaanderen

Het boek in Vlaanderen is niet louter 
rond deze liberale en katholieke 
stromingen gegroepeerd. De auteur 
heeft juist doorlopend aandacht 
voor dwarsverbanden en uit
zonderingen, zo ook voor de 
bekende firma van Angèle Manteau 
(19112008), die zich niet makkelijk 
in een zuil laat vangen. Deze van 
oorsprong Waalse uitgeefster 
kwam min of meer toevallig in het 
boekenvak terecht door haar 
contacten met het Nederlandse 
echtpaar Jan en Aty Greshoff,  
bij wie ze in Brussel een tijdje 
inwoonde. Aan haar loopbaan is 
een apart hoofdstuk gewijd, waarin 
Simons stilstaat bij Manteaus 
bewogen leven en vooral de zake
lijke kanten van haar bedrijf. Zo 
komen we meer te weten over de 
fusies die haar uitgeverij initieerde 
of onderging en tevens over de 
interactie tussen het Nederlandse 
en Vlaamse boekbedrijf in het 
midden van de 20ste eeuw. Manteau 
vertegenwoordigde in België 
verschillende prestigieuze Neder
landse fondsen, waaronder 
Meulenhoff en Nijgh & Van Ditmar, 
en zorgde op die manier voor een 
grote verspreiding van Nederlandse 
literatuur in Vlaanderen. Om
gekeerd stuitte de export van 
werken uit haar eigen fonds naar 
Nederland op protectionistische 
maatregelen van de Nederlandse 
branche. Bovendien had zij, evenals 
andere Vlaamse uitgevers, regel
matig het nakijken wanneer de 

zoveelste Vlaamse sterauteur (Hugo 
Claus, Louis Paul Boon, Hubert 
Lampo) overstapte naar een Neder
landse uitgeverij.

Invloed van nadrukken
Simons weet de vaart er in dit 
kloeke werk goed in te houden door 
hier en daar in stijl en tempo te 
variëren: opsommingen voor de 
fijnproever die alle relevante namen 
en jaartallen wil kennen, wisselt de 
auteur af met mooi geschreven 
beschouwingen over bijvoorbeeld 
de invloed van het grootschalige 
Belgische nadrukken op de ontwik
keling van de nationale literatuur  
in België. Die nadrukken waren 
repro ducties van werken die uit 
winst oogmerk verschenen, zonder 
voorkennis, akkoord of vergoeding 
van de auteur of de oorspronkelijke 
uitgever. In de 19de eeuw was 
Brussel het centrum van de inter
nationale nadruk, veelal Franse 
boeken werden er op de persen 
gelegd en grootschalig verspreid. 
Zo kwam het dat het leespubliek in 
Vlaanderen, dat geen moeite had 
Franstalige teksten te lezen, zich 
niet aan nieuwe Neder landse of 
Vlaamse literatuur hoefde te wagen. 
Ook kwam de WaalsBelgische 
literatuur na de omwen te ling in 
1830 door de nadruk nauwelijks van 
de grond, omdat deze door de 
goedkope Franse drukken uit  
de markt werd gedrukt.
 Doordat het werk van Simons 
meer dan tweehonderd jaar bestrijkt, 
worden parallellen en verschillen 
zichtbaar die in een andere context 
minder zouden opvallen, zoals  
de diverse censuur maatregelen  
ten tijde van de Franse (17951814) 
en Duitse bezetting (19141918  
en 19401944). In het hoofdstuk over 
de Tweede Wereld oorlog zet Simons 
de Vlaamse situatie af tegen de 
Nederlandse, en hij laat zien dat het 

literaire leven in Vlaanderen 
uiteindelijk minder onder het 
Duitse juk te lijden had dan dat  
in het noorden. Aardige anekdotes 
houden de lezer fris, zoals het 
verhaal over de uitgever Achiel 
Mareel, oprichter van uitgeverij  
De Kogge uit het Vlaamse plaatsje 
Evere. Mareel werd in 1940 op een 
zogeheten spooktrein richting 
Frankrijk gezet op verdenking van 
spionage. Niemand rekende erop 
hem ooit nog in levenden lijve terug 
te zien, maar hij keerde net op tijd 
naar Brussel terug om de te zijner 
nagedachtenis georganiseerde 
rouwmis bij te wonen (p. 433).
 Het boek in Vlaanderen is een 
grondige bewerking en aanvulling 
op Simons’ eerdere Geschiedenis 
van de uitgeverij in Vlaanderen,  
dat in 1984 en 1987 in twee delen 
verscheen. Terecht is het werk van 
alle kanten bejubeld, toen en nu. 
Dit magistrale boek, dat deze keer 
ook nog eens bijzonder fraai is 
vormgegeven en geïllustreerd, is 
een must have voor iedereen die 
zich met het boekenvak of met 
cultuurgeschiedenis bezighoudt.

Janneke Weijermars 
is universitair docent Moderne  
Letterkunde aan de Rijks
universiteit Groningen en onder
zoeker aan het Huygens ING 
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Muziekuitgevers trekken 

aan de touwtjes
Gijsbert Kamer     

Wierda, W. (2013)
Kick back van muziekuitgevers: 
belang en gedrag van een verborgen 
deel van de creatieve industrie.
Rotterdam: ERMeCC
(Te bestellen bij de auteur:  
wes.wierda@inholland.nl)

Het functioneren van de muziek
industrie is regelmatig onderzocht. 
Meestal betreft het slechts  
facet ten ervan, bijvoorbeeld een 
specifiek muziekgenre. Om inzicht 
te geven in de opkomst van rhythm
andblues in de jaren veertig en 
vijftig van de vorige eeuw en hoe 
daaruit de rock’nroll kon ontstaan, 
beschreef de Britse journalist 
Charlie Gillett in 1970 uitgebreid  
de belangrijkste kleine platenlabels 
in de Verenigde Staten en hoe hun 
handelen zich verhield tot de grote 
maatschappijen. De doorbraak van 
Elvis Presley in 1955 is niet los te 
zien van Sun Records in Memphis 
en de verkoop van alle rechten een 
jaar later aan RCA.
 Je kunt de popgeschiedenis of 
delen ervan niet beschrijven zonder 
stil te staan bij de dynamiek binnen 
de muziekindustrie: de verzamel
naam voor alle artiesten, muzikan
ten, platenmaatschappijen, 
manage ments, agenten, festival
organisaties en publishers. Deze 
laatste groep, ook wel aangeduid 
als muziekuitgevers (belangen
behartigers van de recht hebbenden) 
speelt een belangrijke rol. Publishers 
zorgen er niet alleen voor dat recht
hebbenden betaald krijgen voor het 
gebruik van hun muziek, ze proberen 
die muziek ook elders onder de 
aan dacht te brengen. Wie een hit 
heeft gecompo neerd kan schatrijk 
worden, als hij zijn zaakjes goed 
geregeld heeft. Iedereen weet dat 
het voor een beginnend artiest 
essentieel is dat hij zijn auteurs
recht goed geregeld heeft, zeker nu 
hij het steeds minder van de plaat
verkoop moet hebben. Er gaat heel 
veel geld rond binnen de publishing. 
Een goed liedje is goud waard, en 
muziekuitgevers azen er dan ook 
op, zelfs in een tijd dat de plaat
verkoop gedecimeerd is. Succes
volle liedjes worden weer aan

geboden aan derden, die met hun 
versie ook voor inkomsten zorgen, 
of muziek wordt aangeboden aan 
producenten van films en commer
cials, die eveneens inkomsten 
genereren. 
 Des te opvallender is het dat  
de muziekuitgeversbranche nooit 
echt goed is onderzocht. Waar de 
geschie  denis van platenmaat schap
pijen regelmatig is geboekstaafd,  
is er weinig lezenswaardigs over het 
reilen en zeilen binnen de wereld 
van muziekuitgeverijen bekend.  
Het proefschrift van Wes Wierda 
brengt hier verandering in. Wierda, 
die in mei 2013 promoveerde aan  
de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
zet uiteen hoe muziekuitgevers een 
eeuw geleden belangrijk werden, 
daarna een beetje werden weg
gedrukt door platenfirma’s en met 
het ineenstorten van de geluids
dragershandel weer aan belang 
toenemen.
 Publishers waren belangrijk 
toen liedjes vooral via bladmuziek 
ver spreid werden. Toen de eerste 
platen werden geperst waren ze dat 
nog, al verschoof de aandacht naar 
de maatschappijen die de platen uit
brachten en distribueerden. Wierda 
legt uit dat niet alleen platen
maatschappijen de functie van 
gatekeeper (hoeder van kwaliteit) 
hadden. Hun A&Rmanagers (A&R 
= Artist & Reper toire) bepaalden 
samen met de artiesten wat er op 
de plaat kwam, maar muziek
uitgevers deden dat ook. Net als 
platenmaatschappijen gingen zij 
zelf op zoek naar talent, dat ze vaak 
een voorschot uit betaalden in ruil 
voor een groter eigen aandeel van 
de muziek rechten. Sterker nog, zo 
stelt Wierda vast: ‘De voornaamste 
reden dat muziekuitgevers met 
plezier hun vak uitoefenen is vol gens 
een muziek uitgever (inter view, 2009) 
het enthousiasme dat voortkomt uit  
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de ontdekking van een hit voordat 
anderen dat doen’ (p. 43).
 Muziekuitgevers zijn dus mede
bepalend voor het muziekklimaat. 
Dat we zo weinig van ze weten, komt 
vooral doordat ze liever in de luwte 
opereren en geen openheid van 
zaken geven: van de 76 uitgevers 
die Wierda benaderde voor zijn 
onderzoek, retourneerden slechts 
32 het enquêteformulier, en de helft 
van de formulieren was onvolledig 
ingevuld. En dat terwijl Wierda een 
voudig vroeg naar ‘de rol en functie 
van de muziekuitgever in de nieuwe 
tijd en het afgelopen decen nium’  
(p. 7172). Als daar al geen ant
woord op komt, dan mag je vrezen 
dat echt harde cijfers helemaal niet 
gegeven worden. 
 Gelukkig mocht Wierda (helaas 
anoniem) een aantal insiders inter
viewen. Het betreft een weten schap 
pe lijke tekst dus hij laat zijn emoties 
achterwege. Maar een zinnetje als 
‘opmerkelijk genoeg wordt de hoge 
verkoopprijs van cd’s door de consu
menten geaccep teerd’ (p. 163) geeft 
aan dat Wierda zijn wenkbrauwen 
flink gefronst zal hebben.

 Zwijgzame bronnen
Het is ook een curieuze geschie 
denis, die van de platenindustrie, 
en de belangrijke rol daarbinnen 
van muziekuitgeverijen. Alleen al 
dat maakt dit boek de moeite waard. 
Je vraagt je regelmatig af hoe 
ieder een zich zo makkelijk door  
de industrie liet beteugelen. Neem  
de kwestie die Wierda aansnijdt van 
de krank zinnig hoge verkoopprijs 
waarmee de cd destijds geïntro
duceerd werd. Het (niet valide) 
argument van de platenindustrie 
was dat ze zo duur zijn om te ver
vaardigen. Ook artiesten werd dit 
destijds wijs gemaakt, zij hielden 
net zoveel over aan de verkoop van 
een cd als aan die van een elpee,  

al was de cd twee keer zo duur voor 
de consu ment. Hun muziek uitgevers 
hielden zich stil, die waren in veel 
gevallen immers eigendom van de 
vervaar digers van die cd’s. 
 Phonogram bijvoorbeeld was 
platenmaatschappij en uitgever, en 
viel onder Philips, dat aan de wieg 
stond van de compact disc. Daar
mee raakt Wierda al bijna verstrikt 
in hetzelfde web van belangen
verstrengelingen als de journalist 
Wim Wennekes in 1979 met zijn 
geruchtmakende artikelen in  
Vrij Nederland die later als  
Het web gebundeld zouden worden 
(Wennekes 1979). Wierda citeert 
Wennekes regelmatig. Diens boek 
is nog steeds een belangrijke bron 
voor het onderzoek naar de geld
stromen en belangen verstrenge
lingen tussen uitgevers, platen
firma’s, omroepen, bladen en andere 
media. Een nadelig gevolg van dit 
spraakmakende werk is dat sinds 
publicatie ervan iedereen de lippen 
op elkaar lijkt te houden. Wierda  
is geen nieuwe Wennekes, hij 
bestudeert en interpreteert slechts 
wat er zoal aan onderzoeks
journalis tiek gedaan is. Het is ook 
de vraag of hij Wennekes werk had 
kunnen voortzetten, gezien zijn 
zwijg zame bronnen. 
 Jammer, want de werkwijze  
van muziekuitgever Talpa schreeuwt 
om nader onderzoek. Volgens Wierda 
is Talpa ‘knap geïntegreerd in het 
format van de wereldwijd immens 
succesvolle talentenjacht The Voice 
Of Holland’ (p. 174). De liedjes die 
de kandidaten zingen zijn allemaal 
al eigendom van Talpa of de rechten 
ervan zijn door het bedrijf gecleared. 
‘Bij internationale exploitatie zorgt 
de uitgever ervoor dat zoveel moge
lijk eigen songs ten gehore worden 
gebracht’ (p. 174). Dat impliceert dus 
dat een muziek uitgever een flink 
deel van de internationale hitmarkt 

(winnaars van The Voice scoren 
meteen grote hits) in handen heeft. 
Een voor beeld van wat Wierda een 
kick back noemt: een term die staat 
voor een finan ciële vergoeding 
wanneer het succes achteraf groter 
werd dan vooraf ingeschat.
 Dit toont eens te meer aan dat 
muziekuitgeverijen van veel groter 
belang zijn binnen de muziek
industrie dan vaak wordt veronder
steld. Wierda heeft met zijn onder
zoek bewezen dat muziekuitgevers 
anno 2013 een veel grotere rol spelen 
binnen de muziekindustrie dan in 
de hoogtijdagen van de geluids
drager. Maar hij is geen historicus 
of onderzoeksjournalist. Zo’n Talpa
Voiceconnectie die Wierda 
beschrijft, doet de lezer verlangen 
naar meer voorbeelden. Wat zijn 
proefschrift voor de liefhebber van 
de popgeschiedenis zo aardig 
maakt is dat Wierda ook meteen  
de geschiedenis van de muziek
distributie meeneemt. Los van de 
wetenschappelijke merites snijdt 
hij zoveel kwesties aan dat je 
verlangt naar meer onderzoek  
naar die bedrijfstak. Wierda heeft, 
zo geven zijn diverse anonieme 
bronnen aan, veel goede contacten 
en het overzicht. Een Web 2.0 zal 
niet meevallen, want Wennekes’ 
onderzoek wacht al 35 jaar op een 
vervolg. Maar Wierda kan met zijn 
proefschrift als leidraad en zijn 
adressenboekje als hulpmiddel wel 
een belangrijke bijdrage leveren 
aan een mogelijk vervolg.

Literatuur
Wennekes, W. (1979) Het web: muziek, 

radio, televisie, platen: de reusachtige 
business van het Nederlandse amuse-
ment. Amsterdam: Vrij Nederland/
Weekbladpers.
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is popjournalist en schrijft onder 
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Michelangelo was een achter
dochtig mens met een weerbarstig 
karakter als het op zakendoen 
aankwam. Leonardo da Vinci was 
een innemende persoonlijkheid, 
met een onuitputtelijke nieuws
gierigheid en drang naar experi
ment. In het zakendoen wist hij 
mensen voor zich te winnen, maar 
de uitvoering van zijn ontdekkingen 
was zelden succesvol. Rembrandt 
raakte, ondanks zijn uitzonderlijke 
kwaliteiten en vele opdrachten, 
financieel in de problemen en kon 
de moordende concurrentie uit
eindelijk niet het hoofd bieden. 
 De kunst en het zakendoen geeft 
een gevarieerd beeld van de manier 
waarop kunstenaars hun artistieke 
talenten combineren met het zaken
doen. In zeventien chrono logisch 
gerangschikte essays wordt aan  
de hand van bedrijfskundige termen 
de kunstenaar als zakenman 
belicht. Voor iedere kunstenaar een 
eigen steekwoord met een binnen 
een kader geplaatste introductie 
waar om dat begrip bij die kunstenaar 
past. 
 Willem de Kooning is, vanwege 
zijn keuze om naar Amerika te gaan, 
gevat onder de termen ‘tijd en 
plaats’, Rembrandt onder het begrip 
‘marketing’, beeldhouwer Bernini 
onder ‘vasthoudendheid’, als gevolg 
van de vele afwijzingen en tegen
slagen die hij heeft moeten door
staan. ‘Personal branding’ is de 
term waaronder Damien Hirst wordt 
besproken, vanwege zijn buiten
gewone talent om zichzelf en daar
mee zijn kunst te profileren en te 
positioneren. 
 Bekeken wordt in hoeverre het 
ondernemerschap van iconen in de 
kunst een inspiratie en leerschool 
kan zijn voor ondernemers. Niet de 
artistieke hoogtepunten, maar de 
kunstenaar als entrepreneur staat 
centraal. Hoe konden en kunnen 

kunstenaars, met uitzonderlijke 
artistieke talenten, zich redden  
in het zakendoen? 

Sleutel tot succes
Door de chronologie wordt duidelijk 
hoe de rol van de kunstenaar op 
commercieel gebied in de tijd 
verandert. Tijdens de middeleeuwen 
konden kunstenaars nog veilig van
uit het gilde werken, maar in de 
renais sance werd deze bescher ming 
minder en kreeg de kunste naar 
steeds meer autonomie. Dit ver
scherpte de onderlinge concur rentie 
en daarmee het gevecht om de 
gunsten van de opdrachtgever. 
Onder invloed van de industriële 
revolutie en de daaropvolgende 
crisis moesten kunstenaars op 
artistiek maar vooral ook op eco no
misch gebied creatief worden. Het 
ondernemerschap in de kunst werd 
steeds belangrijker. Artistiek talent 
was niet meer voldoende om de 
moordende concurrentie de baas te 
blijven. Positionering van het werk 
en het werken aan klanten binding 
waren van even groot belang als de 
kunst zelf. Kunste naars moesten 
innovatief, zakelijk en marketing
gericht zijn.
 De essays in deze publicatie 
geven als geheel een mooi beeld 
van de eeuwige strijd om erkenning 
van het artistieke talent en de waar
dering van de klant zonder verlies 
van authenticiteit. Maar is er een 
sleutel tot dit geheim? Hebben 
deze beroemde kunstenaars iets 
gemeen waardoor zij onderdeel zijn 
geworden van de geschiedenis, 
zonder artisticiteit in te leveren? 
Het antwoord is voor een deel te 
vinden in de ‘Les van de kunste
naar’, waar ieder essay mee afsluit.
 Veerkracht, flexibiliteit en kun
nen inspelen op de verande ringen 
in de markt zijn begrippen die in 
veel ‘lessen’ terugkomen. Een groot 
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aantal van de besproken kunste
naars beschikt over deze eigen
schap pen, nodig om goed zaken te 
kunnen doen. Mecenas, verzame laar 
en schilder Gustave Caillebotte zag 
de opkomst van de fotografie niet 
als een bedreiging. Veel van zijn 
collegaschilders vreesden de 
concur rentie van deze nieuwe 
techniek, maar voor Caillebotte was 
het juist een inspiratiebron, een 
ontwikkeling waar hij innovatief 
mee omging. Hij paste de nieuwe 
techniek toe in zijn werk, waardoor 
hij een andere manier van kijken 
ontdekte en tot verrassende compo
sities kwam. Een les in het onder
nemerschap om vernieuwing niet 
tegen te gaan maar juist te om armen 
en in eigen werk toe te passen.
 Dit talent voor innovatie wordt 
vele kunstenaars toegeschreven. 
Leonardo da Vinci trok zich terug in 
eenzaamheid om zijn geest rust te 
geven. Vanuit die rust kon hij nieuwe 
ideeën vormgeven. Dit ‘creatief 
nietsdoen’ maakte het voor hem 
mogelijk om fantasieën en creativi
teit te laten stromen. Zijn creatieve 
ideeën kon hij niet altijd omzetten 
in successen. De mislukkingen  
en zijn ‘technische verzinselen’ 
waar van vele nooit zijn uitgevoerd, 
heb ben zijn grote naam niet 
geschaad. Zijn ‘les’: open en fris de 
wereld tege moet treden. Ook bij 
Van Gogh komt dit terug. Doordat 
Van Gogh afstand kon nemen en 
zich in alle rust terug kon trekken  
in Frankrijk, kwam hij tot hoge artis
tieke prestaties. 

Gedrevenheid, 
doorzettings vermogen 
en durf

Uit een groot aantal essays blijkt  
dat een succesvolle combinatie van 
kunst en commercie ligt in het heb
ben en onderhouden van een goed 
en invloedrijk netwerk. Dat is onder 

meer te zien bij Rachel Ruisch, de 
enige vrouwelijke kunstenaar die in 
De kunst en het zakendoen wordt 
behandeld. Door de steun van haar 
intellectuele omgeving en het 
invloed rijke netwerk van haar vader, 
lukte het haar een van de grootste 
stillevenschilders van de 17de eeuw 
te worden. De prachtige werken  
van deze moeder van tien kinderen 
waren in haar eigen tijd zeer gewild 
en dankzij haar relaties wist zij dit 
ook te gelde te maken. 
 Vele kunstenaars, zo blijkt uit  
de verschillende verhalen, namen 
grote risico’s. Zij moesten dit wel 
doen om hun passie te kunnen 
blijven volgen. Grote mislukkingen 
namen zij voor lief, die brachten 
hen vaak zelfs verder. Gedreven heid, 
door zettingsvermogen en de durf 
om te vernieuwen zijn gemene 
delers die in bijna alle essays naar 
voren komen. Bereidheid om offers 
te brengen en vertrouwen durven 
hebben in intuïtie; eigenschappen 
van bijna alle genoemde kunste
naars en zeer herkenbaar voor 
onder nemers. 
 Ondernemen is synoniem met 
durf, innovatie, vasthoudendheid en 
alle overige steekwoorden waarmee 
de kunstenaars worden beschreven. 
Juist over deze kenmerken zullen 
ondernemers moeten beschikken 
om succesvol te kunnen zijn. Kunst 
en het zakendoen is inspirerend 
voor ondernemers; de verhalen over 
de grote kunstenaars zijn boeiend 
om te lezen maar zullen geen les 
voor hen zijn. Ondernemers zullen 
zichzelf eerder in het boek herken
nen dan er lering uit trekken. Voor 
kunstenaars echter kan de beschrij
ving van de levensloop van deze 
beroemde en succesvolle voor
gangers en collega’s wel zeker een 
les zijn. Juist nu subsidies weg
vallen en de kunstenaar niet alleen 
over creatieve en artistieke 

kwaliteiten moet beschikken, maar 
zich ook als zakenman moet weten 
te profileren. 
 In De kunst en het zakendoen 
worden alleen beeldend kunste
naars behandeld: beeldhouwers  
en schilders. Andere disciplines  
uit de kunst blijven onbesproken. 
Dit is jammer, want een bredere 
waaier van artistiek talent zou een 
grotere dimensie kunnen geven aan 
het ondernemerschap van kunste
naars. Ook de relatie tussen de 
componist en zijn opdrachtgever of 
de strijd van een auteur om zijn 
geschriften of boeken aan de man 
te brengen, zouden waardevolle 
aanvullingen zijn geweest. Bij de 
termen ‘experi menteren’, ‘aan
passen’ of ‘kansen’ zouden de 
ondernemende kwali tei ten van een 
succesvolle architect, een eigen
zinnige musicus of schrijver goed 
passen. De verhalen over de 
kunstenaars zijn stuk voor stuk een 
plezier om te lezen en smaken naar 
meer. Van vele heden daagse 
kunstenaars is het werk bekend, 
geanalyseerd en besproken en de 
iconische waarde is al min of meer 
bewezen. Maar na het lezen van  
dit boek ben je nieuwsgierig hoe 
het zit met de zakelijke kwali teiten 
van deze meesters. Marlene 
Dumas, de rijkste kunstenaar van 
Nederland (Quote 2012) of de even 
zo succesvolle ontwerpster Irma 
Boom zijn alom geroemd en de 
vraag naar hun werk is en blijft 
enorm. Wat doen zij om zich in de 
huidige crisis blijvend te positio
neren en de concurrentie het hoofd 
te bieden? Wat maakt hen zo 
succes vol in deze tijd? Is het de 
wijze van weergave van menselijke 
gevoelens, zoals Giotto, Rembrandt 
en Willem de Kooning dat al deden, 
of is het meer? Wat is hun les? 

Antoinette van Dorssen 
is projectmanager Culturele  
Organisaties bij Cultuur 
Ondernemen
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Vanwege hun wankele positie in  
het onderwijs legitimeren de kunst
vakken zich vaak met buiten de 
kunsten gelegen, instrumentele 
effecten. Die gewenste effecten 
veranderen met de tijd. De laatste 
jaren worden neuropsychologische 
argumenten gebruikt, zoals ‘kunst 
is goed voor de hersenen’. Som mige 
legitimeringen beleven een come
back. Zo was creativiteits ontwikke
ling in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw een belangrijk argu ment 
voor kunsteducatie (de ‘creatieve 
vakken’) en is dat nu weer zo. Ging 
het toen om persoonlijke groei, nu 
gaat het om de economisch belang
rijke skills for innovation. Dat is ook 
de reden dat de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) geïnteres
seerd is in de effecten van kunst
educatie op dergelijke vaardig heden. 
En omdat de OESO evidence-based 
beleid nastreeft, is opdracht 
gegeven voor een reviewstudie van 
het onderzoek naar de instrumen
tele effecten van de kunstvakken. 
De resultaten ervan zijn gepubli
ceerd in het rapport Art for art’s 
sake? The impact of arts education. 
De studie beslaat onderzoek naar 
beeldende kunst, dans, muziek, 
theater en kunsteducatie (zonder 
specificatie van de kunst discipli
nes). Het gaat om 510 uitkomsten 
van onderzoek naar 39 verschil lende 
effecten, zoals op taal, wiskunde, 
algemene intelligentie, geheugen
functies en ruimtelijk inzicht, op 
creativiteit en op sociale vaardig
heden, zoals regulatie van emoties 
en empathie. 
 De studie bouwt voort op de 
resultaten van het Review of Arts 
Education Project (REAP) uit 2000. 
Evenals toen is de conclusie dat 
veel transfereffecten (het kunnen 
toe passen van het geleerde in 
andere contexten en in ander 

gedrag) niet of nog niet overtuigend 
zijn aangetoond. Dat geldt bijvoor
beeld voor het effect op algemene 
creativiteit, althans zoals gemeten 
met creativiteitstests. Effecten die 
wel zijn aangetoond betreffen voor
al near transfer: toepassingen in 
sterk verwante contexten. Dus  
een effect van theatereducatie op 
taal vaardigheid, van muziek op 
luister vaardigheid en gehoor en van 
beeldende vakken op het obser veren 
van wetenschappelijke beelden. 
Een effect dat men far transfer  
kan noemen is dat van muziek
beoefening op intelligentie en 
algemene leerprestaties. De uit
komsten op dit gebied betreffen 
trouwens alleen de klassieke 
muziek. Een mogelijke verklaring 
voor het effect is dat het leren 
bespelen van een instrument  
en noten leren lezen discipline, 
aan dacht en concentratie vereisen 
en dat deze leerdiscipline ook op 
andere gebieden wordt ingezet.
 Beleidsmakers en kunsteduca
toren die een bijdrage willen leveren 
aan het legitimeringsdebat, doen er 
goed aan het OESOrapport eerst 
te bestuderen. Het geeft een breed 
overzicht van mogelijke effecten en 
laat zien welke daarvan aangetoond 
zijn. Het waarschuwt ook voor te 
snelle conclusies op basis van 
positieve resultaten. Daarbij gaat 
het vaak om correlationeel en  
niet om experimenteel onderzoek. 
Posi tieve uitkomsten betekenen 
dan nog niet dat causale verbanden 
zijn aangetoond, hoewel dat in de 
hitte van de discussie soms gemaks 
halve vergeten wordt. Maar er zijn 
wel enkele kanttekeningen bij de 
reviewstudie te maken. 

Turven versus 
statistische integratie

Het REAPproject uit 2000 was niet 
alleen door zijn omvang een mijl

Art for Art’s Sake?
The ImpAcT of ArTS educATIon
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theatre, and dance), arts-integrated classes (where the arts are taught as a support for an academic subject), 
and arts study undertaken outside of school (e.g. private music lessons; out-of-school classes in theatre, visual 
arts, and dance). The report does not deal with education about the arts or cultural education, which may be 
included in all kinds of subjects.

contents
Chapter 1. The impact of arts education: From advocacy to evidence

Chapter 2. Cognitive outcomes of multi-arts education

Chapter 3. Cognitive outcomes of music education

Chapter 4. Cognitive outcomes of visual arts education

Chapter 5. Cognitive outcomes of theatre education

Chapter 6. Cognitive outcomes of dance education

Chapter 7. Creativity outcomes of arts education

Chapter 8. Motivational outcomes of arts education

Chapter 9. Social skills outcomes of arts education

Chapter 10. Brain outcomes of arts education

Chapter 11. Why arts education? Summary and conclusions

“Ellen Winner, Thalia Goldstein, and Stéphan Vincent-Lancrin have unraveled the most potent reason for arts 
education, the development of ‘artistic habits of mind’ such as observation and exploration which benefit all 
students no matter their level of artistic talent. Their meticulous research is invaluable in understanding how the 
arts are an essential part of every child’s education.”

Heather Watts and Damian Woetzel, former principal dancers, New York City Ballet

ISbn 978-92-64-18077-2 
96 2012 06 1 p -:HSTCQE=V]U\\W:

A
rt fo

r A
rt’s S

ake?   T
h

e
 Im

p
A

c
T

 o
f A

r
T

S
 e

d
u

c
A

T
Io

n

C e n t re  f o r  E d u c a t i o n a l  R e s e a rc h  a n d  I n n o v a t i o n

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264180789-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

962012061.indd   1 10-Jun-2013   11:01:54 AM

198 Boekman 97



Boekbespreking

paal in het debat over de legiti
mering van de kunsteducatie,  
maar zeker ook door de gebruikte 
methode van het samenvatten van 
onderzoeksresultaten, de meta
analyse, dat wil zeggen de statis
tische integratie van uitkomsten 
van onderzoek tot een gemiddelde 
effectgrootte. Metaanalyse als 
manier om onderzoeksresultaten 
samen te vatten is een grote stap 
vooruit vergeleken bij de traditio
nele narrative review. Die volstaat 
met het simpele tellen van positieve 
en negatieve resultaten. Dat turven 
van onderzoek, zonder rekening te 
houden met effectgrootte, kan 
makkelijk tot verkeerde conclusies 
leiden. Maar het doen van meta
analyses is bewerkelijk en het ont
brak aan tijd en middelen om die 
methode opnieuw toe te passen. 
Onderzoek naar soorten effecten 
die in REAP buiten beschouwing 
waren gelaten en onderzoek naar  
al eerder samengevatte effecten 
van na 2000, zijn weer op traditio
nele manier beschreven. Het 
resultaat is een ongelukkige mix 
van de oude metaanalyses van 
REAP en het turven van het andere 
onderzoek. Het roept de vraag op of 
de conclu sie over bijvoorbeeld het 
effect van muziek op intelligentie 
ook stand houdt bij een meta
analyse.

Onderzoeksagenda
Het antwoord dat het rapport geeft 
op de vraag in de titel: ‘art for art’s 
sake?’ is niet eenduidig. Dat blijkt 
onder andere uit de aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek. Het rapport 
is terecht kritisch over veel van het 
bestaande onderzoek. Dat is te 
weinig theoriegestuurd: men ver
wacht effecten zonder uit te gaan 
van een plausibele theoretische 
onderbouwing van die verwachting. 
Bovendien zijn de meetinstrumen ten 

vaak ontoereikend en schiet het 
methodisch te kort. De auteurs 
doen tal van aanbevelingen om  
het onderzoek naar instrumentele 
effec ten te verbeteren en komen  
tot een flinke lijst van onderzoeks
prioriteiten op dit gebied. Daarom 
komt het als een verrassing dat ze 
aan het eind van het rapport 
benadruk ken dat kunsteducatie 
uiteindelijk niet instrumenteel 
gelegitimeerd moet worden: ‘The 
arts have been in existence since 
the earliest humans, are parts of  
all cultures, and are a major domain 
of human experience (…). In that 
respect, they are important in their 
own rights for education‘ (p. 256). 
Voor wie deze slotconclusie onder
schrijft – en ik ben het er van harte 
mee eens – zien de onderzoeks
prioriteiten in de kunsteducatie er 
heel anders uit. Het beperkte budget 
zou niet moeten gaan naar nieuwe 
transferstudies, maar naar onder
zoek dat gericht is op verbetering 
van onderwijs in kunstzinnige kennis 
en vaardigheden. In de landelijke 
onderzoeksagenda cultuureducatie 
die het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA) opstelt, zou dergelijk 
onder  zoek ter verbetering van de 
kwaliteit van de kunstvakken een 
belangrijke plaats moeten krijgen.

 L’art pour l’art?
De titel van het rapport verwijst, 
mis schien als lichte provocatie, naar 
de 19deeeuwse opvatting dat ware 
kunst geen enkele functie buiten de 
kunst zelf vervult. Het is echter de 
vraag of wat de auteurs als kunst
intrinsieke functies bestempelen, 
dat wel zijn: ‘Students who gain 
mastery in an art form may discover 
their life’s work or their life’s 
passion. But for all children, the 
arts allow a different way of under
standing than the sciences and 

other academic subjects. Because 
they are an arena without right and 
wrong answers, they free students 
to explore and experiment. They are 
also a place to introspect and find 
personal meaning’ (p. 256).
 Je zou hieruit kunnen conclu
deren dat die intrinsieke waarden 
toch op een of andere manier 
instru menteel zijn. Daarom vinden 
sommigen het onderscheid instru
men teel–intrinsiek een valse tegen
stelling, die we maar niet meer 
moeten gebruiken. Het gaat inder
daad om een relatief onderscheid, 
maar om alle gewenste effecten 
van kunsteducatie instrumenteel  
te noemen is niet verhelderend.  
Het inzetten van kunst(educatie)  
in directe relatie met de unieke 
manieren van kennen en kunnen  
die de kunsten vertegenwoordigen, 
is anders dan het inzetten ervan 
waar bij die band niet meer bestaat, 
zoals bij het bevorderen van leer 
prestaties in wiskunde of het 
verhogen van de intelligentie
quotiënt. De filosoof Nelson 
Goodman verwoordt die intrinsieke 
functie van kunsteducatie het 
mooist: ‘How works of art, and 
through them our worlds, may be 
comprehended and created must  
be part of basic education for the 
millions of us who will never be 
artists of any kind. Why? Because 
this will equip us better for survival 
and success? Rather, because 
advancement of the understanding 
is what makes survival and success 
worthwhile’ (Goodman 1984, 150).
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