
Arts council England (2008)
What people want from the arts:
findings from the arts debate.
London: Arts council England, 487 kb.
In 2006 bestond de Arts Council
England 60 jaar. Ter ere hiervan orga-
niseerde de raad het zogenaamde
Arts debate. Het was een groots
opgezet programma onder inwoners
van Engeland, kunstenaars, kunstor-
ganisaties en andere belanghebben-
den, dat plaatsvond van oktober 2006
tot september 2007. Door middel van
diverse onderzoeksmethoden als
diepte-interviews, discussiegroepen,
open consultatie en kwalitatief
onderzoek werden 1500 individuen en
organisaties gehoord en geraad-
pleegd. Doel van het onderzoek was
inzicht te verkrijgen in hoeverre de
kunst wordt gewaardeerd.
Voorafgaand aan het onderzoek werd
de belangrijkste academische en
beleidsmatige literatuur op het

gebied van waardeonderzoek en
publieksengagement in kaart
gebracht door E. Keaney in de Public
value and the arts: literature review
(signatuur: 07-352).
www.artscouncil.org.uk

Hove, I. van (2008)
De kunst is een ontembaar wild
dier: over de betekenis van kunst
voor onze samenleving.
Den Haag: Stichting Machiavelli, 42 kb.
In de Machiavellilezing 2007 gaat Ivo
van Hove, directeur van Toneelgroep
Amsterdam, in op het verschil tussen
kunst en politiek. De politiek moet
zich bezighouden met de orde in de
samenleving, de kunst met de chaos.
Het is de kracht en opdracht van de
kunstenaar aan de achterkant van de
dingen te kijken. Dat is, aldus Van
Hove, heel wat anders dan de opvat-
ting die in Nederland bestaat om
kunst tot een instrument voor het

verbeteren van de samenleving te
maken of te verwachten dat kunst
een morele uitspraak doet over goed
en kwaad.
www.stichtingmachiavelli.nl/def-
ault.asp?id=00143&curid=00056&site
=&type=prijspagina

Kroeske, S. en J. Fictoor (2008)
Exportwaarde van de Neder-
landse populaire muziek 2005 en
2006.
Hilversum: Perfect & More BV, 312 kb.
De export van Nederlandse muziek is
al een aantal jaar indrukwekkend. 
Op het gebied van dance behoort
Nederland zelfs tot de absolute top.
Dit onderzoek is een vervolg op het
TNO-rapport Exportwaarde van
Nederlandse populaire muziek, 2004
(signatuur: 07-200).
www.bumacultuur.net/bc/docs/Export-
waarde_Nederlandse_Muziek_2005_2
006.doc

97 Dossier

Het dossier is een selectie van in de bibliotheek van de Boek-
manstichting aanwezige documenten over het maatschappelijke
belang van kunst en cultuur. Mieke Nooijen verzamelde de titels
en voorzag ze van een annotatie. Voor diegenen die zich verder in
het onderwerp willen verdiepen is er vanzelfsprekend meer lite-
ratuur in de bibliotheek te vinden. Een aantal titels is voorzien
van een verwijzing naar de website waar het desbetreffende
onderzoek en soms ook meer relevant materiaal digitaal wordt
aangeboden. 
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Heinsius, J. (et al.) (2007)
Een wereld te winnen voor de kunst-
sector.
In: Boekman, jrg. 19, nr. 72, 6-12.
Kunst en cultuur hebben meerdere
betekenissen voor mensen. De aan-
dacht in de media richt zich vaak op
de professionele kant van kunst en
cultuur, terwijl kunst en cultuur ook
betekenis hebben voor de amateurs.
Motivaction heeft in opdracht van
Kunstenaars&CO 2000 Nederlanders
tussen de 15 en 80 gevraagd welke rol
kunst in hun leven speelt. Bespreking
van het onderzoek Een brede kijk op
de belangstelling voor kunst en cul-
tuur: een eerste verkenning: rapport
(signatuur: 07-320), waaruit blijkt dat
het draagvlak voor kunst en cultuur
veel groter is dan veelal wordt aange-
nomen.

Marlet, G., J. Poort en F. Laverman
(2007)
De kunst van investeren in cultuur.
Amsterdam/Utrecht: SEO/Stichting
Atlas voor gemeenten, 33 p.
Signatuur: 07-260
Op welke wijze en in welke mate kun-
nen investeringen in cultuur het
geluk en de welvaart van een indivi-
du, stad, regio of land vergroten?
Literatuurstudie in opdracht van het
ministerie van OCW naar de effec-
ten die aan cultuur worden toege-
schreven en naar de mate waarin die
effecten in geld uit te drukken zijn.
Niet alleen directe werkgelegen-
heidseffecten en extra bestedingen
van bezoekers en toeristen worden
tot de maatschappelijke baten van
cultuur gerekend, maar ook het
bevorderen van geluk, welzijn en
gezondheid en verbetering van het
woonklimaat. 
www.seo.nl/binaries/publicaties/rap-
porten/2007/976.pdf

Oxford economic forecasting (2007)
The economic impact of the UK
film industry.
London: UK Film council, 739 kb.
Onderzoek naar de economische
waarde van de filmindustrie in het
Verenigd Koninkrijk. In vergelijking
met de creatieve industrie is de
impact van de filmindustrie veel gro-
ter. Toegevoegde waarde van de film-
industrie is dat deze het Britse cultu-
rele leven promoot, toeristen trekt,
export ondersteunt en inkomsten
genereert uit dvd’s, cd’s en andere
merchandising. Het onderzoek is een
herziene en uitgebreide versie van de
studie The economic contribution of
the core UK film industry uit 2005. Uit
2005 is ook het onderzoek naar de
totale media-industrie, Economic
impact of the UK screen industries.
www.ukfilmcouncil.org.uk

Palmer, R. en G. Richards (2007)
European cultural capital report.
Arnhem: Atlas, 70 p.
Signatuur: 08-072
Doel van de Culturele Hoofdstad van
Europa is het uitdragen van het Euro-
pese culturele erfgoed in al zijn rijk-
dom en diversiteit. Sinds het ont-
staan in 1985 zijn de Europese
Cultuursteden (sinds 1999 omgedoopt
tot Culturele Hoofdsteden van Euro-
pa) steeds populairder geworden. De
talrijke bezoekers die de opeenvol-
gende hoofdsteden aantrokken,
bevestigen de culturele en sociaal-
economische impact van het initiatief.
De uitgebreide studie European cities
and capitals of culture (signatuur: 04-
626) analyseert de Europese Culturele
Hoofdsteden van 1995 tot 2004. Ook
gaan de onderzoekers uitgebreid in
op de langetermijneffecten van de 10
Europese cultuursteden gedurende
de periode van 1985-2004. In 2007 ver-
scheen een update waarin het evene-
ment van allerlei kanten wordt belicht.

Zowel de culturele, economische,
organisatorische, politieke als socia-
le aspecten komen aan de orde. 

Rigaud, J., P. Baque en G. Garouste
(2007)
Art et société: renforcer les liens
sociaux par les arts.
Paris: La documentation Française,
166 p.
Signatuur: 07-545
De laatste jaren is er meer aandacht
voor de plaats van kunst en cultuur in
het onderwijs, de media en de maat-
schappij als geheel. Wie heeft er
eigenlijk toegang tot cultuur? Drie
essays benaderen dit onderwerp van-
uit verschillende invalshoeken. Welke
rol speelt sponsoring bij kunst- en cul-
tuuruitingen? Hoe kun je de kwaliteit
van kunstenaars beoordelen en wat is
de waarde van het Franse kunstvakon-
derwijs? En in hoeverre kan kunst bij-
dragen aan de sociale integratie en
cohesie in een stad of buurt?

Ritter, J. en J. Martin Daugherty (ed.)
(2007)
Music in the post-9/11 world.
New York (etc.): Routledge, XXXII,
328 p. 
Signatuur: 08-181
Publicatie over de diverse rollen die
muziek speelde na de terroristische
aanslagen van 11 september 2001. De
bijdragen gaan over de muzikale
reacties op de aanslagen en over de
veranderde sociale, economische en
politieke omgeving van post-9/11-
muziekproductie en -consumptie.
Zowel de rol die muziek speelde bij
het verwerken en herdenken van de
aanslagen als de gevolgen van de
aanslagen voor de muzieksector
(zoals impliciete censuur) komen
aan de orde. De gevolgen waren niet
alleen merkbaar voor de Verenigde
Staten; het tweede deel van het boek
gaat over landen buiten de VS.
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Rotterdamse raad voor kunst en
cultuur (2008)
Zuidvruchten kweken: over de
betekenis van kunst en cultuur bij
de uitvoering van Pact op Zuid.
Rotterdam: Rotterdamse raad voor
kunst en cultuur, 45 p.
Signatuur: 08-170
Het gemeentelijke investeringspro-
gramma voor Rotterdam-Zuid poogt
selectieve migratie tegen te gaan en
bewonerstevredenheid te bevorderen.
De doelstellingen in dit pact tussen
woningcorporaties, gemeente
Rotterdam en de deelgemeenten op
Zuid hebben enerzijds te maken met
het veranderen van de samenstelling
van de bevolking (gentrification) en
anderzijds met het versterken van de
door de bewoners ervaren sfeer in
het gebied (revitalisatie). Kunst en
cultuur ontbreken nagenoeg in dit
programma, terwijl investeringen in
kunst en cultuur de wijken van
Rotterdam-Zuid veel meer mogelijk-
heden bieden om te profiteren dan
op het eerste gezicht gedacht wordt,
luidt het ongevraagde advies van de
Rotterdams raad.
www.rrkc.nl/uploads/298.pdf

Schoot, A. van der (red.) (2008)
Kunst als morele vrijplaats: moet
in de kunst wat elders niet mag?
Arnhem/Harderwijk: ArtEZ/d’jonge
Hond, 136 p. 
Signatuur: 08-177
Hedendaagse kunst wil grenzen ver-
leggen, ontregelen, taboes doorbre-
ken, heilige huisjes omver trappen.
Moet de maatschappij kunst die
ruimte gunnen, en zo ja, waar ligt de
grens? Is het zelfs de taak van de
kunst om morele grenzen te verkennen
en te verleggen? In 2005 nam Gert J.
Peelen van VU Podium het initiatief
om een aantal debatten over dit onder-
werp te organiseren. Een aantal publi-
cisten, van wie een deel had meege-

werkt aan de debatten, werd gevraagd
bij te dragen aan deze bundel.

Szita, J. (2008)
Social Effects of culture: expert
meeting Wednesday, 13 February
2008, Ministry of Education,
Culture and Science. 
Den Haag/Amsterdam: Ministerie
van OCW/Boekmanstichting.
Verslag van de bijeenkomst die de
Boekmanstichting in samenwerking
met het Ministerie van OCW op 13
februari 2008 organiseerde over de
sociale effecten van cultuur in de
Hoftoren in Den Haag. Verslag van
de bijeenkomst. T. IJdens en V. Bina
schreven de startnotitie Social parti-
cipation and cultural policy. A. Gil-
more deed een literatuuronderzoek,
gepubliceerd als Briefing note.
www.boekman.nl/documenten/pro-
jecten_OCW08_report.pdf; 
www.boekman.nl/documenten/pro-
jecten_OCW08_position paper.pdf; 
www.boekman.nl/documenten/pro-
jecten_OCW08_Gilmore.pdf

Americans for the arts (2007)
Arts & economic prosperity III:
the economic impact of nonprofit
arts organizations and their
audiences: highlights.
Washington: Americans for the arts,
1,6 mb.
De brochure bevat de belangrijkste
conclusies van een groot onderzoek
naar de rol van kunst en cultuur in de
Amerikaanse economie. De kunst- en
cultuursector creëert banen, gene-
reert overheidsinkomsten en kunst
vormt een belangrijke pijler onder
het toerisme.
www.americansforthearts.org

Derksen, L. en J. Driessen (2007)
Het economisch belang van film
in Nederland: waardecreatie in
een dynamische sector.

Haarlem: Hogeschool INHOLLAND,
87 p.
Signatuur: 07-689
Onderzoek in opdracht van Filmwe-
reld.net naar het economische model
en de economische waarde van de
filmindustrie in Nederland. Het
onderzoek belicht de toegevoegde
waarde van de diverse aspecten van
het film- en televisiebedrijf zoals de
productie, uitgave/exploitatie, distri-
butie en consumptie via kanalen als
bioscoop-, verhuur- en verkoop-
exploitatie. Het auteursrecht is nog
altijd de basis van het verdienmodel
in de entertainmentindustrie. Door
verdergaande digitalisering en ille-
gale verspreiding staat de sector
daarom onder enorme druk.
www.nvbinfocentrum.nl/uploads/file
s/het_economisch_belang_van_film
_in_nederland.pdf

TNS (2007)
Eurobarometer survey on cultural
values within Europe
Bruxelles: European Commission, 2
mb.
In 2007 gaf het Directoraat onderwijs
en cultuur van de Europese Commis-
sie opdracht tot een onderzoek naar
de publieke opinie over cultuur en de
waarde van cultuur binnen Europa.
Een meerderheid van de inwoners
van Europa vindt dat cultuur een
belangrijke rol speelt in zijn/haar
leven. Daarnaast geeft het onder-
zoek inzicht in de deelname aan
culturele en artistieke activiteiten
binnen Europa. Samenvatting van
het rapport European cultural values
(signatuur: 07-669). Naast dit kwanti-
tatieve rapport is er in 2006 een kwa-
litatieve studie uitgevoerd: The Euro-
peans, Culture and Cultural Values
(signatuur: 07-375).
ec.europa.eu
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Heinsius, J. (et al.) (2007)
Een wereld te winnen voor de kunst-
sector.
In: Boekman, jrg. 19, nr. 72, 6-12.
Kunst en cultuur hebben meerdere
betekenissen voor mensen. De aan-
dacht in de media richt zich vaak op
de professionele kant van kunst en
cultuur, terwijl kunst en cultuur ook
betekenis hebben voor de amateurs.
Motivaction heeft in opdracht van
Kunstenaars&CO 2000 Nederlanders
tussen de 15 en 80 gevraagd welke rol
kunst in hun leven speelt. Bespreking
van het onderzoek Een brede kijk op
de belangstelling voor kunst en cul-
tuur: een eerste verkenning: rapport
(signatuur: 07-320), waaruit blijkt dat
het draagvlak voor kunst en cultuur
veel groter is dan veelal wordt aange-
nomen.

Marlet, G., J. Poort en F. Laverman
(2007)
De kunst van investeren in cultuur.
Amsterdam/Utrecht: SEO/Stichting
Atlas voor gemeenten, 33 p.
Signatuur: 07-260
Op welke wijze en in welke mate kun-
nen investeringen in cultuur het
geluk en de welvaart van een indivi-
du, stad, regio of land vergroten?
Literatuurstudie in opdracht van het
ministerie van OCW naar de effec-
ten die aan cultuur worden toege-
schreven en naar de mate waarin die
effecten in geld uit te drukken zijn.
Niet alleen directe werkgelegen-
heidseffecten en extra bestedingen
van bezoekers en toeristen worden
tot de maatschappelijke baten van
cultuur gerekend, maar ook het
bevorderen van geluk, welzijn en
gezondheid en verbetering van het
woonklimaat. 
www.seo.nl/binaries/publicaties/rap-
porten/2007/976.pdf

Oxford economic forecasting (2007)
The economic impact of the UK
film industry.
London: UK Film council, 739 kb.
Onderzoek naar de economische
waarde van de filmindustrie in het
Verenigd Koninkrijk. In vergelijking
met de creatieve industrie is de
impact van de filmindustrie veel gro-
ter. Toegevoegde waarde van de film-
industrie is dat deze het Britse cultu-
rele leven promoot, toeristen trekt,
export ondersteunt en inkomsten
genereert uit dvd’s, cd’s en andere
merchandising. Het onderzoek is een
herziene en uitgebreide versie van de
studie The economic contribution of
the core UK film industry uit 2005. Uit
2005 is ook het onderzoek naar de
totale media-industrie, Economic
impact of the UK screen industries.
www.ukfilmcouncil.org.uk

Palmer, R. en G. Richards (2007)
European cultural capital report.
Arnhem: Atlas, 70 p.
Signatuur: 08-072
Doel van de Culturele Hoofdstad van
Europa is het uitdragen van het Euro-
pese culturele erfgoed in al zijn rijk-
dom en diversiteit. Sinds het ont-
staan in 1985 zijn de Europese
Cultuursteden (sinds 1999 omgedoopt
tot Culturele Hoofdsteden van Euro-
pa) steeds populairder geworden. De
talrijke bezoekers die de opeenvol-
gende hoofdsteden aantrokken,
bevestigen de culturele en sociaal-
economische impact van het initiatief.
De uitgebreide studie European cities
and capitals of culture (signatuur: 04-
626) analyseert de Europese Culturele
Hoofdsteden van 1995 tot 2004. Ook
gaan de onderzoekers uitgebreid in
op de langetermijneffecten van de 10
Europese cultuursteden gedurende
de periode van 1985-2004. In 2007 ver-
scheen een update waarin het evene-
ment van allerlei kanten wordt belicht.

Zowel de culturele, economische,
organisatorische, politieke als socia-
le aspecten komen aan de orde. 

Rigaud, J., P. Baque en G. Garouste
(2007)
Art et société: renforcer les liens
sociaux par les arts.
Paris: La documentation Française,
166 p.
Signatuur: 07-545
De laatste jaren is er meer aandacht
voor de plaats van kunst en cultuur in
het onderwijs, de media en de maat-
schappij als geheel. Wie heeft er
eigenlijk toegang tot cultuur? Drie
essays benaderen dit onderwerp van-
uit verschillende invalshoeken. Welke
rol speelt sponsoring bij kunst- en cul-
tuuruitingen? Hoe kun je de kwaliteit
van kunstenaars beoordelen en wat is
de waarde van het Franse kunstvakon-
derwijs? En in hoeverre kan kunst bij-
dragen aan de sociale integratie en
cohesie in een stad of buurt?

Ritter, J. en J. Martin Daugherty (ed.)
(2007)
Music in the post-9/11 world.
New York (etc.): Routledge, XXXII,
328 p. 
Signatuur: 08-181
Publicatie over de diverse rollen die
muziek speelde na de terroristische
aanslagen van 11 september 2001. De
bijdragen gaan over de muzikale
reacties op de aanslagen en over de
veranderde sociale, economische en
politieke omgeving van post-9/11-
muziekproductie en -consumptie.
Zowel de rol die muziek speelde bij
het verwerken en herdenken van de
aanslagen als de gevolgen van de
aanslagen voor de muzieksector
(zoals impliciete censuur) komen
aan de orde. De gevolgen waren niet
alleen merkbaar voor de Verenigde
Staten; het tweede deel van het boek
gaat over landen buiten de VS.
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Rotterdamse raad voor kunst en
cultuur (2008)
Zuidvruchten kweken: over de
betekenis van kunst en cultuur bij
de uitvoering van Pact op Zuid.
Rotterdam: Rotterdamse raad voor
kunst en cultuur, 45 p.
Signatuur: 08-170
Het gemeentelijke investeringspro-
gramma voor Rotterdam-Zuid poogt
selectieve migratie tegen te gaan en
bewonerstevredenheid te bevorderen.
De doelstellingen in dit pact tussen
woningcorporaties, gemeente
Rotterdam en de deelgemeenten op
Zuid hebben enerzijds te maken met
het veranderen van de samenstelling
van de bevolking (gentrification) en
anderzijds met het versterken van de
door de bewoners ervaren sfeer in
het gebied (revitalisatie). Kunst en
cultuur ontbreken nagenoeg in dit
programma, terwijl investeringen in
kunst en cultuur de wijken van
Rotterdam-Zuid veel meer mogelijk-
heden bieden om te profiteren dan
op het eerste gezicht gedacht wordt,
luidt het ongevraagde advies van de
Rotterdams raad.
www.rrkc.nl/uploads/298.pdf

Schoot, A. van der (red.) (2008)
Kunst als morele vrijplaats: moet
in de kunst wat elders niet mag?
Arnhem/Harderwijk: ArtEZ/d’jonge
Hond, 136 p. 
Signatuur: 08-177
Hedendaagse kunst wil grenzen ver-
leggen, ontregelen, taboes doorbre-
ken, heilige huisjes omver trappen.
Moet de maatschappij kunst die
ruimte gunnen, en zo ja, waar ligt de
grens? Is het zelfs de taak van de
kunst om morele grenzen te verkennen
en te verleggen? In 2005 nam Gert J.
Peelen van VU Podium het initiatief
om een aantal debatten over dit onder-
werp te organiseren. Een aantal publi-
cisten, van wie een deel had meege-

werkt aan de debatten, werd gevraagd
bij te dragen aan deze bundel.

Szita, J. (2008)
Social Effects of culture: expert
meeting Wednesday, 13 February
2008, Ministry of Education,
Culture and Science. 
Den Haag/Amsterdam: Ministerie
van OCW/Boekmanstichting.
Verslag van de bijeenkomst die de
Boekmanstichting in samenwerking
met het Ministerie van OCW op 13
februari 2008 organiseerde over de
sociale effecten van cultuur in de
Hoftoren in Den Haag. Verslag van
de bijeenkomst. T. IJdens en V. Bina
schreven de startnotitie Social parti-
cipation and cultural policy. A. Gil-
more deed een literatuuronderzoek,
gepubliceerd als Briefing note.
www.boekman.nl/documenten/pro-
jecten_OCW08_report.pdf; 
www.boekman.nl/documenten/pro-
jecten_OCW08_position paper.pdf; 
www.boekman.nl/documenten/pro-
jecten_OCW08_Gilmore.pdf

Americans for the arts (2007)
Arts & economic prosperity III:
the economic impact of nonprofit
arts organizations and their
audiences: highlights.
Washington: Americans for the arts,
1,6 mb.
De brochure bevat de belangrijkste
conclusies van een groot onderzoek
naar de rol van kunst en cultuur in de
Amerikaanse economie. De kunst- en
cultuursector creëert banen, gene-
reert overheidsinkomsten en kunst
vormt een belangrijke pijler onder
het toerisme.
www.americansforthearts.org

Derksen, L. en J. Driessen (2007)
Het economisch belang van film
in Nederland: waardecreatie in
een dynamische sector.

Haarlem: Hogeschool INHOLLAND,
87 p.
Signatuur: 07-689
Onderzoek in opdracht van Filmwe-
reld.net naar het economische model
en de economische waarde van de
filmindustrie in Nederland. Het
onderzoek belicht de toegevoegde
waarde van de diverse aspecten van
het film- en televisiebedrijf zoals de
productie, uitgave/exploitatie, distri-
butie en consumptie via kanalen als
bioscoop-, verhuur- en verkoop-
exploitatie. Het auteursrecht is nog
altijd de basis van het verdienmodel
in de entertainmentindustrie. Door
verdergaande digitalisering en ille-
gale verspreiding staat de sector
daarom onder enorme druk.
www.nvbinfocentrum.nl/uploads/file
s/het_economisch_belang_van_film
_in_nederland.pdf

TNS (2007)
Eurobarometer survey on cultural
values within Europe
Bruxelles: European Commission, 2
mb.
In 2007 gaf het Directoraat onderwijs
en cultuur van de Europese Commis-
sie opdracht tot een onderzoek naar
de publieke opinie over cultuur en de
waarde van cultuur binnen Europa.
Een meerderheid van de inwoners
van Europa vindt dat cultuur een
belangrijke rol speelt in zijn/haar
leven. Daarnaast geeft het onder-
zoek inzicht in de deelname aan
culturele en artistieke activiteiten
binnen Europa. Samenvatting van
het rapport European cultural values
(signatuur: 07-669). Naast dit kwanti-
tatieve rapport is er in 2006 een kwa-
litatieve studie uitgevoerd: The Euro-
peans, Culture and Cultural Values
(signatuur: 07-375).
ec.europa.eu
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Klaassen, Th. (2006)
Muzikaal geweld: muziek als
wapen in de Koude Oorlog
1917–1991.
Doctoraalscriptie Universiteit
Utrecht, 148 p. 
Signatuur: 07-118
Klaassen beschrijft de wijze waarop
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
tijdens de Koude Oorlog kunst gebruik-
ten als strategisch wapen. Muziek
werd daarbij ondergeschikt gemaakt
aan de ideologische relaties van zowel
Amerika als de Sovjet-Unie. 

Osmond, R. en P. Pini (ed.)(2006)
Medicine and creativity.
London: Elsevier, 568 p.
Signatuur: 07-381
Themanummer van The Lancet
gewijd aan de relatie tussen kunst en
geneeskunde. Diverse onderzoekers
behandelen uiteenlopende onder-
werpen als kunst in de geneeskun-
deopleidingen en ziekenhuisclowns.

Carey, J. (2005)
What good are the arts?
London: Faber and Faber, XII, 286 p.
Signatuur: 05-433
Maken de kunsten ons tot betere
mensen? Is kunst een teken van
beschaving? Waarom is kunst met
een hoofdletter superieur aan kunst
voor de massa? Is de voorkeur voor
kunst niets meer of minder dan een
persoonlijke voorkeur? Voor Carey,
hoogleraar Engelse literatuur in
Oxford, is literatuur de hoogste van
alle kunstvormen. Literatuur kan, in
tegenstelling tot andere vormen van
kunst, (zichzelf) (be)kritiseren, rede-
neren en moraliseren. Daarnaast sti-
muleert het de verbeelding.

Eggermont, P. (et al.) (samenst. en
red.) (2005)
Theater moet schuren! Essays
over de maatschappelijke

opdracht van het theater.
Amsterdam: Boekmanstudies, 147 p. 
Signatuur: 05-379
Bundel ter gelegenheid van het
afscheid van Theaterfestivaldirec-
teur Arthur Sonnen. Cultuurcriticus
Paul Kuypers roept in het openings-
essay, Agenda voor het denken over
theater, theatermakend en theater-
minnend Nederland en Vlaanderen,
op zich te buigen over de maatschap-
pelijke functie van het theater. Vanuit
wisselende invalshoeken gaan diver-
se auteurs in op deze open brief aan
Arthur Sonnen. Zo vindt filosoof
Ewald Engelen dat het theater een
knieval heeft gemaakt voor publieks-
cijfers waardoor het zijn schurende
karakter heeft verloren.

Gould, H.G. (2005)
A sense of belonging: arts and
culture in the integration of
refugees and asylum seekers.
London: Creative Exchange, 64 p. + dvd.
Signatuur: 05-609
Hoe kunnen kunst en cultuur bijdra-
gen aan de integratie van vluchtelin-
gen en asielzoekers? Onderzoeksrap-
port met de belangrijkste conclusies.
De dvd bevat beeld en geluid van 33
projecten in het Verenigd Koninkrijk.

Idema, J. en K. Swart (red.) (2005)
Wat cultuur verdient: kunst, cul-
tuur en creativiteit in economisch
perspectief 
Amsterdam: LAgroup Leisure & arts
consulting, 70 p. 
Signatuur: 05-348
De 21ste eeuw is een tijd waarin cul-
tuur commerciëler wordt en de eco-
nomie cultureler. Cultuur en econo-
mie lonken naar elkaar, maken
toenaderende bewegingen en gaan
steeds meer voor elkaar betekenen.
Aan bod komen onder meer de rela-
ties tussen cultuur en vestigingskli-
maat, de culturele sector en het

bedrijfsleven, de relaties tussen cul-
tuur en bewoners, toerisme en stede-
lijke ontwikkeling. 
www.lagroup.nl/download?id=3

Windsor, J. (2005)
Your health and the arts: a study
of the association between arts
engagement and health.
London: Arts council England, 160 p.
Signatuur: 06-138
Resultaten van een onderzoek naar
de relatie tussen kunst en gezond-
heid. 12.000 respondenten in Enge-
land werd gevraagd naar hun deelna-
me aan culturele activiteiten, bezoek
aan podiumkunstenvoorstellingen en
naar hun kijk- en luistergedrag. Uit
het onderzoek blijkt dat naarmate
mensen meer betrokken zijn bij kunst
ze over het algemeen ook aangeven
over een goede algemene gezond-
heid te beschikken.
www.artscouncil.org.uk

Butler, Chr. (2004)
Pleasure and the arts: enjoying
literature, painting, and music.
New York: Oxford university press,
XX, 236 p.
Signatuur: 04-552
Kunst wordt vaak gebruikt om morele
of politieke statements te maken.
Butler, professor Engelse taal en
literatuur aan de Universiteit van
Oxford, is meer geïnteresseerd in de
intrinsieke waarde van kunst. Aan de
hand van kunstwerken, van Auden tot
David Lynch, Rembrandt tot Edward
Weston, en Richard Strauss tot Keith
Jarrett, poogt hij te achterhalen wat
kunst met mensen doet.

Lelchuk Staricoff, R. (2004)
Arts in health: a review of the
medical literature.
London: Arts council England, 90 p.
Signatuur: 04-696
Bespreking van medische literatuur,
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Stern, M.J. en S.C. Seifert (2007)
Culture and urban revitalization:
a harvest document.
Philadelphia: University of Pennsyl-
vania, 4,7 mb.
De auteurs geven een overzicht van
onderzoek naar de effecten van cul-
tuur op stedelijke vernieuwing. Ze
constateren dat literatuur vaak een-
zijdig gaat over de creatieve indus-
trie als economische factor of over
gemeenschapsvorming als sociale
factor. Stern en Seifert stellen een
ecologisch model voor dat uitgaat
van de onderlinge afhankelijkheid
van sociale en economische voorde-
len van de kunsten.
www.trfund.com/resource/down-
loads/creativity/HarvestReport.pdf

Aalst, N. van (2006)
Het nut van kunst.
In: CJP bulletin, nr. 1.
Waarom is cultuur belangrijk? Biologe
Ilse van Zeeland van het museum
Nemo, psycholoog Reinoud de Jongh
van het Psychologie Magazine en filo-
soof Bas Haring van het programma
Stof van de NPS over het nut van kunst
voor het individu.
www.cjp.nl

Bamford, A. (2006)
The wow factor: global research
compendium on the impact of the
arts in education.
Münster (etc.): Waxmann, 179 p. 
Signatuur: 06-359
Onderzoek naar de effecten van
kunsteducatie. Bamford concludeert
dat goede kunsteducatie niet alleen
bijdraagt aan de bevordering van de
competenties op kunstzinnig gebied,
maar ook kan bijdragen aan betere
onderwijs- en leerprestaties. Daar-
naast onderscheidt ze positieve
effecten op maatschappelijke kwes-
ties als burgerschap, identiteit en
sociale ontwikkeling.

Belfiore, E. en O. Bennett (2006)
Rethinking the social impact of
the arts: a critical-historical
review.
Warwick: Centre for cultural policy
studies/University of Warwick, 216 p.
Signatuur: 07-378
Vaak wordt de sociale waarde van de
kunsten aangehaald om subsidiëring
en financiering van de kunsten te
legitimeren. Auteurs laten zien dat
het denken over de invloed van kunst
van alle tijden is en geven een over-
zicht van de manieren waarop er in
het verleden over werd gedacht.
www2.warwick.ac.uk/fac/arts/
theatre_s/cp/publications/centre-
pubs/ccps_paper_9.pdf

Botton, A. de (2006)
The architecture of happiness.
London (etc.): Hamish Hamilton, 280 p. 
Signatuur: 08-084
Alain de Botton betoogt dat huizen
en openbare gebouwen de mens
beïnvloeden, meer dan waar we ons
vaak van bewust zijn. Hij laat zien dat
gebouwen invloed hebben over hoe
we ons voelen en hoe architecten zo
kunnen bouwen dat de kans op geluk
wordt verhoogd. Hij beschouwt het
dan ook als de taak van de architec-
tuur om ons duidelijk te maken wie
we zouden kunnen zijn. 

Bridgewood, A. en E. Daly (ed.)
(2006)
The power of art: visual arts:
evidence of impact: regeneration,
health, education and learning.
London: Arts council England, 108 p.
Signatuur: 07-342
Aan de hand van 20 casestudies
wordt de invloed van hedendaagse
beeldende kunst getoond op stedelij-
ke vernieuwing, in de gezondheids-
zorg en in de onderwijs- en leerom-
geving. De auteurs pleiten voor een
continue meting van de sociale en

economische effecten van beelden-
de kunsten en kunstenaars.
www.artscouncil.org.uk

Eckstein, J. (2006)
The art fair as an economic force:
TEFAF Maastricht and its impact
on the local economy.
Helvoirt: European fine art founda-
tion, 58 p.
Signatuur: 08-101
Eckstein onderzocht de economische
effecten van internationale kunst-
beurzen. De economische voordelen
blijken niet alleen uit de verkoopop-
brengsten en de gecreëerde werkge-
legenheid, maar vooral uit de spin-off
naar ondersteunende diensten. Zo
profiteren de verzekeringsindustrie,
het beveiligingswezen en de trans-
portindustrie van kunstbeurzen.
Dankzij  TEFAF is Maastricht na
Amsterdam de best bezochte plaats
in Nederland. 

Hofstede, B.P. en S.E.P. Raes (red.)
(2006)
Creatief vermogen: de economis-
che potentie van cultuur en cre-
ativiteit.
Den Haag: Elsevier overheid, 230 p.
Signatuur: 07-288
In november 2005 heeft het kabinet
de beleidsbrief Ons creatieve vermo-
gen: brief cultuur en economie (sig-
natuur: 06-048) aangeboden aan het
parlement met als doel de economi-
sche potentie van cultuur en creativi-
teit in Nederland beter te benutten.
In de aanloop naar deze brief is van-
uit de ministeries van OCW en EZ
een onderzoeksprogramma gestart.
De bundel bevat de uitkomsten van dit
onderzoeksprogramma en artikelen
van toonaangevende onderzoekers in
Nederland over de rol van creatieve
productie voor de economische
infrastructuur in Nederland.
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gepubliceerd tussen 1999 en 2004
waarin de relatie tussen kunsten en
gezondheidszorg en de invloed en
effecten van kunst op de gezondheid
wordt onderzocht. De onderzoeksre-
sultaten indiceren positieve resulta-
ten bij de behandeling van patiënten
en geven aan dat kunst invloed heeft
op het verminderen van medicijnge-
bruik, verkorten van de verblijfsduur
bij ziekenhuisopnames, verbeteren
van werkomstandigheden, bevorderen
van dokter-patiëntrelatie en het ver-
beteren van de mentale gezondheid.
www.artscouncil.org.uk

McCarthy, K.F. (et al.) (2004)
Gifts of the muse: reframing the
debate about the benefits of the
arts.
Santa Monica (CA): Rand, XX, 104 p. 

Signatuur: 05-219
Inventarisatie in opdracht van The
Wallace Foundation naar studies
over de effecten van kunst en cultuur.
Het merendeel van de literatuur con-
centreert zich op het aantonen van
het belang van cultuur voor de
samenleving. De auteurs betogen
dat kunst daarnaast ook ten goede
komt aan het individu en benadruk-
ken de intrinsieke waarde van kunst. 
www.wallacefoundation.org/NR/
rdonlyres/F845F6C3-9587-4A91-
8DCBC9B94CEF75D0/0/Gifts_of_the
_MuseText.pdf
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In de rubriek Uitgelicht is er onder 
meer aandacht voor reacties op eerder
verschenen stukken, recent verschenen
publicaties, de laatste aanwinsten uit 
de bibliotheek van de Boekmanstichting
en benoemingen en symposia op het
werkterrein van de Boekmanstichting.
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