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CULTUURPARTICIPATIE IS 
VAN IEDEREEN  
SANNE SCHOLTEN EN JAN JAAP KNOL 
IN GESPREK 
WIETSE SCHMIDT

Honderdduizenden Nederlanders doen dagelijks aan cultuurparticipatie. Jan Jaap Knol, 
directeur-bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie en Sanne Scholten,  
directeur-bestuurder van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA), gaan met elkaar in gesprek over bezig zijn met cultuur en de 
nieuwe ontwikkelingen in het veld. Cultuurparticipatie is een breed begrip en het is 
 in elke vorm waardevol, vinden zij. Zij adviseren beleidsmakers en cultuurinstellingen 
om vooral te kijken naar de behoefte in de samenleving.  
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Hoe zou je cultuurparticipatie omschrijven en wat is het belang ervan?

‘Als ik het over cultuurparticipatie heb, vermijd ik het liefst hoogdravende taal’, zegt Jan 
Jaap Knol. ‘Ik denk allereerst aan lichtvoetige woorden zoals zingen, dansen, muziek 
maken, toneelspelen of thuis dichten. Het is een laagdrempelige bezigheid die je op 
allerlei manieren kunt invullen. Het gaat om bezigheden waar mensen veel tijd in 
steken en plezier aan beleven, maar ook hun emoties in kwijt kunnen. Daarin maken 
zij vooral hun eigen keuzes, maar cultuur houdt de samenleving ook bij elkaar, omdat 
mensen samen iets ondernemen en met elkaar delen. Cultuur is dus heel belangrijk 
voor de samenleving als geheel en in die zin is het niet alleen maar licht en luchtig.’
 Sanne Scholten vult aan: ‘Participatie is meedoen. Wat jammer is bij cultuurpartici-
patie: je hebt niet één werkwoord om het te omschrijven, zoals sporten. Of je nu tennist, 
schaatst of voetbalt, het is allemaal sporten. Dat helpt om het zichtbaar en herkenbaar 
te maken. Ik vind het ook beter om dat lichtvoetig te benaderen. De culturele sector 
lijkt vaak een beetje zwaar op de hand en elitair. In de sfeer van: jij hoort er niet bij, want 
je weet niet waar het over gaat. Ik vind dat jammer, daarmee sluit je, onbewust, mensen 
uit. Het mooie van actieve cultuurparticipatie is dat zij van iedereen is en dat je hier op 
je eigen manier invulling aan kunt geven. Maar als het om cultuur gaat, praten we vaker 
over onze rol als publiek, dan over onze rol als maker. Tijdens een debat in Den Haag 
vertelde de minister over de piano in de hal van het treinstation en ze besloot met de 
tip om, de volgende keer dat je daar bent, eens te blijven staan en dan goed te luisteren. 
Maar ik dacht: nee, ga zelf achter die piano zitten, of zing mee als je een liedje kent. We 
hebben de lat zo hoog gelegd dat je alleen nog mee mag doen als je ergens goed in bent. 
Daar moeten we van af. Gewoon gezellig zingen of meespelen zou vanzelfsprekend 
moeten zijn.’
 Knol: ‘We hebben in Nederland miljoenen cultuurmakers. Een amateurarcheoloog 
of een vrijwilliger in de monumentenzorg is voor mij evenzeer een cultuurmaker als 
iemand die toneelspeelt. Het gaat mij erom dat je het zelf doet en organiseert, zélf parti-
ciperen. Het is natuurlijk heerlijk om achterover in je luie stoel naar muziek te luisteren, 
maar misschien geeft het nog meer voldoening om je eigen muzikale talent te ontwik-
kelen. Ik geloof dat het de wereld werkelijk verbetert als mensen in alle vrijheid mee 
kunnen doen aan cultuur. Dus tóch hoogdravende taal!’
 Scholten: ‘Door te dansen of te zingen ontwikkelen mensen zich, kunnen ze zich 
uiten en zich goed voelen. Als ze dat samen met anderen doen, en dus contact met 
elkaar hebben, ontstaat er sociale binding. De vele onderzoeken die hierover zijn 
verschenen, tonen aan dat dit een positief effect heeft: op het individu en op maatschap-
pelijk niveau.’
 Knol: ‘Cultuur geeft je de gelegenheid om je eigen verhaal te vertellen. Hoge en lage 
cultuur vind ik moeizame begrippen, omdat het kwalificaties zijn. Ik vind het belang-
rijker dat iedereen zijn verhaal kan vertellen. Maar nog niet iedereen in Nederland krijgt 
dezelfde mogelijkheden om aan cultuur te participeren. Daaraan is nog veel te doen. 
Denk aan jongeren in het vmbo, waar minder aanbod is van cultuuronderwijs dan in 
de havo en het vwo. Als we erin slagen om meer mensen met cultuur in aanraking te 
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brengen door cultuureducatie of projecten voor cultuurparticipatie, dan maken we pas 
echt geloofwaardig dat cultuur voor iedereen is. Met het programma Jij Maakt Het Mee 
probeert het Fonds voor Cultuurparticipatie mensen op een laagdrempelige manier aan 
te moedigen zich in gezamenlijkheid te ontwikkelen, en tradities levend te houden en 
samenwerkingsvormen te verkennen.’

Wat is de rol van de overheid bij het stimuleren van cultuurparticipatie?

Scholten: ‘In de gehele cultuursector is, zoals we weten, bezuinigd in de afgelopen jaren. 
Als je het in geld uitdrukt, kun je constateren dat de aandacht voor cultuurparticipatie 
bij de overheid vermindert. Veel gemeenten bezuinigen bijvoorbeeld op kunstcentra en 
muziekscholen, die naast hun educatieve taak ook belangrijk zijn voor de participatie. 
Ik verwacht dat de overheid dit in de toekomst wel meer gaat waarderen.’ 
 Knol: ‘Je ziet ondanks de bezuinigingen nog wel aandacht voor cultuureducatie 
binnen het onderwijs. Maar dat stopt als de schoolbel gaat. Juist dat deel ná schooltijd 
is belangrijk als je talent verder wilt ontwikkelen. Vaak hoor je dat de mensen het zelf 
maar moeten betalen, omdat het vrije tijd is. Maar daar zit iets scheef, want er is een 
grote groep die het niet kan betalen of de te bewandelen weg niet goed kent. Ik pleit 
ervoor dat in de politiek meer waardering komt voor de maatschappelijke opbreng-
sten van cultuurparticipatie ná school. Dat de politiek voorwaarden schept voor brede 
faciliteiten, voor allerlei vormen van cultuurparticipatie. Niet alleen kijken naar het 
traditionele repertoire van de muziekschool, maar ook zorgen voor ander aanbod zoals 
de Turkse Saz. Lokale bestuurders moeten zich afvragen of het aanbod is afgestemd op 
de groepen in hun dorp of stad. Op dit punt zijn nog grote slagen te maken. Als lokale 
partijen de kans krijgen elkaar te vinden, komen verbindingen heel natuurlijk tot stand.’
 Scholten: ‘Op gemeentelijk niveau kunnen mensen best een steuntje in de rug 
gebruiken. Als je in een koor zingt, heb je een plek nodig om te repeteren. Dan moet 
er wel een overheid zijn die zorgt dat er een locatie is met een beetje schappelijk tarief. 
Anders is meedoen met een koor alleen iets voor de rijken. In het NRC las ik een 
prachtig artikel over een koor in Delfshaven, waarvan de koorleden zichzelf als witte 
60-plussers geen goede afspiegeling van de wijk vonden. Ze wilden dat veranderen en 
hebben zelf nieuwe bestuursleden geworven en een nieuwe dirigent met een ander 
repertoire aangetrokken. Dit koor redt het in de toekomst wel. Als ook een gemeente op 
een of andere manier zó’n zetje aan de harmonie en de toneelvereniging geeft, doet er 
een veel bredere groep mensen mee. In een wijk als Delfshaven is het keihard nodig dat 
mensen hun talent ontdekken en meedoen aan de samenleving.’ 

En wat kunnen organisaties daar zelf aan doen? 

Knol: ‘Begin met jezelf een spiegel voor te houden en te definiëren wat je wilt veran-
deren. Ga erop uit, boor nieuwe netwerken aan. Zoek de juiste mensen binnen de 
gemeenschap, die een intermediair voor de nieuwe groepen kunnen zijn. Doro Siepel, 
directeur van Theater Zuidplein in Rotterdam, was daar heel goed in. Zij stelde zichzelf 
permanent vragen als: “Hoe ziet mijn stadsdeel eruit? Ken ik de mensen? Als ik ze niet 
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ken, hoe zorg ik ervoor dat ik ze leer kennen?” De strategie die zij volgde was simpelweg 
contact zoeken en vragen: waar ben je mee bezig, wat zou je willen en waar loop je 
tegenaan? Dat is een heel ander uitgangspunt dan uitgaan van je eigen aanbod en te 
vragen of de mensen alsjeblieft naar je theater willen komen.’
 Scholten: ‘Het Bijlmerparktheater is daarvan ook een duidelijk voorbeeld.’ 
 Knol: ‘Het Bijlmerparktheater en Theater Zuidplein bevinden zich natuurlijk in 
multiculturele buurten, maar de strategie kan net zo goed werken in een gemeente als 
Volendam, met een overwegend autochtone bevolking. Mensen willen tegenwoordig 
niet alleen maar consumeren wat ze aangeboden krijgen, maar zelf hun keuzes maken.’

In hoeverre houden professionele organisaties als Het Bijlmerparktheater en 
Theater Zuidplein zich ook met amateurkunst bezig?

Scholten: ‘Deze theaters spelen een grote rol in het scouten van talenten en hen verder 
helpen om een eigen vorm te vinden. Het Bijlmerparktheater luistert ook goed naar de 
buurt. Door hun contacten in de wijk hoorden ze dat buurtbewoners graag schilderijen 
wilden ophangen in het theater. Tegenwoordig presenteert Het Bijlmerparktheater 
permanent exposities van mensen uit de buurt.’ 
 Knol: ‘De scheidslijn tussen amateurkunst en professionele kunst is niet meer zo 
eenvoudig als het vroeger was. De professionele kunstenwereld kan amateurs ook zien 
als voorlopers, als verkenners van wat er in de samenleving gebeurt en verandert. Zoals 
het Magneetfestival in Amsterdam, dat draait op een programmering die de mensen zelf 
samenstellen. Ik vind het ongelofelijk interessant om te zien dat, als je mensen een plek 
geeft waar ze zelf iets kunnen organiseren, er fantastische ideeën ontstaan. Professio-
nals kunnen daarvan leren en zich veel opener opstellen. In Engeland zie je veel theaters 
die overdag fungeren als publieke ruimte, met bijvoorbeeld een café, kinderopvang en 
ontmoetingsclub voor ouderen. Je moet daar niet te dirigistisch mee omgaan, vind ik, 
laat het maar gewoon ontstaan.’
 Scholten: ‘In de korenwereld hebben professionele koren en amateurkoren elkaar 
opgezocht. Ze vroegen zich af hoe het mogelijk is dat zoveel mensen van zingen 
houden, en dat het in Nederland organisatorisch tóch niet zo goed op de kaart staat. 
Gezamenlijk hebben ze een agenda van tien punten opgesteld hoe ze koorzang in 
Nederland gaan promoten en de kwaliteit vergroten. Wat ik hier zo mooi aan vind, is dat 
professionals en amateurs gezamenlijk naar voren brengen wat zij met elkaar delen en 
dat zij daar veel meer van willen laten zien.’ 
 Knol: ‘Het is belangrijk dat het grote aantal mensen die graag zingen hun wensen 
duidelijk maken aan de politiek. Door aan te geven wat ze doen, wat er al goed gaat en 
waarbij ze nog hulp kunnen gebruiken. Zo zie je ook in de urban scene en hiphop de 
meest fantastische ontwikkelingen. De breakdance in Nederland is van wereldklasse, 
maar dat is in de politiek niet bekend, het blijft onder de radar. Terwijl ze in die sector 
toch echt wel meer steun kunnen gebruiken. De urban scene heeft enorme moge-
lijkheden tot artistieke groei. Het gaat er niet alleen om behendig te breaken, je kunt 
bijvoorbeeld ook de choreografie verder uitwerken.’ 
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Maar cultuurparticipatie hoeft toch niet allemaal zo perfect te zijn?

Knol: ‘Nee, zeker niet. De piano’s op de stations, die Sanne net noemde, vind ik briljant. 
Ik wou dat ik het had bedacht. Mensen die hun tijd moeten doden maar tegelijkertijd in 
de rush van het werken zitten, ontmoeten elkaar en komen tot een prachtig samenspel 
van pianospelen en zingen. Veel heb je dan niet nodig, alleen een faciliteit, de piano die 
daar is neergezet. Dat zou in veel meer publieke ruimtes kunnen gebeuren.’
 Scholten: ‘Het gaat er bij cultuurparticipatie om dat je de mensen bereikt, ze 
verbindt en dat ze elkaar motiveren. Ik zag op Facebook een filmpje van een koor in 
Toronto. Ze zijn elke week op een paar locaties in de stad en dan kun je gewoon komen, 
of niet. Via Facebook maken ze van tevoren bekend welk lied ze gaan zingen en dat 
moet je eerst thuis beluisteren. In dit filmpje zongen ze Halleluja en Rufus Wainwright 
kwam meezingen. Je zag daar een man of duizend zingen. Dat is echt een vernieuwing 
als je het vergelijkt met de conventionele manier waarbij je elke week komt repeteren 
om uiteindelijk een optreden te doen. De mensen willen nu wat anders. De ontwikke-
ling van deze vormen gaat nog niet supersnel, maar er komen er wel steeds meer bij.’ 
 Knol: ‘Programma’s als Idols en The Voice of Holland zijn natuurlijk hypercommer-
cieel, maar het geeft wel een enorme boost aan de participatie. Vroeger keek je naar de 
show van The Mounties of Zeskamp. Het valt op dat veel entertainment tegenwoordig 
draait om dansen en zingen. Dat laat zien hoe leuk mensen dat vinden.’

Jongeren lijken goed vertegenwoordigd in de cultuurparticipatie. Zijn er ook 
groepen die duidelijk ondervertegenwoordigd zijn?

Knol: ‘We onderschatten het belang van cultuurparticipatie bij ouderen. Bij deze groep 
gaan de participatiecijfers op een gegeven moment omlaag, terwijl veel mensen nog 
heel gezond zijn en van alles kunnen en wíllen doen. Ze weten gewoonweg niet hoe 
ze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden of ze willen andere condities om te 
participeren. Soms wil je liever overdag iets doen en ‘s avonds lekker rustig op je bank 
zitten. Cultuuraanbieders moeten daarop inspelen. Plan vaker een cursus overdag, zodat 
degenen die dat niet willen ‘s avonds de deur niet uit hoeven.’
 Scholten: ‘Ook als de fysieke mogelijkheden verminderen, houden mensen de 
behoefte aan cultuurparticipatie. Ik herinner mij een filmpje van een project met 
ouderen in Breda: een dame zittend in een rolstoel, en dansend met haar armen. Als ik 
het zo vertel, klinkt het misschien saai, maar het was zó indringend. Het heeft me diep 
geraakt.’ 
 Knol: ‘Als je zelf geen beperking hebt, en geen familielid of buurman met een beper-
king, dan sta je er niet bij stil hoeveel barrières deze mensen tegenkomen. In Engeland 
zijn ze daarin veel verder en stellen ze harde eisen. Het hoort gewoon bij de opdracht 
van een organisatie om toegankelijk te zijn voor iedereen.’ 
 Scholten: ‘In Engeland zijn allerlei muziekinstrumenten ontwikkeld die je ook met 
beperkingen kunt bespelen. Als je graag viool wilt spelen, maar je kunt niets met je 
armen doen, dan houdt het eigenlijk op. Maar zij hebben technologische ontwikke-
lingen die voor mensen met een beperking veel meer mogelijk maken. Hier lopen we 
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daarin achter en ik vind het belangrijk om dat soort innovaties ook naar Nederland te 
halen.’
 Knol: ‘Hetzelfde gaat op voor diversiteit. Je moet bij jezelf de blinde vlek zien en de 
motivatie krijgen om daarin te veranderen. In de culturele sector zou dat omschreven 
moeten worden als iets waarin we écht moeten veranderen. Niet omdat beleidsmakers 
het van je verwachten, maar om verbinding te houden met de samenleving. Je kunt niet 
zelfgenoegzaam denken: we kennen en snappen de wereld wel. Je moet je bewust zijn 
van wat je nog niet weet en wie je nog niet kent en op zoek gaan naar strategieën om 
daar wel mee in contact te komen. En de kennis daarover binnenhalen in je eigen orga-
nisatie.’
 Scholten: ‘Het Hiphop Huis is in dat opzicht heel inspirerend. Ze halen continu 
jonge mensen met gevoel voor hiphop naar binnen, van stagiair tot nieuwe medewerker. 
Die krijgen dan coaching om hun professionele kwaliteiten te ontwikkelen, omdat ze 
daarin nog niet zo ver zijn. Maar de nieuwe aanwinsten hebben wel de verbinding met 
het veld en de skills om het contact te maken dat zo belangrijk is. Ik gaf de directeur een 
compliment over het pand en hoe het was ingericht en zij vertelde: “Dit is dus helemaal 
niet hoe ik het had willen inrichten. Ik had er een heel andere visie op. Maar ik ging in 
gesprek met de jongeren die hier komen en het bleek dat zij helemaal niet wilden wat 
ik voor ogen had. We hebben toen niet gedaan wat ik wilde, maar wat zij wilden.” Toen 
besefte ik dat daar de essentie zit. Het gaat niet om haar eigen visie maar om wat de 
jongeren willen. Zij kon daar overheen stappen en dat vind ik écht heel inspirerend.’




