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VOORWOORD
JE SUIS ENCHANTÉ

Als studente Kunstbeleid en –management en daarmee actor in het kunstenveld, moet zo nu en dan het besef
doordringen dat de huidige bezuinigingen niet enkel de culturele sector treffen. Dat besef is niet in de laatste
plaats ontstaan door de stage die ik heb gelopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar de zin tering
naar de nering zetten welhaast tastbaar is geworden. De bezuinigingen, die het (internationaal) cultuurbeleid
treffen, hebben meerdere gezichten gekregen op zowel cultureel, internationaal, politiek als economisch vlak.
Zij vormen de directe aanleiding voor het schrijven van deze scriptie - waarvan een korte impressie volgt.

Met het bezuinigingsbeleid van de regering VVD-CDA en gedoogpartner PVV, klinkt vanaf 2011 de roep om
bewijs van bestaansrecht voor de kunsten. In de nota Meer dan Kwaliteit krijgt deze verschuiving in beleid of 1

beter gezegd - visie haar vaste vorm . Hoewel deze beleidsbrief als vertrekpunt het nationale beleid heeft, is
het internationaal cultuurbeleid zeker geen ondergeschoven kindje. Sterker nog, het is misschien wel het
meest internationaal georiënteerde kunstbeleid dat tot nu toe is opgesteld. In de nota worden nationaal
grootschalige bezuinigingen bepleit en de algehele focus wordt verschoven naar de economische waarde van
2

kunst met als toverwoord: “marktverruiming” .
Deze nadruk op de instrumentele waarde van kunst is overigens niet nieuw. Al in het laatste decennium van de
vorige eeuw heeft zich overal in de westerse wereld een verschuiving voorgedaan in de manier waarop
3

overheden het kunstbeleid verdedigden . Het was niet langer voldoende om te spreken over ideologische
motieven als vorming, verheffing en schoonheid. Vanaf eind twintigste eeuw moest steun aan de kunsten
4

onderbouwd worden met concrete voordelen op economisch en/of sociaal vlak .

De roep om economische verantwoording van kunst en cultuur mag dan niet nieuw zijn, de ingrijpende
financiële maatregelen, waarmee de Nederlandse cultuursector deze visie krijgt opgelegd, zijn dat wel. Het
bedrag dat met de maatregelen in Meer dan Kwaliteit aan de culturele instellingen wordt onttrokken, bedraagt
5

6

€200 miljoen . Op een totaalbedrag van €900 miljoen is dit een aanzienlijk gedeelte . Concreet betekent het
dat de culturele basisinfrastructuur van 180 rijksgesubsidieerde instellingen naar 85 instellingen gaat. Mochten
deze instellingen het zonder rijkssteun niet redden, dan betekent dat een vermagering van de sector met ruim
47 procent.
1

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Brief Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. (Den
Haag: 2011), 5-7.
2
Ibid., 4.
3
Vuyk, Kees. De controverse over de waarde van kunst. In: Boekman 77 Het Belang van Kunst (Amsterdam:
Boekmanstichting, 2009), 6.
4
Ibid., 6.
5
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brief Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. (Den Haag:
2011), 39-40.
6
Ploeg, Rick van der en Egbert Dommering. Kunstbezuinigingen leiden tot lege zalen en tot jutlandisering. (Amsterdam: NRC
Handelsblad, 21-06-2011)

5

Nationaal is het sentiment dat de bezuinigingen oproepen ongekend. Er wordt maandenlang gepraat,
7

8

geschreeuwd , geschreven en gemarcheerd om cultuur. Uiteindelijk verstomt het kabaal en dringt het besef
door: kunst en cultuur worden in de Nederlandse samenleving niet breed ondersteund, althans niet op de
gronden die zij in de loop der tijd voor zichzelf heeft geschapen.
Ook (inter)nationaal roept het nieuwe cultuurbeleid felle reacties op. Zo verschijnt in de New York Times een
9

advertentie met de waarschuwing: Do not enter the Netherlands – Cultural Meltdown in Progress , waarin de
unieke positie van de Nederlandse kunst op het internationale podium als onhoudbaar wordt aangemerkt. Met
vergelijkbare reacties in Engeland en Duitsland, wordt hiermee de aanval op het imago van Nederland en haar
(gunstige) kunstklimaat geopend.
De verschuiving die zich voordoet in het (internationaal) cultuurbeleid had ik niet beter kunnen volgen dan
vanuit de stage bij de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE) aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Heel veel dank aan mijn stagebegeleider, Quirine van de Linde, voor de mogelijkheid om een veelheid aan
lezingen, congressen en relevante gesprekken te volgen en voeren over het onderwerp. Daarnaast ook dank
aan haar en haar collega’s voor de betrokkenheid, interesse en de absolute bijdrage aan mijn leerproces in
deze maanden.
Evenzo dank aan mijn stage- en scriptiebegeleider vanuit de Universiteit Utrecht, Toine Minnaert. Voor het
geduld en de flexibele manier van begeleiding in de complete en ontredderende chaos die afstuderen heet.
Grote erkentelijkheid aan mijn vrienden. Voor de goede gesprekken, de bemoedigende woorden en het
ontroerend grote vertrouwen. In het bijzonder wil ik Gerda van Galen noemen. Zij heeft zowel bij het
afstuderen voor mijn bachelor- als masterstudie - op de gekste tijden - liefdevol en opbouwend gereviseerd.
Ten slotte wil ik mijn beide ouders bedanken. Mijn vader, voor zijn wijze woorden, goede wijn en prachtige
verhalen. Mijn moeder, voor haar onaflatende steun, positieve levensinstelling en waaier aan mogelijkheden –
waarvan deze studie er één is.
Dank!

Wieke Vrijhoef

7

Schreeuw om cultuur op 20-11-2011. Volkskrant: Schreeuw om cultuur zal klinken op zeker 63 plaatsen in het land, 19-112011.
8
Mars der beschaving op 25-06-2011. NRC Handelsblad: Van pannekoeken naar 'plashuis' tijdens Mars;
Drieduizend deelnemers aan de 'Mars der Beschaving’, 27-06-2011.
9
Advertentie in de New York Times, 23-06-2011. Op initiatief van Dutch Artists 2011, een bundeling van honderden
kunstenaars, betrokkenen en sympathisanten. Zie bijlage [1] Afbeelding 1.
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SAMENVATTING
KORTOM…

Dit onderzoek geeft een uiteenzetting van de manier waarop het veranderende discours van het Nederlands
(internationaal) cultuurbeleid de betrokken spelers beïnvloedt. Deze verandering komt voort uit de
verschuiving naar meer economische richtlijnen in het cultuurbeleid. Deze verschuiving vindt plaats naar
aanleiding van de huidige bezuinigingen door de Nederlandse overheid - in het licht van de economische crisis.
Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het inzicht over de actuele spanningen en
vraagstukken waar dit beleidsonderdeel mee te maken heeft. Daarmee kan de kennis op het gebied van
internationaal cultuurbeleid en de invloeden van andere beleidsterreinen daarop worden vergroot. De scriptie
wordt hiermee gecategoriseerd als zijnde beschrijvend.
In het eerste hoofdstuk wordt het theoretisch kader geschetst dat wordt toegepast om de verschillende
belangen bij het internationaal cultuurbeleid te analyseren. Dit theoretisch kader is gestoeld op de sociologie,
in specifiek: de wereldentheorie van Luc Boltanski en Laurent Thévenot. De keuze voor juist dit theoretisch
kader ligt in het feit dat deze theorie de mogelijkheid biedt om zowel economische als sociologische waarden in
één model te analyseren. In dit geval gaat het om de drieslag: kunst-/culturele, economische en internationale
belangen, vertegenwoordigd in zowel de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Economie,
Landbouw en Innovatie en Buitenlandse Zaken, als de Nederlandse culturele en bedrijvensector.
In het tweede hoofdstuk wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het Nederlands
internationaal cultuurbeleid. Hieruit worden de volgende relevante historische lijnen vastgesteld: (1) de intrede
van economische waarden in het (internationaal) cultuurbeleid, (2) de meerwaarde van de intrinsieke waarde
van de kunsten voor het (internationaal) cultuurbeleid, (3) de discussie over het primaat van het internationaal
cultuurbeleid, tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van
Buitenlandse Zaken en (4) de groeiende rol van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie in het
(internationaal) cultuurbeleid.
In het derde hoofdstuk worden de belangen van de verschillende spelers geanalyseerd aan de hand van de
wereldentheorie, daarnaast worden de instrumenten ván en de ontwikkelingen óp het internationaal
cultuurbeleid bekeken. In hoofdstuk vier worden de bevindingen samengevat. De nationale bezuinigingen op
cultuur hebben invloed op de ontwikkeling van talent en innovatie, dat zowel voor de beeldvorming van
Nederland in het buitenland, als voor de creatieve industrie negatieve gevolgen heeft. De eenzijdige focus op
het topsegment en daarmee de beëindiging van subsidie aan andere belanghebbenden heeft daarnaast ook
gevolgen voor het internationale netwerk.
Dit leidt tot de volgende aanbeveling, eveneens geformuleerd in hoofdstuk vier: alle betrokken spelers hebben
belang bij een bloeiende culturele sector. De drie ministeries zullen voor een effectief internationaal
cultuurbeleid echter verder moeten kijken dan het eigenbelang. Op die manier kan er een internationaal

7

cultuurbeleid ontwikkeld worden dat zowel de waarden uit de economie en positieve beeldvorming van
Nederland als de intrinsieke kunstwaarde kan waarborgen. Dit betekent dat er een breed cultuurbegrip zal
worden gehanteerd, waarbinnen zowel de kunsten, de creatieve industrie, als overige cultuuruitingen een plek
krijgen in het internationaal cultuurbeleid.

8

Afbeelding 2:
Perjovschi, Dan. Are You Also Going China? 2006. Muurtekening. Van Abbemuseum, Eindhoven.
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INLEIDING
ARE YOU ALSO GOING CHINA?

De muurtekening van de maatschappijkritische kunstenaar Dan Perjovschi geeft commentaar op het
10

vestigingsklimaat in Europa en stelt daarmee de gaande dilemma’s aan de kaak binnen het cultuurlandschap .
De samenwerking tussen bedrijf en museum wordt steeds meer gestimuleerd door de ontwikkeling van een
terugtrekkende overheid. Hiermee creëert zij echter het risico dat beiden zich van haar (land) afkeren. De
tekening geeft in één oogopslag de drie componenten weer waar dit onderzoek dieper op in zal gaan, namelijk
de wisselwerking tussen cultuur(beleid) en economie binnen een internationale context.
De ontwikkeling naar een economisch jargon is steeds meer gebruikelijk in de formulering van het
cultuurbeleid en ook de vraag naar meetbare resultaten stijgt. Dit is zichtbaar in publicaties van het Ministerie
11

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), zoals Cultuur in Beeld en ministeriebreed: Trends in Beeld .
In beide uitgaven wordt de lezer geconfronteerd met een veelheid aan tabellen en cijfers over de culturele
sector. Probleem waarop men stuit bij het opstellen van dergelijke teksten is het definiëren van “de kunsten”
of “cultuur”. Om het belang van de verschillende ministeries bij het internationaal cultuurbeleid te kunnen
vatten is het allereerst van belang om het begrip cultuur te definiëren binnen een economische context.
De oorsprong van deze definitieproblematiek ligt onder andere in het verenigen van de termen kunst en
economie, waarop lange tijd een taboe rustte. Uit het nieuwe cultuurbeleid spreekt de ambitie hiermee af te
rekenen. Veelgehoorde argumentatie is dat het onmogelijk zou zijn om de intrinsieke waarde van kunst te
meten aan economische richtlijnen. Dat de overheid zich bewust is van het bestaan van deze zogenaamde
intrinsieke waarde staat echter buiten kijf. In 2005 signaleert Anita Twaalfhoven, redacteur van Boekman tijdschrift over kunst- en cultuurbeleid -, al een opmars van het gebruik van deze term in beleidsteksten voor
12

de nieuwe cultuurplanperiode . Het ontbreekt in deze plannen echter aan een definitie. Wat ís intrinsieke
waarde? Redeneringen gestoeld op bijvoorbeeld sociologische of filosofische gronden bieden mogelijke
antwoorden, maar waar het op neerkomt, is dat de intrinsieke waarde overblijft wanneer de extrinsieke
argumenten zijn uitgeput. Intrinsieke waarde is die waarde die de kunst eigen is. Extrinsieke waardering wordt
13

gevonden in haar invloed op economie, toerisme, horeca, sociale cohesie of integratie . De politiek-historische
discussie wordt gevoerd over welk belang zou moeten overheersen: Intrinsieke (kunst-) of extrinsieke
(economische) waarde. Recente gedachtegangen neigen steeds meer naar een wederzijds versterkend beleid,
maar de kunsten conformeren zich niet allemaal (direct) aan economische maatstaven. Dit resulteert
traditioneel in een verdeling tussen hoge kunsten en lage kunsten. De lage kunsten worden wel expliciet in
verband gebracht met een meer economische of commerciële instelling, maar zoals de naam al doet
vermoeden, wordt hoge kunst meer kunstwaarde toegeschreven. Eveneens vanuit historische erfenis mag de

10

Zie afbeelding 2, pagina 9.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuur in Beeld en Trends in Beeld (Den Haag: 2011).
12
Twaalfhoven, Anita. Het raadsel rond de intrinsieke waarde. In: Boekman 77 (Boekmanstudies: Amsterdam, 2010), 13.
13
Ibid., 17.
11
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14

overheid zich volgens Thorbeckiaans principe niet bemoeien met de inhoud of autonomie van de kunsten . De
overheid ziet daarmee een taak in het beschermen van de intrinsieke waarde ervan. Deze bescherming wordt
uitgedrukt in de subsidiëring aan het kunstenveld, maar van deze idealen lijkt met het nieuwe beleid minder
over te blijven dan voorheen.
De historische verdeling tussen economisch gewin en de waardering van kunst, maakt dat de twee velden nog
altijd wat onwennig tegenover elkaar staan. Bovendien luidt de kritiek dat er in Nederland te weinig
15

programma’s voor onderwijs of onderzoek zijn, die de verbinding tussen cultuur en economie leggen . Dit
komt zowel de theoretische benadering ervan - en de daarmee samengaande begripsvorming -, als de praktijk
niet ten goede. Hierin lijkt overigens een verbetering te komen met de masterspecialisatie Cultural Economics
and Cultural Entrepeneurship aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam en de verwachting van een
vergelijkbare richting aan de Universiteit van Amsterdam. Het definiëren van het begrip kunst of cultuur in
economische- en beleidstermen blijft voor nu echter precair.
Voor het internationaal cultuurbeleid is de definitie die diplomaat Maarten Mourik geeft van cultuur in brede
16

en engere zin lange tijd onderwerp van debat geweest . De door hem gedefinieerde tweeslag bestaat uit
aanhangers van de smalle cultuurdefinitie - die vinden dat het internationaal cultuurbeleid als eerste focus de
kunsten moet hebben - en voorstanders van een brede definitie - zij argumenteren dat kunst deel uitmaakt van
een breder cultuuridee en daarmee van een breder buitenlands beleid.
Belangrijke ontwikkeling is daarnaast de opkomst van de creatieve industrie. Het verenigen van deze termen
zegt het feitelijk al, creatieve uitingen die hieronder vallen ontstaan in verbinding met het principe van de
markt/industrie. De creatieve industrie combineert het ambachtsschap met het kunstenaarsschap, door
esthetische gebruiksvoorwerpen te creëren. Het werk is over het algemeen sterk gelinkt aan technologische
ontwikkelingen en mogelijkheden. De creatieve industrie vormt een belangrijke component in dit onderzoek
vanwege enerzijds de toenemende nadruk hierop in het (inter)nationaal cultuurbeleid, anderzijds de directe
betrokkenheid van zowel het cultuur- als het economische ministerie bij dit beleidsterrein.

In deze scriptie wordt de definitie van kunst/cultuur gebaseerd op de definitie als voorgesteld door het
ministerie van OCW aangehouden. Het ministerie heeft deze zelf overgenomen van het Centraal Bureau voor
17

de Statistiek (CBS) . Wanneer er in dit onderzoek wordt gesproken over de culturele sector, wordt daarmee
eveneens de creatieve industrie bedoeld. Onder de kunsten vallen de traditioneel geziene “schone kunsten”,
zoals opgenomen in kolom 1 van tabel 1, op pagina 12.

14

Naar uitspraak van staatsman Johan Rudolph Thorbecke in 1862: "De regering is geen oordelaar van wetenschap en
kunst". Bron: Pots, Roel. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. (Nijmegen: Macdonald/SSN,
2006), 86.
15
Steenhoven, Joeri van den. Bouwen aan creatief kapitaal. In: All that Dutch (NAi Uitgevers: Rotterdam, 2005), 79.
16
Mourik, Maarten. Culturele Coëxistentie: een integrale benadering van buitenlands cultureel beleid. (Amsterdam:
Boekmanstichting, 1989), 21.
17
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuur in Beeld (Den Haag: 2011), 11.
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Tabel 1:
De afbakening en
indeling van de
culturele sector
binnen de creatieve
industrie

[1] Verantwoording onderzoek
Zoals gesteld in de beleidsbrief Grenzeloze Kunst over het Internationaal Cultuurbeleid, speelt de overheid een
rol bij “het stimuleren of versterken van artistieke ontwikkelingen, voor het behoud van waardevol erfgoed of
18

als er economische, ontwikkelingsgerichte of buitenlandpolitieke redenen voor zijn” . De economische focus
vanuit dit beleidsterrein is daarmee niet nieuw en wordt expliciet als overheidstaak benoemd. Niet alleen
wordt door middel van culturele diplomatie getracht politieke (en daarmee economische) banden aan te halen,
het is aantoonbaar dat internationale culturele projecten in binnen- en buitenland een sterke invloed op de
19

economische ontwikkeling van een stad of gebied kunnen hebben . In het licht van het nieuw te
verwezenlijken cultuurbeleid zijn economische maatstaven meer dan ooit een zwaartepunt, geformuleerd in de
20

nota Meer dan Kwaliteit . De ontwikkelingen in het veld naar een grotere nadruk op het economische aspect
en de huidige bezuinigen op het cultuurbestel vormen de aanleiding voor het onderzoek en fungeren als rode
draad. Hiermee wordt ingezoomd op de (beleids)verhouding tussen economie en kunst in een internationale
context.
Het internationaal cultuurbeleid komt tot stand in een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse
Zaken (BZ) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Er wordt daarnaast een groeiende
rol gezien voor het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI). Deze groeiende rol heeft vorm
gekregen in twee beleidskeuzes op dit onderwerp. Ten eerste heeft het ministerie van ELI de creatieve
industrie tot één van de negen topsectoren gemaakt - de kern van hun beleidsdoelen. Daarnaast is de voorzet
voor inhoudelijke samenwerking gegeven met de financiële steun van de drie ministeries aan het
21

vierjarenprogramma Dutch Design Fashion and Archtitecture (DDFA) voor de periode 2009-2012 . De
verschillende belangen bij het internationaal cultuurbeleid worden daarmee vertegenwoordigd door de drie
ministeries, maar ook door de cultuur- en bedrijvensector zelf.

18

Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brief Grenzeloze kunst. (Den
Haag: 2008), 1.
19
Ibid., 15.
20
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brief Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. (Den Haag:
2011), 5-7.
21
Regiegroep DutchDfa. DUTCH Design, fashion, architecture. (Rotterdam: 2009)
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Om de onderlinge verhoudingen tussen culturele, economische en internationale belangen te beschrijven, is er
als theoretisch kader gekozen voor de wereldentheorie van Luc Boltanski en Laurent Thévenot. In deze theorie
beschrijven zij het gebruik van argumenten uit verschillende werelden voor één “handelspraktijk”. Op die
manier kunnen economische, internationale en culturele argumenten worden samengebracht en kan er
worden bekeken hoe zij zich onderling verhouden. De handelspraktijk die in deze scriptie wordt onderzocht is
het Nederlands internationaal cultuurbeleid.
Vanwege de toenemende druk op de culturele sector om het gebruik van economische maatstaven, maar ook
door de historische wisselwerking tussen de twee werkterreinen, is het zowel interessant als actueel om de
onderlinge spanningen bloot te leggen. Met het gekozen beleidsterrein en de nationale overheidsbezuinigingen
op cultuur, is er daarnaast een sterke wisselwerking tussen nationaal en internationaal. Dit is terug te zien in de
verhouding tussen respectievelijk het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, zoals uiteen zal worden gezet in het historisch overzicht. De theorie van Boltanski en
Thévenot biedt de mogelijkheid om deze terreinen, of werelden, op een vrij basale en ideologische manier
tegenover elkaar te zetten. Door vervolgens een verbinding te maken met de achtergrondkennis, die wordt
verkregen uit de beschouwing van de historie en actualiteit van deze beleidstak, kan in de analyse nuance
worden aangebracht voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Met het lezen van deze scriptie kunt u kennismaken met de praktijk van het internationaal cultuurbeleid en
inzicht verkrijgen in de actuele spanningen en vraagstukken waar deze tak van beleid mee te maken heeft.
Het doel van de scriptie is de kennis op het gebied van internationaal cultuurbeleid en de invloeden van andere
beleidsterreinen hierop, te vergroten. Het afsluitende hoofdstuk zal dan ook een uitspraak doen over de
invloed van een veranderend discours op de actoren die daarbinnen een rol spelen. De scriptie kan daarmee
worden gecategoriseerd als zijnde beschrijvend. De onderzoeksvraag is als volgt opgesteld:

“Welke invloed heeft de toenemende vraag om economische maatstaven op het internationaal cultuurbeleid en
de daarbij betrokken partijen?”

Met behulp van de wereldentheorie van Boltanski en Thévenot wordt in deze scriptie een interpretatief kader
geschetst, waarmee er naar een mogelijke verklaring wordt gezocht voor de gesignaleerde verschuivingen
22

binnen het gekozen discours . De conclusies die er met dit kader worden getrokken pretenderen daarmee
geen absolute waarheid te zijn, maar enkel een interpretatie ervan, zoals - volgens kunstsocioloog Pascal
23

Gielen - inherent aan de humane wetenschappen . Ten slotte zal er een reflectie op de bruikbaarheid van de
theorie worden gegeven.

22

Gielen, Pascal. Kunst in Netwerken: Artistieke selecties in de hedendaagse dans en de beeldende kunst. (Leuven: Uitgeverij
LannooCampus, 2008), 112.
23
Ibid.
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HOOFDSTUK 1

SOCIOLOGISCHE GRONDEN

De verschuiving naar een meer economisch cultuurbeleid als gevolg van de nationale cultuurbezuinigingen, of
breder: economische crisis, wordt in dit onderzoek geanalyseerd aan de hand van de wereldentheorie van Luc
24

Boltanski en Laurent Thévenot . Boltanski is sociaal wetenschapper en Thévenot heeft een achtergrond in de
25

economie en statistiek, wat hun werk een brede wetenschappelijke basis geeft . De reden om de spanning
tussen kunst en economie binnen het internationaal cultuurbeleid te bekijken met behulp van juist deze
theorie, is geworteld in de sociologische traditie. Deze sociologische wortels zullen in dit hoofdstuk de inleiding
vormen op de theorie, die vervolgens beknopt uiteen zal worden gezet. Ten slotte wordt de relevantie van het
gekozen theoretisch kader besproken en toegelicht op welke manier het zal worden toegepast.

[1] Inleiding
In de ontwikkeling van de sociologie zijn er verschillende stromingen te duiden. Voor analytische doeleinden
26

worden deze meestal verdeeld in vier benaderingen: positivistisch, interpretatief, kritisch en postmodern . De
grondleggers van deze benaderingen worden gevonden in Max Weber (interpretatief), Emile Durkheim
(positivistisch) en Karl Marx (kritisch). De postmoderne benadering komt tot stand op grond van recentere
27

ontwikkelingen en wordt met name tegenover de positivistische benadering gesteld .
De tegenstelling in het onderzoeksobject van de sociologie, namelijk resultaten ofwel gebaseerd op het
collectieve (Durkheim) ofwel op het individuele (Weber), kent overeenkomsten met de tegenstelling tussen
economie en de kunsten - zoals op scherp gesteld binnen het nieuwe cultuurbeleid -. Dit verschil in opvatting is
binnen de sociologische discipline ontaard in een scholenstrijd, zoals Boltanski en Thévenot het verwoorden:
Vanuit de verschillende sociale tradities zoeken sociaal wetenschappers meestal naar het minimaliseren van
het verschil tussen hun constructen door ze te situeren in een enkelvoudige basis oppositie. De ene traditie,
geworteld in de Durkheimse sociologie, stoelt het ordenende principe op de opvatting van het collectief. De
andere traditie baseert elke vorm van volgorde of equilibrium op het resultaat van individuele keuzes; dit levert
28

benaderingen op die het rationele keuze model van de economie heeft geleend .
Met die laatste toevoeging brengen zij de individuele onderzoeksmethode in direct verband met de
economische invalshoek. Grondlegger Weber benadrukt met zijn werk Economy and Society uit 1922 al dat de
rationele benadering van gegevens voorop staat, waarmee de sociologie inderdaad minder ver van de
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29

economie vandaan kom te staan . Vanuit deze brede sociologische insteek zijn verschillende
kunstsociologische benaderingen ontstaan.
De in Nederland voornamelijk toegepaste kunstsociologische benaderingen zijn vervolgens in te delen in twee
groepen. De focus van het onderzoek richt zich ofwel op de structuur van het kunstenveld, ofwel op de rol van
30

de kunsten(aar) in de samenleving . In recenter kunstsociologisch onderzoek worden deze twee benaderingen
met name belichaamd door de Franse wetenschappers Pierre Bourdieu (1930-2002) en Nathalie Heinich
31

(1955). Bourdieu richt zich dan op het kunstenveld, middels zijn gerenommeerde distinctietheorie , hij stelt
dat de notie van artistieke onafhankelijkheid een collectief geloof is en daarmee sociale fictie (ofwel de illusio
van het kunstenveld). Heinich richt zich primair op de waarde van de kunsten(aar), met een singuliere
32

benadering .
De indeling in velden door Bourdieu lijkt in eerste instantie vergelijkbaar met de indeling in werelden van
Boltanski en Thévenot. Deze velden zijn echter meer afgebakend, in bijvoorbeeld het kunstenveld, waarbij de
positie van één actor zich koppelt aan anderen binnen het het veld. De wereldentheorie van Boltanski en
Thévenot kan juist een basis bieden voor het analyseren van de rol van kunst in een breder construct, doordat
de werelden in deze theorie als vanzelfsprekend overlap hebben.
Pascal Gielen, kunstsocioloog en docentonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, signaleert daarnaast
het probleem dat: “Het functioneren van een sociale ruimte zoals een artistiek of een wetenschappelijk veld,
33

[niet samenvalt] met een kapitalistische marktlogica. ” Dit laatste legt de vinger op de zere plek. Hoewel de
overheid het kunstenveld graag koppelt aan de marktlogica, blijken die twee niet zomaar samen te gaan. Hier
ligt eveneens relevantie van het gekozen theoretisch kader. Het perspectief van Boltanski en Thévenot vormt
een derde benadering: zij zoeken naar het omarmen van de verschillende constructen binnen een breder
model om daarmee te laten zien hoe zij integreren bij zowel momenten van overeenkomst, als momenten van
34

kritische vraagstelling .
Door het verschil tussen de kwalificaties van personen en de kwalificaties van objecten aan het licht te
brengen, maakt deze benadering het mogelijk om vragen te koppelen die meestal worden benaderd vanuit
verschillende disciplines - disciplines die zich specialiseren in de studie van sociale relaties of contracten aan de
35

ene kant, en in technologische beperkingen of productkwaliteit aan de andere kant . In het geval van dit
onderzoek: kunst versus economie.
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De kunsten kunnen daarmee verschillende rollen hebben in de samenleving. Zij kunnen worden erkend in haar
intrinsieke waarde, of als spiegel van de werkelijkheid en de mogelijkheid tot reflectie daarop, maar ook als
economisch gegeven worden geanalyseerd. De manier waarop de samenleving tegen deze rol aankijkt heeft
invloed op hoe de overheid deze rol in haar beleid verwoordt en vice versa. Binnen de sociologie wordt er
gezocht naar mogelijke interpretaties van deze rol van de kunsten in de samenleving. De wereldentheorie biedt
een interpretatiekader voor dit type vraag en de mogelijkheid om de intrinsieke waarde van de kunsten af te
zetten tegen de economische waarde, in een internationale context.

De wereldentheorie is afkomstig uit het in 1991 voor het eerst gepubliceerde werk: Les economies de la
37

Grandeur36, in 2006 vertaald als: On Justification: economies of worth . Het doel van Boltanski en Thévenot is
het vaststellen van een kader waarin eenzelfde set van theoretische instrumenten en methoden wordt
38

gebruikt om te beschrijven hoe individuen de verschillende handelingen die zij verrichten rechtvaardigen . Het
analyseren van deze kritische acties beschrijven zij aan de hand van zes verschillende werelden. Later voegt
Boltanski in samenwerking met de sociologe Eve Chiapello, hier een zevende wereld aan toe. Deze laatste
39

wereld wordt beschreven in het boek The new Spirit of Capitalism , waarvan de oorspronkelijke Franstalige
uitgave in 1999 is verschenen.
40

Een groot verschil met klassieke sociologie zoals de distinctietheorie van Pierre Bourdieu , is dat zij hun
41

werelden benoemen als interpretatief kader en niet koppelen aan specifieke klassen, groepen of velden . De
werelden zijn daarmee geschikt om binnen uiteenlopende sociale ruimten te worden toegepast, waardoor
42

‘handelspraktijken’ met verschillende waardenregimes kunnen worden bekeken . De te onderzoeken
‘handelspraktijk’ betreft in dit geval het Nederlands internationaal cultuurbeleid.
Meest besproken kritiek op het werk is het idealisme achter de theorie. Ten eerste aangezien de sociologen
ervoor kozen om de werelden niet te koppelen aan sociale determinaties als klasse, leeftijd of geslacht, maar
aan moraliteit. Daarnaast omdat er soms een verschuiving te duiden is van een positieve analyse naar een
43

normatieve analyse: niet wat de structuur van moraliteit is, maar wat zij zou moeten zijn .
Dit onderzoek richt zich echter op beleid dat ontwikkeld wordt op het niveau van de Rijksoverheid en hoewel
sociale determinaties wel degelijk voor ogen worden gehouden bij de ontwikkeling ervan, zal dit onderzoek
zich met name richten op de grote lijnen en gevolgen van het beleid. De spelers worden dan ook gedefinieerd
in sectoren en ministeries, in plaats van individuele instellingen of sociale groepen, waardoor deze kritiek voor
dit onderzoek juist bijdraagt aan de toepasbaarheid ervan.
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[2] Les economies de la Grandeur
De zes werelden hebben elk specifieke kenmerken en zwaartepunten. Zakendie binnen de ene wereld een
groot aanzien genieten, kunnen in een andere wereld juist als minderwaardig worden beschouwd. Boltanski en
Thévenot onderscheiden dertien kenmerkende elementen binnen elke wereld of waardenregime, te beginnen
met het Algemeen Principe.
Zij definiëren het Algemeen Principe als karakteristiek voor een bepaalde wereld, het is gemeengoed. Dit
principe zorgt dan ook voor stabilisatie en generalisatie en maakt dat wezens binnen de wereld gekwalificeerd
44

zijn voor het gebruik ervan . Voor de geïnspireerde wereld is dit bijvoorbeeld: (het uiten of uitstromen van)
45

inspiratie . Het Algemeen Principe wordt in het proces van rechtvaardiging alleen ingezet als laatste
46

redmiddel, meestal kan worden volstaan met het verwijzen naar andere kenmerken van de wereld .
Het volgende kenmerk benoemen zij als Status van Waardigheid, actoren met deze status bewaken het
Algemeen Principe van een wereld door als referentiepunt te dienen. De werelden kennen een schaal van
waardigheid die van generiek naar specifiek niveau loopt. De Status van Waardigheid wordt bereikt op
generiek niveau, waar anderen hun gedrag op kunnen afstemmen. Tegenover de Status van Waardigheid staat
47

de Status van Onwaardigheid, dit zijn entiteiten die simpelweg ontoereikend in waarde zijn . Concreet is het
48

een tegenstelling, voor de Marktwereld bijvoorbeeld te vinden in: Begeerlijk versus Ongewild .
Daarna gaan zij in op Menselijke Waardigheid, wat karakteristieke persoonskenmerken zijn. Deze zijn in elke
wereld herkenbaar als de focus op een fysieke eigenschap (zoals emotie, geheugen, verlangen) en biedt de
49

mogelijkheid om gelijkgestemdheid of overeenkomst tussen personen te bereiken .
Voor iedere wereld is daarnaast een lijst van Subjecten (o.a. journalist, partij, klant) en Objecten/Regelingen
(o.a. merk, wetgeving, methode) gegeven, die een bepaalde rol of gradatie in de Status van Waardigheid
50

hebben .
Ook wordt er uiteengezet welke Investering in een bepaalde wereld mogelijk is, of gevraagd wordt. Deze
Investering speelt een belangrijke rol in het bereiken van evenwicht in een wereld, door de Status van
Waardigheid te koppelen aan een opoffering. Voor de wereld van de faam is dit bijvoorbeeld: het opgeven van
51

geheimen/privacy .
Boltanski en Thévenot identificeren daarnaast Relaties van Waarde en Omgangrelaties in de verschillende
52

werelden, voorbeelden hiervan zijn voor de Civiele wereld respectievelijk lidmaatschap en toetreden .
Andere kenmerken worden opgesomd in Vormen (voor de Marktwereld bijvoorbeeld: markt),
Test(uitoefening)/piekmoment (voor de Domestieke wereld bijvoorbeeld: ceremonie) en Beoordeling ( voor de
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53

Industriële wereld bijvoorbeeld: effectiviteit) .
Tot slot gaan zij in op de valkuil of het verval van de werelden, zoals onverschilligheid in de Wereld van de
54

Faam, of voor de Civiele wereld: verdeeldheid .
In principe bestaan de werelden naast elkaar, maar aangezien er in sommige situaties meerdere werelden van
belang kunnen zijn, kan dit resulteren in zowel conflicten als compromissen. Deze conflicten en compromissen
ontstaan op het moment dat actoren zich gelijktijdig in meerdere werelden bewegen en daardoor
redeneringen uit verschillende werelden toepassen. Het internationaal cultuurbeleid is bij uitstek een
voorbeeld van het gelijktijdig in meerdere werelden (willen) bewegen. Hierdoor bedient het zich van
redeneringen uit verschillende werelden. Dit is overigens geen wonder, als actor is het onvermijdelijk om in
meerdere werelden te bewegen. In de beeldspraak van de twee Franse wetenschappers: Zelfs de meest
geïnspireerde kunstenaar kan die momentele inspiratie niet elke situatie laten bepalen, […] hij zal als ieder
55

ander in de rij voor het postkantoor moeten wachten .
Boltanski en Thévenot hebben zich binnen hun werk toegelegd op de beschrijving van deze conflicten en
compromissen tussen werelden. Zij beschrijven de mogelijke aard hiervan per combinatie van twee werelden,
wat uitkomt op twee keer dertig combinaties. Deze zijn niet allemaal relevant voor dit onderzoek en zullen hier
dan ook niet nader worden toegelicht. Verderop in deze scriptie zal uiteen worden gezet welke werelden zich
tot elkaar hebben te verhouden binnen het Internationaal Cultuurbeleid, om daarna in te kunnen gaan op de
aard van de betrokken conflicten en compromissen.
De theorie is ingebed in zowel de sociologische als filosofische traditie, al is het maar omdat de werelden
afzonderlijk gebaseerd zijn op verschillende politieke filosofieën. Boltanski en Thévenot hebben de werelden
als volgt afgeleid en benoemd:

[1] De Geïnspireerde Wereld (naar theoloog en filosoof St. Aurelius Augustinus – Bisschop van Hippo)
[2] De Domestieke Wereld (naar de Franse theoloog Jacques-Bénigne Bossuet)
[3] Wereld van de Faam (naar de Britse filosoof Thomas Hobbes)
[4] De Civiele Wereld (naar de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau)
[5] De Marktwereld (naar de Schotse filosoof Adam Smith)
[6] De Industriële Wereld (naar socialistisch hervormingsdenker Claude-Henri de Rouvroy – Graaf van SaintSimon)

[7] Projectstad of Netwerkwereld
De later toegevoegde zevende wereld, Projectstad, is het gezamenlijke gedachtegoed van Luc Boltanski en de
sociologe Eve Chiapello. In tegenstelling tot de eerdere werelden, is deze wereld niet zozeer op één politiek-
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56

filosofische stroming gebaseerd, maar het resultaat van een ontwikkeling in de managementliteratuur . Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de wetenschappelijke specialisatie van Chiapello naast sociologie, de
managementrichting betreft.
Voor de volledigheid van de theorie en vanwege de aanbevelingen voor verder onderzoek, zal deze wereld
worden opgenomen in de beschrijvingen die volgen, zij zal echter niet worden ingezet bij de uiteindelijke
gegevensanalyse. De verschillende componenten in dit onderzoek worden bekeken vanuit onderlinge
samenhang of tegenstelling. Voor de essentiële belangen van die componenten zijn de waarden uit de zes
werelden voldoende passend gebleken. De netwerkwereld kan worden gezien als een meer overkoepelende
toevoeging, zij strekt verder dan de benodigde analyse voor dit onderzoek.
Om een compleet overzicht van de theorie te geven, zullen de werelden in de volgende paragrafen afzonderlijk
beknopt worden besproken.

[2.1] Geïnspireerde wereld
Deze wereld is instabiel en veel zaken die in andere werelden structuur vormen zijn deze wereld vreemd, denk
hierbij aan regels, geld, hiërarchie en wetten. De kern van deze wereld is inspiratie en de verschillende uitingen
hiervan. Wezens binnen deze wereld zijn gericht op een spontaan gevoel van verlichting/inzicht gepaard met
gevoel en passie. Zij bewegen zich weg van het gewone/alledaagse en begeven zich in het bizarre, men is op
het gemak in informele situaties. Waardige individuen binnen deze wereld zijn zowel uniek als universeel, terug
te zien in grote kunstenaars als bijvoorbeeld Mozart, Shakespeare of Van Gogh. Wanneer men belang gaat
hechten aan sociale status, gelijkenis begint te vertonen in persoon/werk of gaat reproduceren in plaats van
57

opnieuw een proces in te zetten van inspiratie, creatie en daarmee originaliteit, daalt men in waarde .

[2.2] Domestieke wereld
De domestieke wereld bestaat enkel in onderlinge verbanden en in onderlinge relaties. Men wordt
gedefinieerd ten opzichte van het verleden en ten opzichte van de ander. Presentatie van het individu en de
verschillende bezittingen (objecten) zijn van belang voor de plaats die men inneemt in de hiërarchie. Van
belang is de traditie waaruit men voortkomt en deel van uitmaakt, zaken die worden doorgegeven van
generatie op generatie. Kwaliteiten die worden toegeschreven aan waardige individuen zijn onder meer
wijsheid, goede opvoeding, discretie, eerlijkheid, betrouwbaarheid en bescheidenheid. Individuen hebben de
plicht zich met respect op te stellen tegenover anderen en verantwoordelijkheid te dragen voor mensen in de
directe omgeving. Verraad plegen door bijvoorbeeld slecht te spreken over anderen maakt dat men in waarde
daalt, maar ook onbeleefdheid, slechte manieren, roddelen en onoprechtheid worden binnen deze wereld
58

sterk afgewezen .
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[2.3] Wereld van de faam
De wereld van de faam is puur gebaseerd op de mening van anderen en waardigheid kan dan ook van dag tot
dag worden erkend of ontnomen. Waardigheid wordt gebaseerd op de mate van roem en deze wordt
toegekend door de publieke opinie. Van belang is dan ook de zichtbaarheid die een persoon vergaart door de
hoeveelheid aandacht die aan deze persoon wordt geschonken. Waardige mensen zijn als erkend (beroemd),
aanwezig en zichtbaar, hebben succes en brengen dit overtuigend over. Belangrijke factoren zijn de mensen die
vaststellen dat een bepaald individu de waarde van faam toegekend krijgt, denk aan: fans, journalisten of
andere mensen van invloed op de publieke opinie. Er wordt aandacht besteed aan de (merk)naam die iets of
iemand wordt aangemeten om de roem ervan snel te kunnen verspreiden. Identificatiemogelijkheden met de
befaamde persoon of het befaamde object zijn van groot belang en maken dat de persoon of het object een
bepaalde mate van invloed krijgen op diens publiek of gebruikers. Een daling in waarde ontstaat wanneer men
59

in de vergetelheid raakt, zich ongeïnteresseerd opstelt en buiten het oog van het publiek en de pers treedt .

[2.4] Civiele wereld
In deze wereld staat niet de persoon maar het collectief centraal. De handelingen van personen zijn enkel
relevant wanneer zij deel uitmaken van een sociale beweging, wanneer zij onderdeel zijn van een collectieve
handeling. Personen zijn waardig wanneer zij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een eenheid of
collectief, of wanneer zij representatief worden geacht voor collectieve organisaties. Er wordt grote waarde
gehecht aan de legaliteit van waardige personen wanneer zij spreken voor of over het collectief dan wel de
groep die zij representeren, denk hierbij aan politiek leiders. Alles wat zorgt voor onderlinge verdeeldheid en
onenigheid, brengt een daling in waarde tot stand. Onwaardige mensen zorgen voor die verdeeldheid of
60

streven in het ergste geval individualisme na .

[2.5] Marktwereld
In de marktwereld is het belangrijkste doel een overeenkomst te sluiten. Deze wereld beweegt zich in een
continu proces van kopen en verkopen. Handelingen worden gemotiveerd door de verlangens van mensen om
zeldzame objecten in het bezit te hebben, dan wel rendabel te verkopen. Aangezien personen binnen deze
wereld dezelfde verlangens kennen, ontstaat er een competitieve sfeer en onderlinge rivaliteit: concurrentie.
Onwaardige personen falen en lopen zaken mis, in deze situatie worden goederen geweigerd en afgewezen in
plaats van verlangd en bedongen. Iemand slaagt door de kracht van zijn verlangen en de wil om dit verlangen
61

te bevredigen .

[2.6] Industriële wereld
Hier krijgen technologische objecten en wetenschappelijke methoden een plaats, deze wereld draait om
efficiëntie. Er wordt constant gestreefd naar verbetering/innovatie. De industriële wereld beweegt zich
doorlopend in de situatie van het nu en de situatie die komen gaat, waaruit het tijdelijke karakter van de
59
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wereld blijkt. Men moet zichzelf een professionele en betrouwbare houding aanmeten om gewaardeerd te
worden. Wanneer het proces van innovatie stagneert en er inefficiënt en onproductief gewerkt wordt, is een
62

persoon onwaardig .

[2.7] Projectstad (Netwerkwereld)
In de projectstad, of netwerkwereld, draait het om het verbreden en verstevigen van relaties of verbindingen
binnen een netwerk. Deze netwerken krijgen vorm in projecten - vandaar projectstad - en zijn dus ook tijdelijk
van aard. Belangrijke spelers binnen deze wereld zijn betrokken, veelzijdig, flexibel en constant bezig met het
aangaan van nieuwe projecten en het verkrijgen en profileren van connecties. Het participeren in een netwerk
kan gebeuren doordat een persoon zelf een netwerk creëert of doordat hij of zij integreert in een reeds
bestaand netwerk. Men heeft weinig waarde wanneer men niet in staat is op te gaan in een netwerk, deze
63

personen bezitten niet het vermogen om relaties of verbindingen met anderen aan te gaan .

[3] Toepassing theoretisch kader
De verschillende aspecten van het internationaal cultuurbeleid hebben een plek in één of meerdere van de
werelden. Hoewel de netwerkwereld zeer toepasbaar lijkt te zijn op de internationale component van dit
onderzoek, is er voor gekozen om deze wereld buiten beschouwing te laten. De basisvraag richt zich namelijk
op de tegenstelling tussen economie en kunst, welke een plek krijgen in respectievelijk de markt- en
geïnspireerde wereld. Hoewel voor het internationale aspect de vernetwerking wel degelijk een rol speelt, is dit
geen doel op zich. Uiteindelijk is het basisbelang van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te vinden in de
wereld van de faam en het overheidsaspect: de civiele wereld. De keuze komt daarnaast voort uit de focus op
het Nederlands internationaal cultuurbeleid. Het netwerk is daarvan een belangrijk instrument, maar het voert
te ver deze in een aparte wereld te analyseren, zoals ook zal blijken uit de gekozen indeling voor de
uiteindelijke analyse.
Het is van belang om een onderscheid te maken tussen de verschillende actoren die een rol spelen binnen het
internationaal cultuurbeleid. Met behulp van de theorie kan bijvoorbeeld de verhouding tussen de
verschillende ministeries worden geanalyseerd, maar daar kan een ontwikkeling als “globalisatie” of een
instrument als “diplomatie” niet klakkeloos tegenover worden gesteld. Vandaar dat er voor is gekozen om een
onderverdeling te maken in: instituten, sectoren, instrumenten en ontwikkelingen.
Het onderzoeksterrein - internationaal cultuurbeleid - wordt ontwikkeld door de ministeries van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken. Met de toevoeging van een (eventuele) rol voor het
ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie vormen deze drie ministeries de instituten.
Het beleidsobject van het internationaal cultuurbeleid is de culturele sector. Door de nieuwe waarden in het
cultuurbeleid heeft de culturele sector zich in meerdere mate te verhouden tot de bedrijvensector. De analyse
zal zich dan ook richten op de onderlinge verhouding tussen deze sectoren. Als subsector, of samenvoeging van
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beiden, zal eveneens de groeiende (internationale) nadruk op de creatieve industrie worden besproken.

Hoewel alles in het belang bij internationaal cultuurbeleid zal worden besproken, is het mogelijk de instituten
en sectoren als entiteiten te analyseren, maar zullen de instrumenten en ontwikkelingen meer in relatie tot het
beleidsaspect worden gezien. Dat laatste betekent concreet: instrumenten ván het internationaal cultuurbeleid
en ontwikkelingen óp het internationaal cultuurbeleid. Dit geeft de volgende indeling:
Instituten:

[1] Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
[2] Ministerie van Buitenlandse Zaken en
[3] Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie

Sectoren:

[1] Culturele sector,
[2] Bedrijvensector en
[3]Creatieve Industrie

Instrumenten:

Diplomatie, sponsoring, matching, netwerk, (DDFA, fondsen/sectorinstituten), etc.

Ontwikkelingen: Globalisatie, Technologische ontwikkeling
Deze indeling zal in het derde hoofdstuk worden gehanteerd bij de analyse van de gegevens. In het volgende
hoofdstuk zal de geschiedenis van het internationaal cultuurbeleid worden geschetst met het doel om de
relevante historische lijnen naar voren te brengen en aan te tonen hoe de invloed van economie op het
cultuurbeleid zich heeft ontwikkeld. Ook wordt er hier inzichtelijk gemaakt op welke manier het internationaal
cultuurbeleid wordt beïnvloed door politieke meningen, ontwikkelingen, trends en andere personen van
waardigheid.
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HOOFDSTUK 2

IN HISTORISCH PERSPECTIEF

Dit hoofdstuk zal een chronologisch overzicht geven van de ontwikkeling van het internationaal cultuurbeleid.
Het doel van dit historisch overzicht is de constanten in dit beleidsterrein aan het licht te brengen, om deze
vervolgens te kunnen toetsen aan het gestelde theoretisch kader. Hierbij zal er met name aandacht zijn voor de
rol van economie binnen deze tak van beleid en de onderlinge verhouding tussen de betrokken ministeries.
Om de historie van het Nederlands internationaal cultuurbeleid te kunnen vatten, is het onvermijdelijk te raken
aan de Nederlandse geschiedenis, of zelfs identiteit. Als van oudsher een handelsnatie, heeft Nederland zowel
een sterke internationale- als een sterke economische drijfveer. Binnen het kader van internationaal
cultuurbeleid wordt hier de component ‘cultuur’ aan toegevoegd. De rol die cultuur in het buitenlandbeleid
speelt is tweeledig. Enerzijds wordt zij ingezet ter ondersteuning van de buitenlandbelangen - en daarmee als
instrument van de diplomatie -, anderzijds heeft cultuur haar eigen markt en interesses in het buitenland.
Logischerwijs zou het eerste belang tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken behoren en het tweede belang
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden behartigd. Zo eenvoudig liggen de
zaken echter niet.

[1] Nederlands Internationaal Cultuurbeleid
Vanaf 1945 wordt er specifiek gesproken van een ‘buitenlands cultureel beleid’ dat ontstaat onder de vleugels
64

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) . Dat deze erkenning plaatsvindt vanaf 1945 is te verklaren
vanuit het gedachtegoed tijdens de wederopbouw. Nederland ging actief inzetten op de wetenschappelijke en
65

culturele samenwerking met (voornamelijk) westerse landen .
Hoewel cultuur al eerder werd gebruikt voor het bedrijven van buitenlandpolitiek, wordt zij vanaf de Tweede
Wereldoorlog niet langer gezien als ondergeschikt aan economische of veiligheidsbelangen, maar als onderdeel
66

van een gezamenlijk doel: het bevorderen van goodwill in het buitenland . Cultuur wordt hiermee niet op
gelijke hoogte getrokken met economische doelstellingen, maar wel erkend als autonome speler. Zij wordt
nadrukkelijk instrumenteel ingezet: de onderliggende motivatie voor het beleid is meer diplomatiek dan
kunstinhoudelijk van aard. Dat dit uiteindelijk economisch belang dient, is op dat moment nog geen
uitgesproken onderdeel van de politieke agenda.
De coördinatie van het beleid ligt bij BZ, hiervoor wordt in 1967 de Coördinatiecommissie Internationale
Culturele Betrekkingen (CICB) gevormd, met als voorzitter de ambassadeur voor Internationale Culturele
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Samenwerking van de UNESCO . In 1970 publiceert BZ in samenspraak met de ministeries van Onderwijs en
Wetenschap (OW) en Cultuur, Recreatie en Maatschappij (CRM) de eerste regeringsnota betreffende de
68

internationale culturele betrekkingen . Aanleiding hiervoor zijn de culturele verdragen die sinds WOII worden
gesloten ter versterking van de onderlinge banden tussen landen. Hoewel er grote ambitie spreekt uit de nota,
blijkt de concrete uitvoering ervan minder helder. Er wordt getracht dit door BZ in 1976 te verduidelijken met
de formulering van een viertal beleidsdoelstellingen in de nota betreffende de buitenlandse culturele
69

70

betrekkingen . Ook hier is echter meer sprake van een kader dan van (meetbare) richtlijnen .
De ontwikkelingen in het internationaal cultuurbeleid leiden bij BZ tot het toekennen van de ambassadeurstitel
aan het hoofd internationale culturele betrekkingen. Hiermee hoopt het ministerie het belang dat er aan
cultuur gehecht wordt extra aan te kunnen zetten. In 1980 is de aanstelling van de eerste Ambassadeur voor
71

internationale Culturele Samenwerking (ACS) op het ministerie dan ook een feit .

In 1982 is er een kabinet van dezelfde politieke kleur als het huidige kabinet Rutte geformeerd. De combinatie
CDA/VVD heeft in kabinet Lubbers I andere verhoudingen en geen gedoogpartner, maar levert voor cultuur een
vergelijkbare visie op. “Nieuwe zakelijkheid”, in de woorden van historicus Roel Pots. In een zelfde
bezuinigingswoede zoekt cultuurminister Elco Brinkman naar de link met de economie, brengt een focus aan
72

op ‘topkunst’ en wil cultuur inzetten ter verbetering van het Nederlands imago in het buitenland . Dat laatste
punt is inmiddels wat omstreden, maar de focus op economie en topkunst is in overeenstemming met met het
huidige beleid. Het nieuwe cultuurbeleid wordt opgesteld door het datzelfde jaar gevormde ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Het cultuurministerie is tot dan toe slechts zijdelings betrokken
geweest bij het internationaal cultuurbeleid en blijkt steeds minzamer in deze ondergeschikte rol. Er wordt
besloten dat WVC zelf ‘buitenlands cultuurbeleid’ gaat voeren. De nadruk ligt op de promotie van de
Nederlandse cultuur in het buitenland en een vergroting van de mogelijkheden tot internationale contacten en
73

uitwisselingen . Dit maakt dat het politieke primaat en de coördinatie van het beleid via de ACS bij BZ ligt en
74

het inhoudelijke primaat bij WVC .

De discussie over de concrete invulling van het internationaal cultuurbeleid wordt hiermee enkel versterkt en
dit blijft ook op de ambassades niet onopgemerkt. In mei 1986 schrijven een aantal ambassadeurs in
samenspraak met de UNESCO een brief naar de staatssecretaris van BZ, Wim van Eekelen, waarin zij de
zorgelijke manier waarop Nederland zich cultureel in het buitenland profileert, uiteenzetten. Ter verbetering
vragen zij om meer aandacht, meer financiële middelen en een verbeterde aansluiting bij het overige
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buitenlandbeleid. Hoewel van Eekelen zich zeer kan vinden in de brief, is er geen ruimte voor extra geldelijke
75

steun .

De gesplitste beleidsstructuur wordt gehandhaafd tot 1987, wanneer de Wetenschappelijke Raad voor het
76

Regeringsbeleid (WRR) het onderzoek Cultuur zonder grenzen publiceert . “[…] de Raad [kiest] als
uitgangspunt voor zijn voorstellen dat het buitenlands cultureel beleid in de eerste plaats dient ter versterking
van de internationale positie van de cultuurbeoefening in Nederland, als onderdeel van het algemene
77

cultuurbeleid ” en legt hiermee het beleidsprimaat nadrukkelijk bij WVC. Ook adviseert de Raad dat er externe
organen worden aangesteld ter uitvoering van het beleid en dat de cultureel attachés die werkzaam zijn op de
78

afdelingen Culturele Zaken aan de ambassades, verantwoording afleggen aan de cultuurminister . Hierop
besluit de regering het buitenlandse cultuurbeleid van WVC voorrang te geven op dat van BZ en geeft aan
79

beide ministeries de opdracht om binnen deze nieuwe verhoudingen tot een taakverdeling te komen .

Deze beslissing komt als een teleurstelling voor diegenen die het primaat liever bij BZ hadden gezien, zodat
cultuur deel kon uitmaken van het bredere buitenlandbeleid. In deze visie hanteert het cultuurministerie een
te smalle definitie van cultuur voor het buitenlandbeleid en legt zij de nadruk te zwaar op het belang voor de
kunsten. Deze mening vindt een luide stem in die van Maarten Mourik – schrijver, dichter, diplomaat en ACS
van 1985 tot 1988. Over zijn visie op het internationaal cultuurbeleid verscheen in 1989 de boekmanuitgave
80

Culturele Coëxistentie . Hij opent de publicatie met - naar eigen zeggen - de leuze waarmee hij op dat moment
al twintig jaar pleit voor een actief buitenlands cultureel beleid: Wij hebben wel internationale betrekkingen,
81

maar geen buitenlandse cultureel beleid . Mourik beschrijft het belang van de Nederlandse cultuur in brede zin
en stuit op de paradox dat er in Nederland “[…] met zijn uitgesproken internationale oriëntering op politiek,
82

economisch en cultureel gebied, nauwelijks belangstelling bestaat voor een buitenlands cultureel beleid. ” Hij
ziet de oorzaak van deze onverschilligheid in het gebrek aan culturele eigenwaarde in Nederland. Om zowel op
internationaal vlak als in een integrerend Europa een rol te kunnen spelen is het volgens hem juist van groot
belang om de eigen cultuur te koesteren. Dat hiervoor steviger moet worden ingezet op buitenlands
83

cultuurbeleid, vindt voor hem bewijs in het gevoerde beleid van landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk .
84
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regelgeving voor de totstandkoming van de Europese vrije markt, de definiëring van Nederland in een Europese
context en ten slotte de gevolgen van ‘de communautaire actie’ in de culturele sector, ofwel de mogelijkheid
85

tot het ontwikkelen van gemeenschappelijk Europees cultuurbeleid of cultuurprogramma’s . Het tweede punt,
de definiëring van Nederland in een Europese context, heeft bijgedragen aan populariteit van de term Holland
Promotion. Deze visie op het buitenlandbeleid was in de jaren ‘80/’90 van de vorige eeuw algemeen
geaccepteerd en deze hernieuwde identiteitsdefiniëring speelde voor veel van de lidstaten een rol in het
formuleren van hun internationaal cultuurbeleid. De punten betreffende gemeenschappelijk beleid en
regelgeving zijn echter nog altijd actueel. Niet alleen voor (vrije) uitwisseling van muziek en film binnen en
buiten Europa, maar ook bijvoorbeeld wat betreft de concurrentie met de gesloten markt van de
muziekindustrie in Amerika. Het wegnemen van belemmeringen voor kunstenaars en artiesten bij het betreden
van de internationale markt is dan ook een duidelijke taak van de overheid. In overeenkomst met de
gedachtegang uit het WRR-rapport valt het Europees cultuurbeleid overigens onder volledige
verantwoordelijkheid van het cultuurministerie.

Het nationaal cultuurbeleid neemt intussen steeds duidelijker stelling in ten opzichte van het internationaal
cultuurbeleid. Minister Hedy d’Ancona stelt internationaal cultuurbeleid zelfs als één van haar drie centrale
86

beleidsthema’s en ziet erkenning in het buitenland als graadmeter voor het succes van kunst .
Haar opvolger, staatssecretaris Aad Nuis, trekt het cultuurbegrip breder en legt een verband met de
Nederlandse identiteit. Hij introduceert het begrip Nederland Vrijhaven en schetst daarbij het beeld van een
tolerante samenleving, waarin kunst en ideeën vrijelijk tot bloei kunnen komen. Het internationale karakter
87

van deze culturele vrijhaven of broedplaats ziet hij als typisch Nederlands . Deze gedachtegang wordt tijdlang
aangehouden als uitgangspunt van het nationaal cultuurbeleid.

De gevolgen die de totstandkoming van het Europees cultuurbeleid teweegbrengt en de verandering in
opstelling van het nationaal cultuurbeleid, geeft aanleiding tot een hernieuwde samenwerking tussen OCW en
88

BZ op gebied van internationaal cultuurbeleid . In 1997 wordt de door BZ opgerichte coördinatiecommissie
voor culturele betrekkingen (CICB) opgeheven en een nieuwe weg ingeslagen, uiteengezet in de notitie
89

Intensivering buitenlands cultuurbeleid . Hierin wordt benadrukt dat het buitenlandse cultuurbeleid en het
90

buitenlandbeleid elkaar nodig hebben en elkaar in samenhang kunnen versterken . Met deze notitie worden
de problemen in samenwerking tussen BZ en OCW onderkend en wordt er besloten tot een gezamenlijke
insteek. De projecten en activiteiten die hieruit voortvloeien passen in de visie van Nederland Vrijhaven,
gemeenschappelijk cultureel erfgoed en/of de versterking van het Nederlands (cultureel) profiel in het
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91

buitenland .
Vanaf 1997 wordt er via de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) budget verdeeld om
internationale activiteiten te ontwikkelen. Deze activiteiten focussen zich voornamelijk op de zogenaamde
“prioriteitslanden”. Dit zijn landen waarmee Nederland een specifieke historische band heeft - naast de
lidstaten van de EU zijn dat bijvoorbeeld Suriname, Indonesië en de Verenigde Staten. Ter beoordeling van de
subsidieverstrekking wordt een projectcommissie gevormd waarin beide departementen zitting nemen. Na
verschijnen van de notitie internationaal cultuurbeleid en de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen in 1998,
92

krijgen de sectorinstituten en fondsen een groter deel van het budget te verdelen . Door via blokallocaties
meer middelen onder verantwoordelijkheid van de fondsen te stellen, hopen de ministeries meer samenhang
93

te creëren in de projecten waaraan HGIS-cultuurmiddelen worden besteed .
Vanaf 1999 ligt de coördinatie van het internationaal cultuurbeleid bij de hiervoor opgerichte Stichting
Internationale Culturele Activiteiten (SICA). Zij vervult als netwerk- en expertisecentrum op het gebied van
94

internationaal cultuurbeleid een platformfunctie binnen het veld . Ook heeft zij specifiek tot taak om culturele
95

organisaties in Nederland te ondersteunen wanneer zij internationale activiteiten willen ontplooien . Hiermee
lijkt de aanbeveling in het WRR-rapport om externen aan te stellen voor de uitvoering van het beleid
uiteindelijk toch vastere vorm te krijgen.
De gewenste samenhang in het internationaal cultuurbeleid is echter nog altijd niet bereikt. Met de ondertitel
van de Nota Koers Kiezen wordt deze wens in 2006 expliciet gemaakt: ‘meer samenhang in het internationaal
96

cultuurbeleid’ . In de nota wordt op aanraden van de Raad voor Cultuur, gesproken over een verschil tussen
97

praktische doelstellingen en strategische doelstellingen . Daarmee wordt enerzijds de intrinsieke meerwaarde
van internationalisering voor Nederlandse kunstenaars en instellingen bedoeld en anderzijds het inzetten van
kunst met overige doelen, te realiseren op langere termijn. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
ministeries ligt in de gekozen koers bij dat laatste, meeromvattende belang.
In de brief Grenzeloze Kunst uit 2008 wordt de verhouding tussen de ministeries opnieuw op scherp gesteld.
OCW verdeelt zijn deel van de HGIS-middelen in zijn geheel over de fondsen, terwijl Buitenlandse Zaken het
eigen deel van de pot beheert om strategisch beleid mee uit te zetten. De strikte scheiding tussen
98

buitenlandbeleid en cultuurbeleid, zoals in de jaren ’70, lijkt hiermee terug te keren .
In het Algemeen Overleg (AO) met de cultuurcommissie van de tweede kamer in 2008, wordt er dan ook
aangekaart dat er sprake is van een grote versnippering in de besteding van de cultuurgelden. Er ontspint zich
een discussie over of de focus zou moeten liggen op de historische -, diplomatieke- of economische banden, op
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ontwikkelingssamenwerking en/of op de kunst zelf. Vanuit politieke kleur kan hier het een en ander over de
standpunten worden ingevuld, maar algemeen wordt verondersteld dat het schort aan een onderbouwing van
99

het beleid en dat er samenhang of totaalregie wenselijk is .
Minister Plasterk van cultuur benadrukt hierop de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministeries:
hoewel zij op onderdelen specifieke taken hebben, ontwikkelen zij geheel in samenspraak het beleid

100

.

Hiermee wordt het gemis aan samenhang of eenduidigheid, zowel gesignaleerd door de commissies als ook
genoemd in het advies van de Raad voor Cultuur, ontkend. Staatssecretaris Timmermans voegt hieraan toe dat
de scheiding in budget, niet automatisch leidt tot een scheiding in beleid. Integendeel, het streven is juist om
101

het geïntegreerde beleid voort te zetten . De belangen bij het internationaal cultuurbeleid worden door de
verantwoordelijke ministeries sterk erkend, er wordt zelfs extra geld voor uitgetrokken.
In deze brief komt ook een derde partner om de hoek kijken. Met het programma Dutch Design Fashion &
Architecture (DDFA) komt er een samenwerkingsverband tussen OCW, BZ en het ministerie van Economische
Zaken (EZ) tot stand. Onder de vlag DDFA wordt er een projectgroep gevormd om expliciet in te zetten op
design, mode en architectuur, de disciplines waarin “wij” internationaal sterk zouden staan. Hiermee wordt
geïmpliceerd dat er zowel op economisch vlak als op gebied van exposure voor Nederland veel te halen valt.
Cultureel adviseur Lodewijk Reijs plaatst hierbij de kritische noot dat de keuze van disciplines geheel op
economisch belang is gestoeld, aangezien de Raad voor Cultuur niet mode, maar literatuur in haar advies
102

aanbeveelt als sector om internationaal op in te zetten . Het raadsadvies had dus niet mogen worden
aangehaald als onderbouwing van het beleid en daarbij is de kunst zelf blijkbaar geen uitgangspunt, maar het
economisch rendement.
Feitelijk kwam het initiatief voor het programma vanuit het veld dat vervolgens bij EZ aanklopte voor
103

ondersteuning van het project . OCW en BZ zijn hier later bij aangehaakt, dus dit maakt het niet vreemd dat
de economische bril in dit programma de boventoon voert. De doelstelling waaronder DDFA werkt, staat
vermeld op de voorpagina van het vierjarenplan 2009-2012: “Het Dutch Design Fashion Architectureprogramma wil door bundeling van krachten de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector
104

duurzaam versterken ”. Het programma past daarmee perfect in de doelstellingen van de huidige visie op
het internationaal cultuurbeleid. Met dit programma worden de banden met het economische ministerie
namelijk aangehaald en daarnaast zijn private partners sterk vertegenwoordigd. Er wordt dan ook gesproken
van een bijzondere publiekprivate samenwerking

105

. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat de samenwerking

met private partners, wat financiering betreft, echter te weinig heeft opgeleverd

106

. De insteek was dat DDFA

na deze vier jaar zonder overheidssteun zou kunnen blijven voortbestaan en hoewel er vanuit de drie
ministeries lovend over het programma wordt gesproken, is het maar zeer de vraag of zij het zonder
overheidssteun gaan redden.
99

Tweede Kamer. Algemeen Overleg (Den Haag: 19 november 2008), 2-14 en 24.
Ibid., 14 en 25.
101
Tweede Kamer. Algemeen Overleg (Den Haag: 19 november 2008), 14 en 27.
102
Reijs, Lodewijk. De kunst van het kiezen. In: Boekman 80 (Boekmanstudies: Amsterdam, 2010), 22.
103
Baan, Christine de. Congres: Creative Industries - update China. 31 januari 2012. Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
104
Regiegroep DutchDfa. DUTCH Design, fashion, architecture. (Rotterdam: 2009), voorblad.
105
Ibid., 5.
106
Berenschot adviesbureau. Tussentijdse evaluatie DutchDFA (Utrecht: 2011)
100

28

[2] Recente Ontwikkelingen
107

In 2011 valt met de nota Meer dan Kwaliteit bijna letterlijk een bom in cultuurland . In het kader van de
landelijke bezuinigingen ten behoeve van het begrotingstekort, worden de kunsten en diens instellingen niet
gespaard. Deels waren deze maatregelen te voorzien geweest, bij bestudering van het advies van de Raad voor
108

Cultuur (RvC): Noodgedwongen Keuzen . Dit raadsadvies is zich bewust van de noodzaak tot bezuinigen, maar
heeft een minder rigoureuze manier voor ogen dan zoals die is gesteld in de kabinetsplannen. De RvC
waarschuwt dat wanneer de voorstellen die hij doet “[…] worden uitgevoerd, het culturele aanbod aanzienlijk
[zal] verschralen.”

109

Om de schade te beperken brengt zij een aantal nuances aan. De RvC roept op tot het

uitsmeren van de kortingen op instellingen in een overgangsperiode tot 2015, het terugdraaien van de
verhoging van het BTW-tarief - van negentien naar de voorheen gebruikelijke zes procent -en het behouden
van de cultuurkaart voor jongeren.
Hoewel Meer dan Kwaliteit zich grotendeels baseert op het advies van de Raad voor Cultuur, wijkt het hier op
een aantal cruciale punten van af. Zo neemt zij de voorgestelde overgangsperiode tot 2015 niet over met de
argumentatie dat het niet past binnen de vierjarige systematiek

110

. Ook wat betreft het terugdraaien van de

BTW-maatregel is de staatssecretaris van cultuur, Halbe Zijlstra, onvermurwbaar. Al zegt hij toe “met het oog
op ondernemerschap […] de effecten van de economische crisis en de btw-verhoging op de podiumkunsten
nauwgezet [te zullen] volgen.”

111

De overgenomen raadsadviezen die daarnaast specifiek van invloed zijn op het internationaal cultuurbeleid,
zijn het verdwijnen, dan wel samengaan van verschillende sectorinstituten en fondsen en daarnaast dat OCW
(weer) de beschikking krijgt over een deel van de HGIS-cultuurmiddelen - welke voorheen bij fondsen werden
112

ondergebracht . In reactie op dat laatste punt, is in de plannen van de verschillende fondsen en
sectorinstituten een gezamenlijke paragraaf opgenomen

113

. Zij pleiten ervoor een ruimer budget van de HGIS-

cultuurmiddelen direct tot hun beschikking te stellen. Het voorstel is om een gelijke verdeling als daarvoor te
hanteren, met een reductie van 25% (in plaats van de 55% waar de plannen op aankoersen).
De fusies en het snijden in de subsidies van fondsen en sectorinstituten brengt een flinke afslanking in het
114

aantal teweeg . Hiermee wordt een slag in efficiency voor ogen gehouden, maar het wegvallen van de
subsidie voor de sectorinstituten Theaterinstituut Nederland en Muziekcentrum Nederland is ook tegenstrijdig
met de doelstellingen van het nieuwe cultuurbeleid. Want hoewel het kabinet expliciet aangeeft een partner
voor de culturele sector te willen zijn in het vergroten van zijn markt, verdwijnen met deze beslissing de
instituten met een internationale netwerkpositie in de muziek en theaterwereld

115

. Dit netwerk is bij uitstek
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een van de instrumenten voor het vergroten van de markt over de grens.
Meer dan Kwaliteit kent echter wel degelijk een internationale nadruk. Dit is ten eerste te onderbouwen met
de overkoepelende visie van het kabinet: marktverruiming. Deze economische nadruk staat voor Nederland
gelijk aan internationale nadruk, met een totale exportwaarde van zo’n zeventig procent van het Bruto
116

Nationaal Product . Ten tweede is Internationalisering de eerstgenoemde van vier prioriteiten die in de nota
worden geformuleerd – overige drie zijn: cultuureducatie, vernieuwing & talent en geven aan cultuur

117

. Ten

slotte wordt er sterk de focus gelegd op het stimuleren van de internationale top en is het hebben van aanbod
of een collectie van internationale betekenis één van de voorwaarden voor rijksfinanciering

118

. In de brief

worden de hervormingen naast het terugdringen van het begrotingstekort van de overheid, onderbouwd met
de volgende argumentatie:

“Niet alleen economen wijzen op de keerzijden van te grote subsidieafhankelijkheid en de daarmee verbonden
geringe spreiding van risico’s. Ook in de cultuursector zelf klinken geluiden dat er meer efficiency en
samenwerking mogelijk is en de sector meer ondernemerschap kan tonen.“

119

Kanttekening hierbij, is dat er met de plannen geen ruimte wordt gelaten om de sector zich te laten oriënteren
op een nieuwe werkwijze. Daarnaast ligt de focus van het cultuurbeleid sterk op gevestigde instellingen en
kunstvormen, een veilige keuze voor zowel economisch rendement als de diplomatie.
Dat deze inslag wordt onderschreven door de minister van Buitenlandse Zaken, blijkt wel uit het Algemeen
Overleg met de Tweede Kamer in december 2011

120

. Minister Rosenthal stelt dat het tonen van cultureel

Nederlands topsegment in het buitenland op verschillende manieren impact heeft. Hij wijst op een coherentie
tussen economische diplomatie en het topsegment. Daarbij benadrukt hij dat de focus niet alleen economisch
is, het internationaal cultuurbeleid brengt naar zijn verhaal een wisselwerking teweeg binnen de buitenlandse
politiek. Er kan echter niet méér worden gedaan met middelen die minder worden. Er is daarom een
geografische en strategische keuze gemaakt in het beleid.
In april 2012 wordt deze economische benadering nogmaals naar voren geschoven in een door de commissie
121

verzochte brief over het internationaal cultuurbeleid . “De versterking van het Nederlands economisch belang
is voor het eerst expliciet als doel van het internationaal cultuurbeleid geformuleerd, in lijn met het algemene
122

kabinetsbeleid” . Hoewel dit voor het internationaal cultuurbeleid inderdaad geldt, deze uitspraak gaat niet
op voor het nationale cultuurbeleid, waarvan het internationale beleid toch een verlengstuk is.
Eveneens in april, leidt het opzeggen van het gedoogpartnerschap van de Partij voor de Vrijheid (PVV) na
maanden van overleg tot de val van het kabinet Rutte. Er wordt vervolgens geschiedenis geschreven met een
116

Centraal Bureau voor de Statistiek. Export draagt 29 procent bij aan Nederlandse economie. In: Webmagazine (06-022012)
117
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brief Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. (Den
Haag: 2011), 5.
118
Ibid., 11.
119
Ibid., 3.
120
Tweede Kamer. Algemeen Overleg (Den Haag: 20 december 2011), eigen aantekeningen.
121
Tweede Kamer. Verslag Algemeen Overleg (Den Haag: 28 februari 2012), eigen aantekeningen.
122
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Ministerie van Buitenlandse Zaken. Visie internationaal
cultuurbeleid. (Den Haag: 2012), 1.

30

door vijf partijen beklonken begrotingsakkoord voor 2013

123

. Dit Lenteakkoord bevat afspraken die het

overheidstekort terugdringen tot 3%, naar afspraak met de Europese Unie

124

. Relevant voor de kunstensector is

dat de eerder al door de RvC voorgestelde terugdraaiing van het BTW-tarief, voor de podiumkunsten en het
aankopen van kunstvoorwerpen, per 1 juli 2012 tot stand komt. Overige besluiten over (inter)nationaal
125

cultuurbeleid blijven uit .

[3] Vooruitblikken
Vanuit de (historische) ontwikkelingen kan worden geconcludeerd dat hoewel de hervormingen recent zijn
geformuleerd - en uitdrukkelijk bestempeld als nieuwe visie –, zij logischerwijs ook resultaat zijn van
langlopende ontwikkelingen. De geambieerde verschuiving naar een betere verhouding tussen cultuur en
economie kan zelfs worden teruggevoerd naar de jaren ’80 van de vorige eeuw. Deze meer zakelijke insteek
volgde op de reactie na de Tweede Wereldoorlog, waarin volksverheffing en schoonheid als idealen werden
omarmd. De nadruk op de economie is daarmee niet nieuw en veel instellingen waren zich dan ook al aan het
voorbereiden op een terugtrekkende overheid. Denk hierbij aan instellingen als het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam, dat volledig gerenoveerd, ook voor zakelijke exploitatie geschikt is gemaakt, maar ook uitspraken
van onder andere George Lawson - directeur Fonds Podium Kunsten - duiden op een voorzienige blik

126

.

Doordat de economische invalshoek steeds meer zijn intrede doet in het cultuurbeleid, kan men spreken van
een verschuiving in de mentaliteit van het cultuurministerie. In eerste instantie was haar motivatie voor
betrokkenheid bij het ICB namelijk de waarde van de kunst. Dit is dan ook een tweede onderzoekslijn die uit de
historische context volgt: de (meer)waarde van de kunsten binnen het internationaal cultuurbeleid. In het
debat hierover ook wel de intrinsieke waarde van kunst genoemd. Economisch gewin of diplomatieke
betrokkenheid zijn voorbeelden van extrinsieke waarde van cultuur.

Deze waarden spelen vervolgens weer een rol in de verhouding tussen de betrokken ministeries van cultuur en
buitenlandse zaken. Zo constateert onderzoeker Toine Minnaert op dit gebied een fluctuerende beweging in de
samenwerking, die hij in de historische context beschrijft als: aftasten, herschikken, gezamenlijkheid en eigen
127

koersen . Met de financiële verdeling zoals ontstaan doordat OCW nu weer zelf de beschikking krijgt over een
deel van de HGIS-cultuurmiddelen, lijkt het hoogtepunt van ‘eigen koersen’ te zijn bereikt. Vanuit de politiek
wordt tegelijkertijd de druk op beide ministeries, om een sluitend en goed onderbouwd internationaal
128

cultuurbeleid te presenteren, opgevoerd . Gewenste betrokkenheid van het ministerie van ELI is na het
gezamenlijke programma DDFA en de groeiende focus op economische maatstaven het overwegen waard.
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De val van het kabinet en het aantreden van een nieuwe ACS, zou ruimte kunnen bieden aan een nieuwe fase.
Wellicht is het opnieuw tijd voor “aftasten”, eventueel dus aftasten naar een structurele samenwerking met
het ministerie van ELI, of zoals politicoloog Joeri van den Steenhoven suggereert:
“[…] de cultuursector [zal] een omslag moeten maken in het denken dat economie een vies ding is. Hij moet
accepteren dat naast het traditionele cultuurbeleid ook economische cultuurbeleid gemaakt gaat worden. Let
wel, er naast en niet in plaats van. Dat nieuwe beleid zal op andere criteria worden afgerekend, zoals de
bijdrage van werkgelegenheid en economische groei.”

129

Dit hoofdstuk levert in relatie tot de hoofdvraag een viertal historische lijnen:
1. Intrede van de economische waarden in het (internationaal) cultuurbeleid
2. De meerwaarde van de intrinsieke waarde van de kunsten voor het (internationaal) cultuurbeleid
3. Primaatdiscussie tussen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken
4. De groeiende rol van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie
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HOOFDSTUK 3

INTERNATIONAAL ECONOMISCH CULTUURBELEID?

In dit hoofdstuk zullen de hiervoor benoemde Instituten, Sectoren, Instrumenten en Ontwikkelingen worden
geanalyseerd aan de hand van het theoretisch kader: de zes werelden. Te beginnen met de drie betrokken
ministeries, ofwel instituten. Vanuit deze driehoek wordt het Internationaal Cultuurbeleid vormgegeven, er
wordt uitgegaan van een gezamenlijk belang bij de culturele sector, de analyse zal dan ook eindigen met de
gestelde doelen voor het internationaal cultuurbeleid in de meest recente beleidsbrief over het onderwerp. Uit
hoofdstuk 2 bleek de twist over waar het primaat zou moeten liggen en de relatief recente betrokkenheid van
het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Dit wordt in de algemene paragraaf [1] besproken. De
gemene deler van de drie betrokken instituten, is het overheidsaspect. De overheid wordt in de theorie
gerepresenteerd door de civiele wereld. Dit schept het kader waartegenover in de tweede paragraaf de
culturele sector zal worden geplaatst.
De culturele sector heeft zich door de verschuiving in het beleid, met een terugtrekkende overheid, meer te
verhouden tot de bedrijvensector (marktwereld), dan tot de overheid (civiele wereld). Naast de bespreking van
de twee betrokken sectoren zal er binnen deze paragraaf aandacht worden besteed aan de rol van creatieve
industrie binnen het internationaal cultuurbeleid.
De laatste paragraaf is gewijd aan de indeling van de Intrumenten en Ontwikkelingen in een bepaalde wereld,
waar mogelijk als concreet kenmerk ervan.

[1] Instituten
Zoals in het historisch overzicht wordt aangegeven is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
in eerste instantie te plaatsen binnen de geïnspireerde wereld. Hoewel er een verschuiving aan te duiden is
naar de marktwereld, is ervoor gekozen om het ministerie toch in haar kunstbelang te definiëren. Het doel van
het cultuurministerie is namelijk geen complete verschuiving naar de marktwereld, maar een compromis
tussen de marktwereld en de geïnspireerde wereld, ofwel tussen de economie en de kunsten. Boltanski en
130

Thévenot beschrijven dit compromis in hun boek als de creatieve markt . Die wordt bereikt wanneer zaken
binnen de geïnspireerde wereld goed verkoopbaar blijken te zijn. Het streven naar uniciteit, wat de
geïnspireerde wereld kenmerkt, valt dan samen met de zoektocht binnen de marktwereld naar nieuwe kansen
131

of mogelijkheden . De creatieve markt lijkt dan ook een parallel te zijn met de creatieve industrie. In dit
compromis ligt meteen de kiem van de relatie tussen OCW en ELI, daar ELI logischerwijs wordt
vertegenwoordigd door de marktwereld. Het compromis tussen de creatieve industrie en de economie is
daarmee evident. Waar naar gezocht zal moeten worden is het compromis tussen de economie en de kunsten.
De creatieve industrie is zich namelijk al gewend te gedragen conform het jargon en de gebruiken van de
130
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marktwereld, zoals ook blijkt uit paragraaf [2.3] van dit hoofdstuk. Het is daarmee niet verwonderlijk dat de
overheid zich met name hierop wilt profileren, op die manier omzeilen zij het conflict tussen de economie en
de kunsten.

Daarnaast is er de relatie die deze ministeries hebben met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is een
verschil aan te duiden tussen het nationaal belang (voor OCW en ELI) bij de stimulans van de geïnspireerde
wereld/marktwereld en het internationaal belang (voor Buitenlandse Zaken, maar óók voor OCW en ELI).
Internationaal telt vooral de wereld van de faam. De kunst die bijvoorbeeld wordt ingezet voor diplomatieke
betrekkingen, is al in bepaalde mate bekend of erkend - wat overigens niet wil zeggen dat deze erkende kunst
132

niet mag ‘schuren’ zoals staatssecretaris Timmermans van BZ het eens uitdrukte : een voorbeeld van het
compromis tussen de wereld van de faam en de geïnspireerde wereld. Deze twee werelden hebben een haatliefde verhouding. Want hoewel te veel faam kan leiden tot commercialisatie en daarmee het verval van de
geïnspireerde wereld, is een bepaalde mate van naamsbekendheid nodig om te bestaan, namelijk om geld te
genereren (marktwereld). Dit laatste onderschrijft dan ook het belang van de drie ministeries op dit
beleidsonderdeel. Via de doelstellingen van het internationaal cultuurbeleid wordt kunst internationaal ingezet
voor het genereren van naamsbekendheid en goodwill - voor zowel de bedrijvensector als de Nederlandse
overheid -, om marktgerelateerde redenen en om de intrinsieke waarde ervan te vergroten via uitwisseling en
internationale dialoog.
Naast deze specifieke indeling in de marktwereld (ELI), geïnspireerde wereld (OCW) en wereld van de faam
(BZ), zijn de drie ministeries onder een gezamenlijke noemer te plaatsen: de overheid.
De overheid, of het collectieve, wordt in de theorie gerepresenteerd door de civiele wereld. De verhoudingen
tussen de verschillende ministeries onderling kenmerkt zich door zowel conflicten als compromissen. Dit komt
in het historisch overzicht naar voren met de golvende beweging in samenwerking tussen het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Buitenlandse Zaken. Voor het bereiken van een compromis, of de
status van waardigheid binnen de civiele wereld, is het zaak dat er verder wordt gekeken dan het eigen belang
van de spelers, in dit geval: ministeries. Het internationaal cultuurbeleid kan daarmee, ondanks gesignaleerde
conflicten, uit een compromis tussen de drie ministeries tot stand komen. De indeling van de instituten in de
wereldentheorie van Boltanski en Thévenot leidt tot het volgende model: zie figuur 2, pagina 35.
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Figuur 2:
De ministeries van
OCW, BZ en ELI
binnen de
wereldentheorie

In de volgende drie paragrafen worden de instituten afzonderlijk van elkaar besproken en zullen de belangen
die zij vertegenwoordigen in relatie tot de werelden worden geplaatst. Vervolgens worden de gesignaleerde
belangen in verband gebracht met de gestelde doelen van het internationaal cultuurbeleid.
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[1.1] Instituten: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Traditioneel is het belang van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) cultuur in enge zin:
de kunsten. Zij beweegt zich echter steeds meer naar een herdefiniëring van de waarde van deze kunsten. De
ambitie is om de culturele sector in een breder economische en maatschappelijk kader te plaatsen, waarbij
zelfredzaamheid en meetbaarheid als uitgangspunten gelden. De nadruk op het topsegment lijkt de ruimte
voor talentontwikkeling en innovatie te beperken, zoals in de visie van Nederland Vrijhaven nog voorop
133

stond . Hiermee loopt Nederland het risico de ontwikkeling in de culturele sector te vertragen. In 2005 roept
kunsthistoricus en cultureel attaché Thomas Michelon al op […] een vernieuwend antwoord te geven aan de
actuele vormen van hedendaagse kunst, [om] weer aansluiting vinden bij de internationale cultuur. Nederland
heeft lang de naam gehad nieuwe praktijken te bedenken, en oefende daardoor grote aantrekkingskracht uit op
professionals uit de hele wereld. […] het zou van ambitie getuigen deze gedachtegang als uitgangspunt van
bespiegeling of beleid te nemen.”
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Een oproep om de idealen uit het beleid in de jaren ’90, maar ook sterk in lijn met de tegenwoordig populaire
gedachtegang van de ‘Creatieve Stad’. Hierin wordt creatieve bedrijvigheid naar voren geschoven als essentieel
voor de economie. Over dit onderwerp wordt bijvoorbeeld theoreticus Elisabeth Currid met regelmaat
aangehaald, zij argumenteert: Het creëren van cultuur is alleen mogelijk in die plaatsen waar creativiteit niet
alleen wordt toegestaan, maar ook wordt aangemoedigd

135

.

Die aanmoediging ziet het ministerie van OCW op dit moment niet in het faciliteren of het verstrekken van
geldelijke steun aan de cultuursector, maar vooral door de zelfredzaamheid ervan te belonen. De focus komt
hiermee op het topsegment en dit levert problemen op voor beginnende kunstenaars. Het verdwijnen van het
136

basisstipendium , is hier een voorbeeld van, maar ook de stopzetting van financiering aan postacademische
137

opleidingen . Het opleiden van kwalitatief goede kunstenaars door nascholing of praktijkverdieping ziet OCW
als taak van het veld zelf, dit moet gebeuren door gerenommeerde instituten als het Koninklijk Concertgebouw
Orkest. Hiervoor is een lans te breken, maar ook het topsegment krijgt te maken met bezuinigingen en heeft
last van de economische crisis. De vraag is of het realistisch is om van hen te verlangen op korte termijn die
opleidingstaak of de verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling op zich te nemen.
Met het nieuwe cultuurbeleid lijkt OCW op te schuiven naar het beleid van het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. Deze landen hebben een meer economisch gericht cultuurbeleid en de kunsten leunen hier
eerder op de maatschappij of het particulier initiatief, dan op de overheid. Hoewel deze beschrijving kort door
de bocht is, is het nationale beleid is in deze landen wel degelijk anders ingericht dan in Nederland. Rick van
der Ploeg, econoom en oud-staatssecretaris van OCW, signaleert dat het Verenigd Koninkrijk de grootste
133
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economische nadruk kent in haar internationaal cultuurbeleid. Dit beleid is daarmee voor hem eerder een
hulpstuk van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), dan ter bevordering van een bloeiende internationale
culturele uitwisseling. Van der Ploeg signaleert dat het voor de culturele sector beter is om het initiatief bij het
cultuurministerie te laten, zodat er prioriteit worden gegeven aan hoge artistieke kwaliteit in plaats van aan
138

meer commerciële/populaire kunstuitingen gericht op andere motieven dan de kunsten . Het is dan ook
opvallend dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) er op dit moment andere
motieven dan de kunstwaarde op lijkt na te houden.
In relatie tot subsidiëring van de kunsten concludeert de oud-staatssecretaris dat de overheden in Europa
verslaving aan cultuursubsidie zouden moeten vermijden en de status quo zouden moeten handhaven, door
139

gelijke kansen voor nieuwkomers te realiseren. Het hebben van een level playing field . Dit laatste wordt
overigens ook op die manier als overheidstaak benoemd door de Margriet Leemhuis - Ambassadeur
Internationale Culturele Samenwerking (ACS) 2008-2012. Van der Ploeg adviseert om een gezonde lokale en
internationale concurrentie te stimuleren en daarnaast een meer marktgeoriënteerde steun vanuit de overheid
140

te ontwikkelen . Hiermee onderschrijft hij de conclusie dat er twee verschillende vormen van (internationaal)
cultuurbeleid zouden moeten worden ontwikkeld. Eén met de eerste focus op talentontwikkeling en daarmee
de bevordering van internationale concurrentie, één met een marktgeoriënteerde focus. Hoewel de huidige
plannen van OCW dit bepleiten te doen, ziet van der Ploeg dit duidelijk anders. In het NRC Handelsblad verbijt
hij zich: Het is een gotspe dat het kabinet deze onomkeerbare slachting van het fijnmazige, hoogwaardige en
veelzijdige netwerk van culturele mogelijkheden in ons land voor zijn rekening wil nemen. Dankzij dit netwerk
vestigen buitenlandse bedrijven zich in Nederland. Onze internationaal befaamde, postacademische, culturele
instituten trekken internationaal creatief toptalent aan. Een deel van deze mensen vestigt zich blijvend in
Nederland. Hierdoor kunnen kunstinstellingen een internationaal concurrerend aanbod blijven leveren.
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Hoewel het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) de taken van de postacademische
instellingen bij het veld neerlegt, wil zij wel meer grip op het internationale beleid. Met ingang van de nieuwe
cultuurplanperiode neemt OCW de beschikking over een deel van de HGIS-cultuurmiddelen op zich. Met deze
middelen wil OCW strategisch beleid gaan uitzetten, op advies van de Raad voor Cultuur (RvC) : “om […] de
142

regie op het ICB [internationaal cultuurbeleid] daadwerkelijk te voeren ”. Hiernaast is het waarschijnlijk dat
deze wens voortkomt uit de autonomie van Buitenlandse Zaken (BZ) op dit punt. De gezamenlijke doelen die
OCW en BZ met dit geld willen realiseren zijn in de nieuwste brief over het Nederlands internationaal
cultuurbeleid opgesteld en gaan met name in op het verbeteren van de internationale marktpositie en
zichtbaarheid van Nederlandse kunst(enaars)

143

.
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De belangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij het Internationaal cultuurbeleid
worden uit voorgaande als volgt geformuleerd:
1.

Internationaal niveau van cultureel topsegment stimuleren

2.

Zelfredzaamheid van de culturele sector stimuleren (ten behoeve van de bezuinigingen) door toegang
te verschaffen naar internationale markt

Bij aanvang van dit hoofdstuk is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen binnen de
geïnspireerde wereld geplaatst. Overige werelden die bij deze belangen een rol spelen zijn de wereld van de
faam (internationaal niveau van cultureel topsegment), de marktwereld (toegang internationale markt) en
industriële wereld (zelfredzaamheid). Voor een overzicht: zie figuur 3, pagina 38.

Figuur 3:
De belangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen binnen de wereldentheorie
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Deze belangen worden in de nieuwste brief over het internationaal cultuurbeleid geformuleerd in twee
specifieke doelen. In tabel 3, pagina 39, kolom 1 en 2 worden deze doelen afgezet tegen de werelden die
hierbij een rol spelen. Kolom 3 beschrijft de invloeden waaronder zij tot stand komen. In de vierde kolom
worden de resultaten hiervan opgesomd. De gesignaleerde conflicten in kolom 2 zijn allen in relatie tot de
geïnspireerde wereld geformuleerd.
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Tabel 3:
De conflicten, invloeden en resultaten bij de doelstellingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Doel

Conflicten

Invloeden

Resultaat

“Internationaal niveau van

- Wereld van de faam:

- Bezuinigingen

- Verschraling aanbod

topinstellingen stimuleren

wanneer de kunsten zich

- Verschuiving naar

- Afname

door gerichte keuzes te

te zeer richten op het

economische waarde

talentontwikkeling en

maken binnen culturele

vergaren van bekendheid

behoud

verliest zij aan exclusiviteit,

- Inkrimping van het

intrinsieke waarde en de

internationale netwerk

drang naar innovatie, dit

(o.a. door verdwijnen en

leidt tot het verval van de

samengaan van

144

BIS”

geïnspireerde wereld

145

.

instellingen, fondsen en
sectorinstituten)

“Blijven versterken van

- Marktwereld: Culturele

- Bezuinigingen

- Minder afhankelijk van

internationale marktpositie

sector (nog) niet

- Vraag om (economische)

overheid

van Nederlandse

ontwikkeld in het

meetbaarheid

- Minder ruimte voor

kunstenaars en

economisch jargon,

- Verschuiving naar

experiment en

economische waarde

talentontwikkeling

146

instellingen”

waardoor het lastig is een
compromis te bereiken

147

.

- Industriële wereld: door
(efficiënte) reproductie van
culturele goederen, zijn zij
niet langer van waarde in
de geïnspireerde wereld.
Daarmee worden het
objecten van de industriële
wereld
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Uit deze analyse kan in relatie tot de onderzoeksvraag worden geconcludeerd dat de positie die het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het discours inneemt ten aanzien van de kunsten is verschoven van
de geïnspireerde wereld, naar de marktwereld. Zij ziet hiermee niet langer een hoofdtaak in het beschermen
van de intrinsieke waarde van de kunsten. Uit het historisch overzicht bleek al dat het instrumenteel inzetten
van de kunsten tijdenlang een taboe is geweest, maar dat de nationale hervormingen hiervoor meer ruimte
geven. Ook de opkomst van de creatieve industrie is hierin een grote speler, aangezien die zich goed leent om
instrumenteel te worden ingezet. Dat laatste komt ook voort uit de nadruk die in deze sector wordt gelegd,
hier wordt verder op ingegaan in paragraaf [2.3].
De keuzes die er in het cultuurbeleid zijn gemaakt leiden tot een verschraling van het aanbod aan talent en
innovatief werk, aangezien er een eenzijdige focus wordt gelegd op reeds erkende kunst(enaars), die al zijn
opgenomen in de wereld van de faam.
Daarnaast zal er een inkrimping van het internationale netwerk plaatsvinden om twee hoofdzakelijke redenen.
Ten eerste vanwege de keuzes die er in de nationale culturele basisinfrastructuur (BIS) worden gemaakt, waar
een flinke afslanking zal plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat en
de internationale wisselwerking tussen bedrijven. Door deze keuzes zullen er daarnaast sectorinstituten als het
Theater Instituut Nederland (TIN) en Muziek Centrum Nederland (MCN) verdwijnen, dit zijn instellingen die het
internationale netwerk in die sectoren waarborgen. Ten tweede is er de afnemende focus op
talentontwikkeling en steun aan het begin van de kunstenaarscarrière. Dit betekent dat er een verminderde
internationale uitwisseling zal plaatsvinden met Nederlandse kunstenaars, eveneens een klap voor het
internationale netwerk.
De focus op op zelfredzaamheid en economische meetbaarheid is een logische keuze in tijden van
bezuinigingen, zoals ook blijkt uit het historisch overzicht. Het compromis tussen de markt- en geïnspireerde
wereld is ook zeker de moeite van het zoeken waard, maar gaat al snel ten koste van de geïnspireerde
waarden. Dit blijkt uit de beleidsfocus op creatieve industrie (marktwereld) en het topsegment (wereld van de
faam). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zou zich sterk moeten maken voor de
waarden uit de geïnspireerde wereld, aangezien beide andere belangen worden behartigd door respectievelijk
het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wanneer de
geïnspireerde waarden worden verwaarloosd, gaat dit namelijk ook ten koste van de creatieve industrie en het
topsegment, zoals verderop in dit hoofdstuk zal worden vastgesteld.
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[1.2] Instituten: Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie
In het hoofdstuk over de historische ontwikkelingen van het internationaal cultuurbeleid, is wel degelijk te zien
dat er economische impulsen aan worden gegeven, maar blijft de rol van het economische ministerie klein. De
eerste inhoudelijke samenwerking ontstaat met de introductie van het programma Dutch Design Fashion and
Architecture (DDFA) in 2009. Hiervoor leveren ELI, BZ en OCW alle drie een bijdrage van 1 miljoen euro, voor
149

een periode van vier jaar . Vanuit ELI is de wil om deze samenwerking voort te zetten er wel, maar de
150

financiële middelen zijn er niet . De inhoudelijke samenwerking lijkt hiermee in de kiem gesmoord. Vanwege
de contacten rond DDFA zijn er echter wel andere initiatieven ontsproten. Ten eerste wordt er aangestuurd op
een koppeling van het cultureel topsegment aan het bedrijfsleven in economische missies. Margriet Leemhuis,
Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking (ACS) 2008-2012, motiveert dit als volgt: Dit biedt de
mogelijkheid om van elkaar te leren - het doel van dergelijke missies - en voor de culturele sector het
bijkomende voordeel dat er inzichtelijk wordt gemaakt welke bedrijven geïnteresseerd zijn in land X. Daar kan
151

een samenwerking of sponsorschap uit voortkomen . Door de focus op cultureel topsegment, erkende
gezelschappen als Toneelgroep Amsterdam of het Koninklijk Concertgebouw Orkest, is de focus hier echter wel
gelijk met die van de subsidielijnen in het nationaal cultuurbeleid. Het cultureel topsegment wordt daarmee
dubbel gesteund en de vraag is of er nog voldoende oog is voor het ontdekken en stimuleren van jong talent.
Buitenlandse Zaken zet daarnaast in op het koppelen van buitenlandbezoek aan prestigieuze openingen of
premières van datzelfde cultureel topsegment in het buitenland, via de strategische reisagenda cultuur. Dit zijn
hele simpele dingen, die al eerder hadden gekund, maar er zit nu meer druk op vanuit ELI om die samenwerking
152

op te zoeken .
Die laatste uitspraak duidt op een intensivering van de banden tussen ELI en BZ op het gebied van cultuur. De
samenwerking tussen ELI en OCW heeft vorm gekregen door de creatieve industrie te benoemen als één van
de negen topsectoren in de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijvenbeleid van het kabinet

153

. Hoewel BZ deze

brief niet ondertekend heeft, wordt de ondersteunende rol van het buitenlandbeleid wel specifiek genoemd

154

.

Hier komen de drie ministeries dus weer samen. De focus op creatieve industrie komt overeen met de sectoren
die werden uitgelicht in het programma DDFA. Iedere topsector heeft zijn eigen topteam, dat bestaat uit een
wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve vertegenwoordiger van het Midden en Klein Bedrijf (MKBer) en een boegbeeld uit de sector. In het geval van de creatieve industrie: Victor van der Chijs, onder meer
managing partner van Office for Metropolitan Architecture (OMA). De topsectoren zijn een vertegenwoordiging
van de gebieden waarin Nederland wereldwijd sterk staat. Dit is te zien aan ontwikkelingen in design en
architectuur, waarbij Nederland aan de wieg stond van innovatie in productie en ontwerp. Dit laatste verklaart
de internationale vraag en wisselwerking in deze sectoren, maar ook het feit dat Nederland zelf geen groot
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afzetgebied is voor deze ontwerpen en producten speelt hierbij een rol. De ambassades zijn bijvoorbeeld van
groot belang voor het (net)werk van Nederlandse architecten

155

.

De belangen van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie bij het Internationaal cultuurbeleid
worden hieruit als volgt geformuleerd:
1.

Economische diplomatie via culturele diplomatie

2.

Inzetten op een sterk ontwikkelende creatieve industrie als opkomende markt en partner

Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie wordt binnen de marktwereld geplaatst. Overige
werelden die bij deze belangen een rol spelen zijn de wereld van de faam (economische diplomatie via
culturele diplomatie), geïnspireerde wereld (gebruik van culturele waarden voor het opbouwen van goodwill
(culturele diplomatie) en creatieve industrie) en industriële wereld (creatieve industrie). Voor een overzicht: zie
figuur 4, pagina 42.

Figuur 4:
De belangen van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie binnen de wereldentheorie
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Deze belangen worden in de nieuwste brief over het internationaal cultuurbeleid geformuleerd in één
specifieke doelstelling. In tabel 4, pagina 43, kolom 1 en 2 wordt deze doelstelling afgezet tegen de werelden
die hierbij een rol spelen. Kolom 3 beschrijft de invloeden waaronder zij tot stand komen. In de vierde kolom
worden de resultaten hiervan opgesomd. De gesignaleerde conflicten in kolom 2 zijn allen in relatie tot de
marktwereld geformuleerd.
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Tabel 4:
De conflicten, invloeden en resultaten bij de doelstelling van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie

Doel

Conflicten

Invloeden

Resultaat

“Blijven versterken van

- Wereld van de faam: er

Technologische

- Afname

Nederlands economisch

ontstaat een conflict

ontwikkeling:

talentontwikkeling en

belang, door verbanden

wanneer de producten

opkomst creatieve

innovatief ontwerp

tussen cultuur, handel en

niet langer vernieuwend

industrie

(afschaffing

economie te

zijn, maar blijven steken
156

benadrukken”

basisstipendia)

op vroegere bekendheid
of martkwaarde. Het is
dus zaak te blijven
investeren in innovatie.
- Geïnspireerde wereld: De
marktwereld heeft belang
bij een bloeiende
geïnspireerde wereld om
in te zetten voor het eigen
belang.

In relatie tot de hoofdvraag kan worden gesteld dat het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie een
sterkere betrokkenheid bij het internationaal cultuurbeleid kent dan voorheen. Uit het historisch overzicht
bleek al dat de reden van die betrokkenheid enerzijds recent is, vanwege de groeiende markt voor creatieve
industrie, maar anderzijds een historische rol heeft, middels het inzetten van cultuur voor het verbeteren van
de (economische) betrekkingen. Het ministerie van ELI heeft er baat bij dat de cultuur die hiervoor wordt
ingezet een hoge geïnspireerde waarde heeft, aangezien vooruitstrevendheid bijdraagt aan het aanzien van
Nederland (wereld van de faam).
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[1.3] Instituten: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het belang van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) bij het internationaal cultuurbeleid is tweeledig:
enerzijds is zij dienstbaar aan de culturele sector, anderzijds gebruiken zij diezelfde sector voor politieke
doeleinden.
Dat laatste vindt zijn etiket in ‘culturele diplomatie’. In de beleidsbrief Meer dan Kwaliteit wordt dit
gedefinieerd als: “kunst en cultuur benutten voor buitenlandse betrekkingen

157

”. Dit is in lijn met de paradox die

op BZ ook wel de ronde gaat:
“In het geval van economische diplomatie dient diplomatie de economie,
bij culturele diplomatie, dient cultuur de diplomatie.”
Beide uitspraken impliceren de aanwezigheid van een tweede, of zelfs meerdere belangen bij het inzetten van
culturele diplomatie. Dit kan de economie betreffen, maar ook bijdragen aan een positieve beeldvorming van
Nederland in het buitenland: Holland Promotion. Hoewel Holland Promotion tegenwoordig wordt afgedaan als
een achterhaalde en “platte” vorm van diplomatie

158

, is zij in het geheel niet verdwenen in de buitenlandse

betrekkingen. Het verschil zit erin dat er geen actief – zichtbaar - beleid meer gevoerd wordt op Holland
Promotion, zoals bij meerdere lidstaten populair in de jaren 1980/’90. Zo voerden de Britten bijvoorbeeld
159

“campagne” onder de slogan Cool Brittania .
Het beleid is momenteel reactief: schadebeperking in het geval van negatieve beeldvorming of juist aanhaken
bij bijvoorbeeld Nederlandse exposities in het buitenland ter verbetering van de betrekkingen, of ter stimulatie
van positieve beeldvorming. Er is ook Holland Promotion waar de overheid geen invloed op heeft, via
bijvoorbeeld de befaamde architectuur van Rem Koolhaas, zoals het CCTV-gebouw in Beijing of het
Nederlandse ambassadegebouw in Berlijn. Al is dat laatste door de opdrachtgever wellicht een dubieus
voorbeeld. De overheid als opdrachtgever voor de culturele sector is namelijk ook steeds meer naar de
achtergrond verdwenen.

Een geheel andere tak van culturele diplomatie is die van de cultuur als ambassadeur. Deze visie wordt onder
andere voorgehouden door Cynthia Schneider, oud-ambassadeur van de VS en autoriteit op het gebied van
cultural & public diplomacy. Zij stelt dat regeringen en diplomaten alerter moeten zijn op kunstenaars, want zij
vertegenwoordigen een land en uiten de gemoedstoestand ervan. De Arabische lente had op die manier veel
eerder gesignaleerd kunnen worden. Dit maakt cultuur een effectief instrument van het buitenlands beleid,
160

enerzijds om waarden over te brengen, maar ook door ernaar te luisteren .
De ideeën die zij aandraagt vinden weerspiegeling in de nieuwste brief over het internationaal cultuurbeleid,
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waarin het volgende wordt vastgesteld: “Voor het werk van onze vertegenwoordigingen in het buitenland is
het van belang in contact te zijn met buitenlandse cultuurdragers van dit moment. Ofwel: tweerichtingsverkeer
tussen cultuur en diplomatie. Bloggers, filmmakers, schrijvers en andere cultuurmakers behoren vaak tot de
voorhoede van maatschappelijke trends.

161

”

Met deze verschillende input kan de conclusie worden getrokken dat Culturele Diplomatie een vergaarbak is
van publieksdiplomatie, Holland Promotion en traditionele diplomatie. De hieruit voortkomende conclusie
vanuit de posten is dat de geldstromen hiervoor centraler zouden moeten worden geregeld, maar dit
162

terzijde . Het lijkt de vraag of er eenduidigheid over het begrip culturele diplomatie kan bestaan. Gemene
deler is in ieder geval kunst/cultuur, waarmee er met recht kan worden gesproken van een containerbegrip

163

.

De verschillende definities of mogelijkheden die de term biedt, maken culturele diplomatie tot ambiguïteit en
passend voor zowel culturele-, economische- als diplomatieke doeleinden

164

.

Een ander interessant aspect van het buitenlands cultuurbeleid vanuit BZ is de vertegenwoordiging op en/of
steun aan gerenommeerde festivals en kunstbeurzen. Het belang van Holland Promotion is hierbij evident - de
Nederlandse neus mag niet ontbreken -, maar het is de vraag of het ook andere doeleinden dient. Volgens de
beleidsdoelstellingen voor het internationaal cultuurbeleid zou het “bijdragen aan een vooraanstaande
internationale marktpositie van Nederlandse kunstenaars en instellingen” en “[…] vergroot [het] de kans op
165

aandacht en succes .” Hierbij kan echter de kanttekening worden gemaakt dat op deze beurzen voornamelijk
werk wordt getoond dat al in een bepaalde mate succesvol is. Op designgebied geldt bijvoorbeeld dat, in de
beeldspraak van journalist Jeroen Junte: bij elke mogelijke gelegenheid in het buitenland een marktkleed wordt
uitgerold met dé Nederlandse designstukken

166

. Junte vraagt zich dan ook af of er in plaats daarvan geen

specifieker beleid kan worden gevoerd, per stad, regio of land. Door design aan te laten sluiten bij bepaalde
behoeftes of vraag, heeft zij meer potentie

167

. Dit geldt ook voor beeldende kunststukken en met de opkomst

van boventiteling voor theater kan ook hier een slag gemaakt worden. Op gebied van theater staat Nederland
bekend als vernieuwend en niet bang voor het nemen van risico. Dit maakt het uitermate geschikt voor een
koppeling aan diplomatieke doeleinden door de ambassades, bijvoorbeeld zichtbaar in de Verenigde Staten

168

.

Onder invloed van de globalisatie, maar ook door de ontwikkelingen in de bedrijvensector, is er gesignaleerd
dat de diplomaten van BZ soms de aansluiting met het veld missen. Hier wordt sterk op ingezet, bijvoorbeeld
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door de detachering van diplomaten bij bedrijven en instellingen

169

. Op die manier hoopt BZ een betere

aansluiting te creëren en communicatie met het veld te vergemakkelijken.
Het takenpakket van BZ op het gebied van internationaal cultuurbeleid wordt door de Margriet Leemhuis,
Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking (ACS) 2008-2012, als volgt samengevat: belemmeringen
wegnemen, markt verkennen en nieuwe kansen signaleren. Wat wij daarnaast zelf moeten doen is de
verbinding maken met de buitenlandse politiek, maar dat is ons klusje, dat doen we niet voor de cultuur

170

.

Dat laatste is in lijn met de ontwikkeling die onderzoeker Toine Minnaert op dit gebied signaleert: de
activiteiten van BZ vallen ook sterk onder het etiket van publieksdiplomatie, dat het doel heeft om een positief
en realistisch beeld van Nederland af te geven in het buitenland, maar niet zozeer een kunstinhoudelijk belang
171

dient .
De belangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij het Internationaal cultuurbeleid worden hieruit als
volgt geformuleerd:
1.

Culturele diplomatie (Holland Promotion)

2.

Internationaal niveau van cultureel topsegment stimuleren

3.

Inzetten op een sterk ontwikkelende creatieve industrie

Het ministerie van BZ is in het begin van dit hoofdstuk gecategoriseerd als wereld van de faam, al is er ook een
duidelijk domestieke rol voor dit ministerie, met het bewaken van de normen, waarden en gebruiken van
Nederland. Omdat de nadruk en het grootste belang toch bij de wereld van de faam ligt, worden de
gesignaleerde conflicten met die wereld besproken. Overige werelden die bij deze belangen een rol spelen zijn
de geïnspireerde wereld (cultureel topsegment stimuleren), industriële wereld (zelfredzaamheid/creatieve
industrie) en marktwereld (culturele diplomatie/creatieve industrie). Voor een overzicht: zie figuur 5, pagina
47.
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Figuur 5:
De belangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen de wereldentheorie
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Hieruit blijkt dat BZ de belangen van zowel OCW als ELI in zich heeft, niet verwonderlijk, BZ vertegenwoordigt
nu eenmaal de belangen van de Nederlandse overheid in het buitenland. Binnen het internationaal
cultuurbeleid verschuiven die belangen naar gelang het kabinet, op dit moment ligt het zwaartepunt bij de
markt- en industriële wereld en wordt het compromis met de geïnspireerde wereld gezocht. De volgende
paragraaf kan dan ook niet vasthouden aan de voorgestelde drieslag, aangezien er geen concrete
internationale sector bestaat. Dat internationale aspect wordt bij de instrumenten en ontwikkelingen
teruggevonden in respectievelijk diplomatie en globalisatie.
De belangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij het internationaal cultuurbeleid worden uiteindelijk
allemaal gevat in culturele diplomatie. In tabel 5, pagina 48, kolom 1 en 2 wordt deze doelstelling afgezet tegen
de werelden die hierbij een rol spelen. Kolom 3 beschrijft de invloeden waaronder zij tot stand komen. In de
vierde kolom worden de resultaten hiervan opgesomd. De gesignaleerde conflicten in kolom 2 zijn allen in
relatie tot de wereld van de faam geformuleerd.
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Tabel 5:
De conflicten, invloeden en resultaten bij de doelstelling van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Doel

Conflicten

Invloeden

Resultaat

“Culturele diplomatie: kunst

- Geïnspireerde wereld:

- Bezuinigingen

- Verminderde

en cultuur benutten voor

wanneer het hebben van

- Verschuiving naar

aantrekkelijkheid van het

buitenlandse

bekendheid (wereld van de

economische waarde

vestigingsklimaat, met

faam) een doel op zich

- Technologische

gevolgen voor de

wordt, verliest zij aan

ontwikkeling:

beeldvorming van NL in het

exclusiviteit en intrinsieke

opkomst creatieve

buitenland

waarde .

industrie

- Verminderde binding van

- Marktwereld: er ontstaat

- Globalisatie

kunstenaars met NL

172

betrekkingen”

173

een conflict wanneer de

- Inkrimping van het

producten niet langer

internationale netwerk

vernieuwend zijn, maar

- Mindering in innovatieve

blijven steken op vroegere

kunst nadelig voor inzet bij

bekendheid. Het is dus zaak

culturele diplomatie.

te blijven investeren in
innovatie.

In relatie tot de hoofdvraag kan worden gesteld dat hoewel de nationale bezuinigingen voor het ministerie van
Buitenlandse Zaken niet direct het beleid op cultuur veranderen, de veranderingen in het discours wel degelijk
impact hebben. Hoewel enerzijds partners in het internationale cultuurveld buiten schot blijven, door de focus
op (internationaal) topsegment, wordt er anderzijds juist geschrapt in overkoepelende instellingen als
Theaterinstituut Nederland (TIN) en Muziekcentrum Nederland (MCN). Dit heeft gevolgen voor het
internationale netwerk. Daarnaast heeft de verminderde focus op talentontwikkeling ook nadelige gevolgen
voor dit ministerie, dat voor culturele diplomatie juist baat heeft bij vooruitstrevende kunst - evenals voor de
functie van kunst als ambassadeur.
Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de wisselwerking tussen de geïnspireerde wereld en de wereld van
de faam. De objecten of personen die een hoge waarde krijgen toegeschreven in de geïnspireerde wereld en
daardoor uiteindelijk verschuiven naar de wereld van de faam – en daarmee bruikbaar worden voor culturele
diplomatie- , hebben namelijk baat bij een rijk ontwikkelingsklimaat voor Nederlandse kunstenaars. Op dit
moment is de focus te veel gericht op de wereld van de faam en de marktwereld. Er zal een evenwichtig beleid
voor de waarden uit alle drie de werelden (of: ministeries) moeten komen, willen zij elkaar in
samenhang/compromis versterken.
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[2] Sectoren
Door de nieuwe waarden in het cultuurbeleid heeft de culturele sector zich meer te verhouden tot de
bedrijvensector (marktwereld), dan tot de overheid (civiele wereld). De culturele sector wordt als
vanzelfsprekend geplaatst binnen de geïnspireerde wereld.

Figuur 6:
De culturele sector in
relatie tot de overheid en
bedrijvensector binnen
de wereldentheorie

De geïnspireerde wereld vertegenwoordigt de intrinsieke waarde van de kunsten. Het verlies aan intrinsieke
waarde vindt haar weerslag in één uitwerking van de bezuiniging op cultuur: de verminderde
verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling. Doordat OCW dit belang in mindere mate behartigt en van de
sector verlangt dat zij dit zelf oplost, levert dit naar verwachting twee problemen op. Ten eerste zal duidelijk
moeten gaan worden óf en op welke gebieden de sector haar verantwoordelijkheid gaat nemen, ten tweede
zullen kunstenaars zich minder gaan identificeren met de overheid en daarmee met Nederland. Over dat
laatste is een veel aangehaald voorbeeld dat van het beroemde Nederlandse modeontwerpersduo Viktor en
Rolf, dat vaak de Duitse nationaliteit krijgt aangemeten. Zij hebben hier zelf geen probleem mee, noch de
intentie om het misverstand recht te zetten. Bij dit probleem komen dan ook waardes uit de domestieke
wereld naar voren.
Hier ligt voor Buitenlandse Zaken ook een interessante spanning. De culturele sector voelt zich namelijk minder
verbonden met de overheid en zal zich hier dan ook minder snel mee identificeren. Dit heeft gevolgen voor de
beeldvorming van Nederland (Holland Promotion) en het beleid dat hierop wordt gevoerd. De invloed op deze
beeldvorming is tweeledig. Enerzijds voor het beeld van de kunsten(aars) - die zich minder als Nederlands
zullen gaan identificeren – en anderzijds voor de beeldvorming van het kunstklimaat: kunstenaars zullen zich
eerder in het buitenland willen vestigen. In plaats van de betekenis van de overheid voor de kunsten, zou de
focus van het internationaal cultuurbeleid kunnen worden verlegd naar wat de kunsten kunnen betekenen
voor de overheid of voor Nederland. Hier ligt een interessante paradox: de overheid zal daarvoor toch moeten
investeren, liefst op een cruciaal/afhankelijk moment in de ontwikkeling van een kunstenaar.
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Het beleid of overheidsaspect is te plaatsen in de civiele wereld. Het bedrijfsleven in de marktwereld. Door de
focus in het nationaal cultuurbeleid op de marktwereld, verschuift de belangstelling voor waarden uit de
geïnspireerde wereld (kunst) naar die van de wereld van de faam (commercie).

[2.1] Sectoren: de Culturele Sector
Met het nieuwe cultuurbeleid ontstaat er een verwijdering tussen OCW en de culturele sector. Door de focus
sterk te leggen op de zelfredzaamheid van de kunsten, geeft het ministerie aan zich hier in mindere mate
verantwoordelijk voor te achten.
Gesignaleerd probleem is dat de sector te veel is gaan leunen op het subsidiestelsel voor cultuur. Zij mist
hierdoor de aansluiting met de maatschappij. Dit is sterk terug te zien in de populariteit van het politieke
gedachtegoed van de Partij voor de Vrijheid (PVV), waarin kunst wordt afgedaan als ‘linkse hobby’.

De kritiek die er in het veld heerst tegen de kabinetsplannen krijgt stem in twee kanttekeningen die de Raad
voor Cultuur plaatst bij haar advies. Ten eerste stelt zij: “Natuurlijk mag er geld worden verdiend aan kunst en
cultuur, maar de bewering dat alleen die kunst en cultuur relevant, zinvol is die geld opbrengt, ontkent de
fundamentele waarde ervan.”

174

Hiermee doelt zij op de intrinsieke waarde van kunst. Ten tweede doet zij

nogmaals een appèl te bezinnen op de voorstellen met de samenvattende argumentatie: “Vijf ontwikkelingen
komen samen: de rijksbezuinigingen, de lagere consumentenbesteding ten gevolge van de crisis die zich nu al
manifesteert bij de kaartverkoop, de lokale bezuinigingen, de BTW-verhoging en dalende inkomsten uit
sponsoring. Bovendien is de Raad, ook op grond van uitgebreide raadpleging van deskundigen uit de financiële
sector, ervan overtuigd dat het vinden van alternatieve financiering vóór 2013 volstrekt illusoir is.“

175

Dit wordt onderschreven door econoom en voormalig staatssecretaris voor OCW, Rick van der Ploeg. Hij stelt
dat het te bezuinigen bedrag van 200 miljoen euro niet gerelateerd is aan het draagvermogen van de
kwetsbare cultuursector: Cultuur is mensenwerk, net als onderwijs en zorg. Daarom is het een onverbiddelijk
gegeven dat de kosten meer stijgen dan elders in de economie. Volgens de vooraanstaande cultureel econoom
William Baumol kan de steeds groeiende economie dit kostendilemma opvangen. Daarom is het des te
vreemder dat de bezuiniging onevenredig hoger is dan de korting die wordt opgelegd aan andere sectoren

176

.

Doordat de kabinetsplannen ondernemerschap verwachten van de kunsten, wordt zij gedwongen om een
economische werkwijze te hanteren. Sommige instellingen zagen deze ontwikkeling aankomen en vanwege het
beloningssysteem daarvan, zijn dit ook de instellingen die veelal subsidie blijven ontvangen. De aansluiting bij
zowel het bedrijfsleven zelf (sponsoring/samenwerking), als de werkwijze ervan (jargon) is een veel besproken
onderwerp. De nadruk die het veld legt op de intrinsieke waarde, maakt dat zij zich afzet tegen het uitdrukken
of vergelijken van kunstinstellingen op een cijfermatige manier. Zoals theoreticus Elisabeth Currid stelt: Cultuur
gaat over smaak, niet over de prestatie - of de functie - ervan, en dus, anders dan bij een afwasmachine, een
174
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computer of zelfs een auto is er geen methode of middel om te evalueren hoe goed het presteert

177

. Hierop kan

worden aangevuld dat zelfs de waarde van dit soort gebruiksvoorwerpen steeds meer bepaald wordt door het
ontwerp of de ervaring die zij weten op te roepen

178

. Denk hierbij aan de hype rond de producten van Apple en

diens (kunstenaars)mythe: Steve Jobs.
Toch wordt die cijfermatige aanpak, meten is weten, zowel van de overheid als nu ook van het veld verwacht.
179

Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde, waarschuwt echter: Het moet niet alleen bij de cijfers blijven . Hij
bepleit dat de onderbouwing van die cijfers minstens zo belangrijk is. Met een proactieve houding en door
gebruik te maken van de cijfers om je verhaal te versterken, ga je het gesprek aan. Door op die manier zowel
de overheid als de bedrijvensector tegemoet te treden, kan er meer worden bereikt, zonder de waarde van de
180

kunsten tekort te doen .
Het effectief benaderen van de bedrijvensector vraagt om een sterk verhaal vanuit de kunstinstellingen,
daarvoor is zelfkennis van belang. Ken het product en ken de koper. Met dat laatste gaat het niet alleen om de
bedrijvensector, maar ook om het publiek. Zoals Jan van Weijen, cultureel attaché aan de ambassade van
Londen, stelt: “Je publiek is je antwoord, niet sponsoring”

181

.

Kortom: de bezuinigingen en daarmee gepaard gaande veranderingen in nationaal cultuurbeleid stellen de
culturele sector voor de uitdaging om nieuwe financieringsbronnen aan te boren en de zelfredzaamheid te
vergroten. Het internationaal cultuurbeleid kan als hulpmiddel fungeren bij het vinden van nieuwe
afzetmarkten en een groter bereik, maar de culturele sector zal daarvoor meer zakelijke methoden moeten
gaan inzetten/beheersen.
In mei jl. bracht de Raad voor Cultuur zijn advies uit over het verdelen van de cultuurgelden binnen de Basis
Infrastructuur (BIS), ofwel de rijksgelden voor cultuur

182

. Dit leverde wederom een stroomvloed aan reacties uit

het veld, waaronder Els van Odijk - directeur van de Rijksacademie - die haar volledige subsidie zag verdwijnen.
De gevolgen die dit voor het internationaal cultuurbeleid opleveren zijn niet te onderschatten. Van Odijk geeft
hierover zelf aan dat het paradoxaal is om de subsidie aan een topinstituut als de Rijksacademie stop te zetten,
183

wanneer je zegt te streven naar excellentie en het afleveren van toptalent . De Rijksacademie staat
internationaal zeer hoog aangeschreven en begeleidt studenten van diverse nationaliteiten. Talentontwikkeling
door het uitwisselen van ervaringen of werkwijzen is van belang voor vernieuwing en ontwikkeling in de sector.
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De belangen van de Culturele Sector bij het Internationaal cultuurbeleid worden hieruit als volgt geformuleerd:

1.

Talentontwikkeling d.m.v. internationale uitwisseling

2.

Versterken van marktpositie en dialoog met de internationale bedrijvensector: zelfredzaamheid

Voor een overzicht van deze belangen in relatie tot de werelden: zie figuur 7, pagina 52.
Figuur 7:
De belangen van de Culturele Sector binnen de wereldentheorie
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Het eerste belang, talentontwikkeling, valt in zijn geheel in de geïnspireerde wereld. Door hier een gunstig
klimaat voor te scheppen geeft dat echter een positief beeld af in het buitenland, waardoor er ook een kleine
rol is voor de wereld van de faam. Wanneer er uiteindelijk succesvol talent wordt geleverd, verschuift het
belang van de geïnspireerde wereld naar de wereld van de faam. Hiermee wordt feitelijk de verschuiving
getoond van het belang van OCW (talentontwikkeling) naar BZ (naamsbekendheid).
Het tweede belang, zelfredzaamheid, heeft een compromis tussen de marktwereld en de geïnspireerde wereld
voor ogen. Dit compromis wordt gevonden in het exploiteren van een product, nadat het in de geïnspireerde
wereld tot stand in gekomen. De vraag is dus wanneer dit compromis daadwerkelijk bestaat. Misschien dat er
inderdaad meer aansluiting moet worden gezocht, maar daarmee wordt de geïnspireerde wereld naar
achteren gedrongen. Voor alle partijen is het wellicht beter om de geïnspireerde waarden te respecteren en
vervolgens pas een compromis of verschuiving naar de marktwereld te zoeken. De stimulans van het
cultuurministerie is nu gefocust op dat laatste, maar zou logischerwijs bij dat eerste moeten liggen. Door de
nadruk op zelfredzaamheid zit zij in de vijver van de ministeries van BZ en ELI. Dit is niet problematisch - het is
zelfs aan te moedigen dat hiervoor een geïntegreerd beleid tussen de drie partijen tot stand komt - zolang het
geïnspireerde belang daarin nog wel vertegenwoordigd is.
Ten slotte heeft de afnemende financiële steun aan beginnend kunstenaars gevolgen voor de beeldvorming
van Nederland in het buitenland, een nadelig effect op internationale uitwisseling en zullen kunstenaars zich
minder snel (willen) identificeren met Nederland. Dit maakt dat in plaats van de betekenis van de overheid
voor de kunsten, de focus voor het internationaal cultuurbeleid wellicht moeten worden verlegd naar wat de
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kunsten kunnen betekenen voor de overheid. Hier ligt een interessante paradox: de overheid zal daarvoor toch
moeten investeren, liefst op een cruciaal/afhankelijk moment in de ontwikkeling van een kunstenaar.

[2.2] Sectoren: de Bedrijvensector
De interesse van de bedrijvensector in de culturele sector bezit twee kenmerken. Enerzijds valt er met de
creatieve industrie een deel van de culturele sector onder deze noemer, anderzijds wordt er een beroep
gedaan op de bedrijvensector om andere onderdelen van de culturele sector te sponsoren: het
bedrijfsmecenaat.
Het bedrijfsmecenaat is in Nederland nog onderontwikkeld. In andere EU-landen zie je een steviger positie, in
de vorm van verenigingen en platformen voor bedrijven die de kunsten steunen

184

Door de opkomst van de creatieve industrie en met het gedachtegoed van de ‘Creatieve Stad’, is het belang bij
de culturele sector echter steeds verder gegroeid. Bedrijven zoeken naar creatieve oplossingen voor promotie,
inrichten van werkplekken en het inzetten van digitale media en ontwikkelingen. Zoals ook in de paragraaf over
de culturele sector is besproken, worden producten in deze welvaartsmaatschappij steeds meer gewild om de
ervaring die zij oproepen. Door de globalisering is er daarnaast een grote concurrentie binnen verschillende
productgroepen ontstaan. Wanneer de functionaliteit niet meer kan worden vergroot, maakt de ervaring die
het product oproept het verschil uit. Bedrijven moeten zich onderscheiden en zij doen dit bijvoorbeeld door
een samenwerking te zoeken met kunstenaars. Naast het bedrijfsmecenaat is er dan ook een vrij recente
ontwikkeling in de houding van het bedrijfsleven ten opzichte van de kunstwereld aan te wijzen: die van gelijke
185

partner .
De belangen van de Bedrijvensector bij het Internationaal cultuurbeleid worden hieruit als volgt geformuleerd:

1.

Internationaal niveau van cultureel topsegment via sponsoring stimuleren, om naamsbekendheid en
imago positief uit te bouwen

2.

Inzetten op een sterk ontwikkelende creatieve industrie als opkomende markt en partner

3.

Toegang tot een internationaal netwerk van kunstenaars, ten behoeve van productinnovatie

Voor een overzicht van deze belangen in relatie tot de werelden: zie figuur 8, pagina 54.
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Figuur 8:
De belangen van de Bedrijvensector binnen de wereldentheorie
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Het eerste belang heeft baat bij een sterk geïnspireerd karakter. De bedrijvensector beschermt hiermee de
intrinsieke waarde van kunst, door erbij aan te haken, maar zich niet inhoudelijk te bemoeien. Hier speelt dus
met name de geïnspireerde wereld een grote rol. Door deze in stand te houden, hoopt de marktwereld een
bepaald nichepubliek te bereiken, voor naamsbekendheid. Dat laatste is te plaatsen in de wereld van de faam.
Zoals bleek uit de analyse van de instituten geldt dit belang bij de geïnspireerde waarde van kunst ook voor de
Nederlandse overheid. Sponsoring en subsidie hebben daarmee een gelijkwaardige rol als instrument binnen
het discours.
Het tweede belang laat zien dat de creatieve industrie eigenlijk meer binnen de marktwereld past, dan binnen
de geïnspireerde wereld. Feitelijk hebben de twee werelden hier geen gelijkwaardig belang. De creatieve
industrie is daarmee al een compromis tussen deze twee werelden, met de nadruk op de markt en industriële
wereld.
Het laatste belang is een evenredig compromis tussen de geïnspireerde wereld en de marktwereld. Beiden
hebben baat bij een sterk internationaal netwerk. De vraag is wat de rol van de overheid hierin zou kunnen zijn
en hoe de ambassades hier een rol in kunnen spelen. Daarnaast zou er kunnen worden bekeken hoe de impact
van de bezuinigingen op sectorinstituten een rol speelt. Dit voert echter verder dan het huidige onderzoek.
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[2.3] Sectoren: Creatieve Industrie
Zoals uit de vorige paragrafen van dit hoofdstuk en het historisch overzicht blijkt, is er een groeiende
belangstelling voor de creatieve industrie. In navolging op de technologische ontwikkeling en de snelgroeiende
markt op dit gebied, heeft het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie haar zelfs benoemd tot één
van de focuspunten van zijn beleid. Er zijn verschillende studies verschenen over dit onderwerp en het voert
dan ook te ver om er in dit onderzoek al te uitvoerig op in te gaan. Zoals uit de vorige analyses echter duidelijk
blijkt: de creatieve industrie is één van de compromissen tussen kunst en economie. Dit is echter niet absoluut.
Door de duidelijk economische inzet van de betrokken sectoren op de markt- en industriële wereld, verschilt de
creatieve industrie wezenlijk van de kunsten, zoals geformuleerd in de inleiding van dit onderzoek. Aangezien
de marktwaarde van deze producten al van meet af aan de insteek is, zou deze sector slechts voor een klein
deel onder de geïnspireerde wereld moeten worden geplaatst, namelijk het opleidingsaspect. Ook hier is
natuurlijk ruimte voor discussie, denk bijvoorbeeld aan de haute couturestukken van modeontwerpster Iris van
Herpen, zoals gepresenteerd in het Groninger Museum, maar met die presentatie zijn haar werk en zijzelf
inmiddels al verschoven naar de wereld van de faam
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. Bij de definiëring van de kunsten zal er echter altijd

een grijs gebied blijven bestaan. De creatieve industrie zou feitelijk in zijn geheel onder de marktwereld (het
ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie) en de wereld van de faam (het ministerie van Buitenlandse
Zaken) kunnen worden geplaatst, ze is zelf namelijk erg goed in staat gebleken om het geïnspireerde gedeelte
te waarborgen. Hoogstens een stimulans in het begin van de carrière zou logischerwijs worden uitgegaan van
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (geïnspireerde wereld), maar met het verdwijnen van
de basisstipendia lijkt dit niet langer het geval te zijn.
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Herpen, Iris van. Groninger Museum 24 maart t/m 23 september 2012.
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[3] Instrumenten & Ontwikkelingen: Internationaal Cultuurbeleid
Zoals uit voorgaande paragrafen blijkt is het internationaal cultuurbeleid een gecompliceerde beleidstak,
waarbij een groot aantal belangen een rol spelen. De instrumenten die zij tot haar beschikking heeft moeten
hier dan ook op toegerust zijn.

Diplomatie valt als verlengstuk van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de wereld van de faam. Dit blijkt
uit haar doel om de bekendheid van Nederland(se bedrijven, individuen of instellingen) in het buitenland te
verstevigen. Zij gaat in die hoedanigheid verbindingen aan naar gelang het belang dat zij wil dienen. Hiermee
wordt er dus een compromis gezocht met de marktwereld (economische diplomatie), de geïnspireerde wereld
(culturele diplomatie) of de civiele wereld (Holland Promotion). Culturele diplomatie is echter gecompliceerder
dan dat, aangezien zij ook enkel tot doel kan hebben om de betrekkingen te verbeteren. In dat geval wordt
kunst ingezet als tool en verliest zij haar geïnspireerde waarde, zij wordt daarmee een object uit de civiele of
misschien zelfs domestieke wereld. Diezelfde kunst moet echter wel in eerste instantie erkend zijn in haar
geïnspireerde waarde (door personen van waardigheid) om te verschuiven naar de wereld van de faam en als
tool te kunnen worden ingezet binnen het internationaal cultuurbeleid.
Diplomatie is daarmee een overkoepelend instrument van het internationaal cultuurbeleid. Anders dan
bijvoorbeeld subsidiëring, sponsoring of matching, dat heel gericht wordt ingezet ter versterking (van bepaalde
delen) van de culturele sector. Het instrument subsidiëring is in Nederland historisch ingebed in de culturele
sector, met de inperking daarvan geeft de overheid dan ook een duidelijk signaal af. Zoals kunstsocioloog
Pascal Gielen opmerkt in relatie tot de veldentheorie van Bourdieu, worden de posities binnen het kunstenveld
mede bepaald door het subsidiestelsel van de overheid. Met het toekennen van subsidie vergaart een
kunstinstelling of kunstenaar namelijk zowel economisch als symbolisch kapitaal, wat hiërarchisatie ten gevolg
187

heeft . Dit is duidelijk te zien in de huidige focus op het topsegment. De geïnspireerde wereld wordt daarmee
naar achter gedrongen en de waarden uit de marktwereld en wereld van de faam krijgen een hogere
waardigheid. Het stopzetten of verminderen van subsidie aan verschillende fondsen en (sector)instituten heeft
daarnaast gevolgen voor de netwerkfunctie die zij vervullen binnen het veld.
Ontwikkelingen als globalisatie en technologie hebben invloed op het functioneren van werelden, in die zin dat
zij toegang verschaffen tot een groter aantal mogelijkheden om proeven van bekwaamheid of de test van een
bepaalde wereld te doen slagen. Voor de marktwereld is er bijvoorbeeld een grotere markt beschikbaar, voor
de geïnspireerde wereld meer mogelijkheden tot het opdoen van inspiratie in een internationale context.
Hierbij kan er zich worden afgevraagd of de overheid een rol te vervullen heeft in de stimulans van deze
uitwisseling, door sociale netwerken en media is die toegankelijkheid namelijk al sterk vergroot. Met het
verdwijnen en bundelen van verschillende fondsen en sectorinstituten onderschrijft de overheid zich hier in
mindere mate verantwoordelijk voor te achten. Globalisatie heeft daarnaast gevolgen voor het behouden van
kunsten en cultuur als typisch Nederlands. Daarmee wordt de domestieke wereld verbreed en de relatie met
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Uitgeverij LannooCampus, 2008), 101-102.
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de overheid wordt daardoor kleiner.

De technologische ontwikkelingen zijn sterk gelinkt aan de industriële wereld, en diens streven naar efficiëntie
en innovatie. In het kader van dit onderzoek haakt de creatieve industrie hierbij aan, of is zelfs een voorloper.
De geïnspireerde waarden gaan hierin niet volledig verloren, maar maken deel uit van dit innovatieve streven.
Zogauw het uiteindelijke doel echter meer industrieel of marktgeoriënteerd raakt, vervalt de geïnspireerde
wereld.
Voor een overzicht van de instituten, sectoren, instrumenten en ontwikkelingen van invloed op het
internationaal cultuurbeleid, zie figuur 9, pagina 56.
Figuur 9:
Overzicht van Instituten, Sectoren, Instrumenten en Ontwikkelingen van invloed op het Internationaal Cultuurbeleid

DDFA
ELI
BZ
OCW

=
=
=
=

Dutch Design Fashion & Architecture (2009-2012)
Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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HOOFDSTUK 4

EXCUSEER, WAT WAS DE VRAAG?

“Welke invloed heeft de toenemende vraag om economische maatstaven op het internationaal
cultuurbeleid en de daarbij betrokken partijen?”

[1] Conclusies
Vanuit het beschrijven van de (historische) ontwikkelingen werd de conclusie getrokken dat de hervormingen
hoewel recent geformuleerd - en uitdrukkelijk bestempeld als nieuwe visie - logischerwijs ook resultaat zijn van
langlopende ontwikkelingen, zowel ín als buiten het beleidsveld. Hiermee wordt gedoeld op de intrede van
economische waarden in het (inter)nationaal cultuurbeleid, maar ook op de opkomst van de creatieve
industrie.

Vanuit de toepassing van het theoretisch kader werden economische en kunstbelangen tegen elkaar afgezet.
Hoewel de producten of mensen uit de geïnspireerde wereld een verbinding met de marktwereld aan kunnen
gaan, kan de wereld an sich dat eigenlijk niet. De totstandkoming van geïnspireerde mensen, objecten en
subjecten moet worden beschermd, om vervolgens een verbinding te kunnen maken met de marktwereld,
industriële wereld of wereld van de faam. Die bescherming van het geïnspireerde belang is echter weinig
meetbaar, waardoor er dan ook lastig beleid voor te schrijven is. Feitelijk komt zij sterk overeen met de
gedachtegang van Thorbecke, dat de overheid geen oordeel zou mogen vellen over kunstinhoudelijke zaken.

De bezuiniginge hebben op de korte termijn voor het internationaal cultuurbeleid geen verstrekkende
gevolgen. Hoewel er nationaal een verschuiving van focus van de geïnspireerde wereld naar de wereld van de
faam optreedt, was dit internationaal al het geval, daar lag de focus al op erkende kunst(enaars). Hier rijst dan
ook de vraag wat het belang is van het internationaal cultuurbeleid. Heeft de intrinsieke waarde van kunst hier
een plaats? Vanuit de huidige beleidsdoelen kan worden geconcludeerd dat de geïnspireerde belangen in
mindere mate door de overheid worden beschermd. Door de focus te leggen op de creatieve industrie omzeilt
zij dit probleem: deze sector is namelijk eerder te scharen onder de marktwereld of industriële wereld. De
kunsten worden daarmee ondergeschikt gemaakt in het beleid. Enkel die vormen die zijn uitgegroeid tot
erkende kunst (wereld van de faam) krijgen een plek. De eenzijdige focus op het topsegement en daarmee de
beëindiging van subsidie aan andere belangen, heeft daarnaast ook negatieve gevolgen voor het internationale
netwerk.

De geïnspireerde wereld wordt dus naar de achtergrond geschoven. Dit resulteert in een gebrek aan aandacht
voor talentontwikkeling. De geïnspireerde wereld heeft zich op dit moment meer te verhouden tot de
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marktwereld (bedrijvensector) dan tot de civiele wereld (overheid). Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken
ligt hier een interessante spanning; door deze verschuiving voelt de geïnspireerde wereld zich namelijk minder
verbonden met de civiele wereld en daarmee met Nederland. Zij zal zich hier dan ook minder vanzelfsprekend
mee identificeren. Dit heeft gevolgen voor de beeldvorming van Nederland (Holland Promotion). Deze invloed
op de beeldvorming is tweeledig: enerzijds voor de Nederlandse kunsten(aars) - die zich minder als Nederlands
zullen gaan profileren -, anderzijds voor de beeldvorming van het kunstklimaat - (internationale) kunstenaars
zullen zich eerder in het buitenland willen vestigen. Nu is het sterk de vraag of kunstenaars zich überhaupt zelf
profileren op hun Nederlandse identiteit, of dat dit wordt opgelegd door de instituten (overheid) om in te
kunnen zetten voor culturele diplomatie, wellicht een interessante lijn voor verder onderzoek. Om deze
bewegingen tegen te gaan, zal de overheid toch tegemoet moeten gaan komen aan de behoeftes van de
geïnspireerde wereld (culturele sector). Eerder was hiervoor een gunstig klimaat, middels bijvoorbeeld het
basisstipendium, maar er kan naar andere oplossingen worden gezocht door bijvoorbeeld het verstrekken van
accommodatie.
De wereldentheorie van van Luc Boltanski en Laurent Thévenot heeft zijn waarde bewezen door de
mogelijkheid te bieden verschillende belangen en waarden tegenover elkaar te plaatsen. Hoewel de theorie
een normatief karakter heeft, bood zij de mogelijkheid om de verschillende actoren binnen deze tak van beleid
te ontwarren en zowel naast, als in verhouding tot elkaar te plaatsen. Voor verder onderzoek is met name de
internationale component van het beleid een interessante invalshoek, te meer vanwege de netwerken die het
ministerie van Buitenlandse Zaken wereldwijd aangaat via haar ambassades/afdelingen culturele zaken, die in
dit onderzoek onderbelicht zijn gebleven. Hiervoor is de zevende wereld, zoals geformuleerd door Luc Boltanski
en Eve Chiapello in het boek The New Spirit of Capitalism, naar verwachting zeer goed toepasbaar.
Daarnaast is de creatieve industrie in dit onderzoek een grote speler gebleken, haar plek in het cultuurbeleid
op zowel nationaal als internationaal niveau lijkt daarmee eveneens een interessant onderwerp voor
verdergaand onderzoek.

[2] Aanbeveling
Alle betrokken spelers hebben belang bij een bloeiende culturele sector, niet in de minste plaats de overheid
zelf. De drie ministeries zijn als overheid te plaatsen binnen de civiele wereld, dit betekent dat zij verder
moeten kijken dan het individuele belang. Op die manier kan er een internationaal cultuurbeleid ontwikkeld
worden dat zowel de waarden uit de marktwereld (economie), de wereld van de faam (in het belang van
Nederland), als de geïnspireerde wereld (de kunsten) waarborgt.

Zoals door verschillende bronnen gesuggereerd, zou bovenstaande ook kunnen betekenen dat er een
tweelijnig beleid ontstaat: één met de zwaardere focus op het kunstbelang (talentontwikkeling/internationale
uitwisseling), de ander gericht op het economisch belang (creatieve industrie/zelfredzaamheid). Gezamenlijk
waarborgen zij een gunstig (inter)nationaal kunstklimaat, waarbij de wereld van de faam - en daarmee het
hoofdzakelijk belang van Nederland - gediend is. Uit het historisch overzicht blijkt echter dat het zwaartepunt
tussen deze belangen verschuift naar gelang het kabinet, of de politieke kleur. Door het bestaansrecht van
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zowel de intrinsieke als de extrinsieke belangen te erkennen, zou er een evenwichtig internationaal
cultuurbeleid kunnen worden gevoerd, dat niet per kabinetswisseling van uitgangspunt verandert.
Wanneer beide beleidslijnen op die manier een plek krijgen in het internationaal cultuurbeleid, betekent dit
dat er een breed cultuurbegrip wordt gehanteerd, waarbinnen zowel de kunsten, de creatieve industrie, als
overige cultuuruitingen een plek krijgen.

Het risico dat in de inleiding werd beschreven aan de hand van de afbeelding van Dan Perjovschi

188

, namelijk

het afwenden van bedrijf en museum van hun thuisland in Europa - in dit geval Nederland - kan daarmee
worden voorkomen. Hoewel… Mocht de vraag om samenwerking met China gaan, dan is een bevestigend
antwoord lang zo gek nog niet.

188

Zie afbeelding 2, pagina 8.
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Theater aan het Spui,
Den Haag
Tweede Kamer,
Den Haag
Pakhuis de Zwijger ,
Amsterdam
Gemeentemuseum &
MinBuZa, Den Haag
Pakhuis de Zwijger,
Amsterdam
Erasmus Universiteit,
Rotterdam
MinBuZa,
Den Haag
MinOCW, Den Haag

20-12-2011
18-01-2012

21-02-2012
27-02-2012
27-02-2012
28-02-2012
05-04-2012

Cultuurbeleid: een luxe of een
noodzaak?
Verslag Algemeen Overleg (VAO)
ICB
Lunchlezing: Hands on Dutch Design
in de 21

ste

eeuw

SICA

Commissie Cultuur

Michiel Hulshof (auteur)
& ICE
DDFA, MinOCW
deBuren & HKU
Commissie Cultuur
Jeroen Junte (auteur) &
ICE

Hogeschool voor de
Kunsten, Utrecht
Tweede Kamer,
Den Haag
MinBuZa,
Den Haag

[7] Televisie
Nieuwsuur. Ongeloof en boosheid bij Rijksacademie na verlies kunstsubsidie. NOS/ntr. Nederland 2, 21-052012.
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