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Samenvatting
De tweejaarlijkse gebeurtenis waarbij een kunstenaar wordt geselecteerd om Nederland te
vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië, is in een geglobaliseerde kunstsector een opmerkelijk
nationalistisch fenomeen. De manifestatie van de kunstwerken wordt elke keer dan ook veelvuldig
geanalyseerd, maar er is betrekkelijk weinig onderzoek naar de beleidsdoelen en actoren die de
totstandkoming hebben bewerkstelligd van deze inzendingen. Bij de meest recente inzending werd
volgens het Mondriaan Fonds onder andere gelet op de “de impact die het [kunstwerk] zal hebben op
het internationale toneel.” Dit is een onderzoek naar de betekenis van “impact” in relatie tot
“Nederland”.
Om dit te onderzoeken is “Critical Discourse Analysis” toegepast op beleidsteksten en
geschreven uitingen van de betrokken actoren bij de keuze voor inzending: het Mondriaan Fonds en
het internationaal cultuurbeleid. Door deze teksten deconstrueren is onderzocht welke narratieven ten
grondslag liggen aan de totstandkoming van de inzending van de Biënnale in relatie tot de natiestaat
Nederland. Aan de hand van Norman Faircloughs driedimensionale raamwerk is geanalyseerd welke
narratieven omtrent de natiestaat Nederland in de teksten dominant zijn. Aan de hand van het
theoretisch overzicht van Umut Özkirimli welke de belangrijkste paradigma‟s omtrent nationalisme
theorieën samenvat, worden de narratieven vervolgens geduid.
Binnen de teksten blijken de instituties twee dominante narratieven gemeen te hebben. Ten eerste
het narratief waarin wordt gesuggereerd dat internationale culturele activiteiten en het Nederlands
draagvlak voor de culturele sector beide afhankelijk zijn van de faciliteiten van de staat. Ten tweede
het narratief waarin een “unieke Nederlandse cultuur” wordt gesuggereerd. Beiden narratieven
suggereren dat de inzending instrumenteel is aan de legitimering van de Nederlandse staat.
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1. Inleiding
“Melanie Bonajo zal volgend jaar Nederland vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië”
kopt de Volkskrant op 27 februari 2020 (Pontzen). Bonajo is gekozen door een “breed samengestelde
internationale jury” (Mondriaan Fonds, “Biënnale van Venetië”) om namens Nederland uit te komen
tijdens de tweejaarlijkse kunstmanifestatie. Volgens het Mondriaan Fonds is onder andere gelet op “de
kwaliteit van het werk en de impact die het zal hebben op het internationale toneel” (Mondriaan
Fonds, “Biënnale van Venetië”). Daar waar “kwaliteit” wordt vastgesteldop basis van het werk van de
kunstenaar, wordt “impact op het internationale toneel” breder getrokken dan alleen het kunstwerk. Zo
blijft het laatste als doelstelling dubbelzinnig. Wat de beoogde impact precies is en waar deze op
toeziet, zou daarom niet alleen moeten worden onderzocht aan de hand van de fysieke manifestatie
van de inzending maar ook op basis van de institutionele beleidslijnen van de betrokken actoren.
De Biënnale van Venetië (vanaf dit punt aangeduid als “de Biënnale”) is een toonaangevende
tweejaarlijkse1 kunstmanifestatie. De organisatie is in 1895 opgericht en heeft over de jaren heen
meerdere departementen opgericht waar evenementen aan verbonden zijn (muziek, dans, cinema,
theater, architectuur en research). Deze domeinen zijn ieder aparte manifestaties die onder het instituut
“de Biënnale” vallen (La Biennale di Venezia). Hoewel het instituut is uitgebreid, is de tweejaarlijkse
manifestatie omtrent beeldende kunst het meest prestigieus. Zo wordt het vaak beschreven als “the
Olympics of the art world” (Martinique). Wanneer er wordt gesproken over de Biënnale zal in deze
scriptie worden gerefereerd aan deze tweejaarlijkse (beeldende) kunstmanifestatie en niet aan de
andere domeinen. Karakteristiek aan de Biënnale is dat kunstenaars hun land vertegenwoordigen in
nationale paviljoenen. Ieder land bouwt een eigen paviljoen in Venetië. Het eerste nationale paviljoen
is geopend door België in 1907 en het laatst gebouwde paviljoen komt van Zuid-Korea uit 1995
(Martinique). Sinds het begin van de Biënnale is Nederland bijna altijd aanwezig geweest, maar “pas”
in 1953 kreeg Gerrit Rietveld de opdracht om een Nederlands paviljoen te ontwerpen. Het
“Rietveldpaviljoen” wordt nog steeds door Nederland gebruikt en beheerd tijdens de Biënnale
(Mondriaan Fonds, “Rietveldpaviljoen”).
De Biënnale is uniek in het feit dat de manifestatie op nationale representatie is gebaseerd en
het daarnaast ook een historisch uitzonderlijke ruimtelijke dimensie kent in de opzet. Zo geeft Federica
Martini aan dat de Biënnale van Venetië zich heeft gespecialiseerd in de representatie van nationale
kunst en nationale identiteit. Dit uit zich onder andere bij de Giardini (locatie van de nationale
paviljoenen op de Biënnale) waar ieder land zich differentieert van de andere landen door diens
kenmerkende architectuur (Martini 105; 114). Dit resulteert in opmerkelijke interacties, zoals
bijvoorbeeld Roos van Lint beschrijft in de Groene Amsterdammer: “ik ga nog even naar Australië . . .
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“Biënnale” is Italiaans voor “tweejaarlijks”.
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Nee, ik ga niet naar het Zweedse feestje. Eerst naar China en dan naar Kroatië, de crazy landen, weet
je wel.” Hoewel deze banale wereldreis op het eerste gezicht niet per definitie problematisch hoeft te
zijn, is het desalniettemin controversieel.
De kwestie van het tentoonstellen van een nationale cultuur (in het geval van de Biënnale, een
kunstenaar die wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger) is al langer een onderwerp dat ter discussie
staat (Karp en Lavine). Ook voor specifiek de Biënnale zijn er in de aanloop naar iedere editie blogs
en artikelen volgeschreven over de nationale (of nationalistische) connotaties die geassocieerd worden
met de Biënnale (Lint; Staal; Smallenburg; Martini). Daarnaast wordt er door

afgevaardigde

kunstenaars ook volop kritisch gereflecteerd op de betreffende naties waar de kunstenaars voor
uitkomen. Zo had bijvoorbeeld in 2015 de Belgische kunstenaar Vincent Meessen een groep
internationale kunstenaars uitgenodigd om te reflecteren op het koloniaal verleden van België en
Giardini‟s nationale opzet2 (Forbes; Contemporary And). Ook Nederlandse inzendingen uitten kritiek
op het heden en verleden van Nederland, met de twee meest recente voorbeelden Wendelien van
Oldenborgh die een nieuw Nederlands zelfbeeld wilde creëren (Mondriaan Fonds, “Nederlandse
Inzending 57ste Biënnale van Venetië”) en Iris Kensmil en Remy Jungerman die een nieuw
perspectief wilden lichten op identiteit in relatie tot het modernisme van de stijl (Mondriaan Fonds,
“Werelden Overbruggen”). Maar nergens in de analyse wordt gesproken over de mogelijke intentie die
schuilt achter de instituties die de inzending mogelijk maken.
Naast de kunstenaars, curatoren en de organisatie van de Biënnale is er ook een beleidsmatige
dimensie vanuit de overheid die belang heeft bij bepaalde representatie en hierom de Nederlandse
inzending faciliteert. In het geval van de inzending voor de Biënnale zijn twee beleidsactoren van
belang: het Mondriaan Fonds, en het internationale cultuurbeleid (ICB) dat onder de gedeelde
verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het
Minister van Buitenlandse Zaken (BZ) (Overheid, IOB – Cultuur Als Kans – Beleidsdoorlichting van
Het Internationaal Cultuurbeleid 2009-2014, p.13).
Het Mondriaan fonds heeft de wettelijke taak om subsidies te verstrekken met als doel
“betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland
te stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt” (Mondriaan Fonds, Algemeen
Reglement Mondriaan Fonds 2017). Het fonds wordt mede gefinancierd middels internationaal
cultuurbeleid (ICB) vanuit OCW en BZ. Vanuit deze ministeries kreeg het Mondriaan Fonds in de
periode 2013-2016 26 miljoen euro per jaar, waarvan 25 tot 33% werd besteed aan internationaal
beleid (Overheid 37). Hiervan was 0,9 miljoen gefinancierd vanuit de zogenoemde HGIS-middelen
(Homogene

Groep

Internationale

Samenwerking)(53),

een

geoormerkt

bedrag

(Overheid,

Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2017-2020, p. 4), dat specifiek bedoeld is voor het
“internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen” (Overheid, HGIS-Nota 2020, 19).

2

België was het eerste land in 1907 die een paviljoen liet bouwen specifiek voor een land, en zette daarmee een trend.
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Dus hoewel er gezamenlijk wordt geïnvesteerd in internationaal cultuurbeleid, liggen de beleidsdoelen
van het ICB en het Mondriaan fonds niet noodzakelijk op een lijn.
In dit onderzoek zal ik mij concentreren op wat “impact” in relatie tot “Nederland” zou betekenen
op grond van de analyse van de institutionele totstandkoming van de inzending. Op basis van het
beleid van het Mondriaan Fonds en het ICB heb ik onderzocht welke onderliggende narratieven
worden uitgedragen over de natiestaat Nederland. Om een volledig beeld te krijgen van de manier
waarop Nederland gerepresenteerd wordt op de Biënnale is het van belang om niet alleen de fysieke
manifestatie te onderzoeken maar ook het narratief van de totstandkoming en het doel van de
inzending. Dit onderzoek kan bijdragen aan het inzichtelijk maken van het zelfbeeld van Nederlandse
overheid en het Mondriaan Fonds op het gebied van internationaal cultuurbeleid.
Onderzoek naar Nederlands internationaal cultuurbeleid staat momenteel nog in de
kinderschoenen (Minnaert). Er zijn betrekkelijk weinig publicaties omtrent internationaal
cultuurbeleid, laat staan ICB in relatie tot Nederland (Taylor & Francis; MLA; Jstor). Zo heeft het
merendeel van de publicaties betrekking op de kunstenaarspraktijk en internationalisering (bijv.
Bevers et al.; Heilbron et al.), toerisme en “nation branding” (bijv. White et al.), linguïstiek (bijv.
Rutten), politicologie (bijv. Singh et al.) of historisch onderzoek (bijv. Lechner). Het meest specifieke
onderzoek op het gebied van internationaal cultuurbeleid is de dissertatie van Toine Minnaert
Verbinden en verbeelden: De rol van nationale identiteit in het internationaal cultuurbeleid, waarin
Minnaert het ICB heeft onderzocht aan de hand van historisch beleidsonderzoek (27). Hoewel
Minnaert een vrij uitputtend onderzoek heeft verricht naar de historische totstandkoming van het ICB,
is er geen discursief cultuurwetenschappelijk onderzoek gedaan waarin ideologie wordt onderzocht in
relatie tot nationale identiteit in het internationale cultuurbeleid (216). Ik ga daarmee een stap verder
en zal onderzoeken wat nu precies het narratief is van de natiestaat Nederland in het ICB op basis van
een casus (inzending Biënnale).
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2. Opzet onderzoek
2.1 Discoursanalyse
Om het narratief van de institutionele totstandkoming van de Nederlandse inzending op de
Biënnale te onderzoeken zal ik gebruik maken van “Critical Discourse Analysis” (vanaf dit punt
aangeduid als “CDA”). Volgens Blommaert en Bulcaen zijn er twee punten waar CDA zich mee bezig
houdt: enerzijds kan het ingezet worden voor onderzoek naar macht en ideologie, waarin de meest
voorkomende theorieën gebaseerd zijn op concepten van Michel Foucault (order of discourse, powerknowlegde), Antonio Gramsci (notions of hegemony) en Louis Althusser (ideological state apparatus,
interpellation). Anderzijds wordt CDA ook gebruikt om de verbinding tussen structuur en “agency” te
onderzoeken, een bekend domein van Anthony Giddens (Blommaert and Bulcaen 451-452). Het
verschil tussen een enerzijds “agency”-based benadering (zoals Giddens structuratietheorie) en
anderzijds non-agency-based benaderingen (zoals Foucault) wordt door David Owen gezien als twee
perspectieven op macht. De “agency-based” theorieën nemen de handelende persoon (agent) als
uitgangspunt voor analyses, terwijl de “non-agency-based” theorieën gericht zijn op het identificeren
van macht en waarheid in de werking van sociale structuren (Owen 17-21). Aangezien ik in deze
scriptie het narratief van en rond en rond instituties (een sociale structuur) onderzoek, maak ik gebruik
van een non-agency-based benadering voor het analyseren van discours.
Discours is zoals Wodak et. al. aangeven in Discursive construction of national identity sinds de
jaren ‟70 gemeengoed in de sociale- en geesteswetenschap (Wodak et al. 7) en kent vele vormen. Het
is daarom aan de orde om de term te verduidelijken. In deze scriptie zal CDA worden verstaan als het
idee dat alle vormen van communicatie dialectisch in verbinding staan met de institutionele en sociale
praktijk. Deze praktijk vormt en beïnvloedt het discours, wat op zijn plaats de sociale en politieke
realiteit beïnvloedt (8). Communicatie (in de context van deze scriptie: geschreven tekst) is dus nooit
neutraal en wordt geproduceerd en gereproduceerd. De bovenstaande aanname dat communicatie nooit
neutraal is, is grotendeels gebaseerd op het werk van de Franse filosoof Michel Foucault. Foucault
identificeerde discours als manier om kennis en waarheid (historisch variabel) te specificeren (Biggs
en Powell). Hiermee deconstrueerde hij discours.. Om dit te verduidelijken gebruikt Foucault een
voorbeeld uit een passage van de schrijver Jorge Luis Borges waarin de schrijver citeert uit een
fictieve Chinese encyclopedie. In deze passage worden dieren verdeeld in categorieën als bijvoorbeeld
“eigendom van de keizer”, “tam” en “fantastisch” (Foucault xvi-xvii). Het punt van Foucault is dat
deze indexering geen mindere claim op de “waarheid” heeft dan de “wetenschappelijke”
biologieboeken. De woorden die we gebruiken om iets aan te duiden zeggen niets over de “essentie”
van datgene. De Chinese encyclopedie is even valide als het biologieboek. De “waarheid” is relatief
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aan andere claims van waarheid (Schneck 17-18). Vanuit dit perspectief is CDA dus gebaseerd op de
aanname dat het discours een sociaal fenomeen is.
Ik zal CDA gebruiken om een relatie te leggen tussen de talige praktijk van de instituties en de
omliggende sociale structuur om zodoende onderliggende structuren van macht, ideologie, inclusie en
exclusie te destilleren. Zoals Wodak et al. aangeeft heeft CDA niet de pretentie om vanuit eenobjectief
neutraal analytisch uitgangspunt te redeneren, maar wordt er geanalyseerd met het doel om het
bewustzijn van “essentialist and naturalising conceptions” aan het licht te brengen (8-9). Oftewel: de
vraag “wat is impact” gaat niet over wat de letterlijke doelen van de actoren zijn, maar over welke
normen en waarden als vanzelfsprekend worden gereproduceerd binnen de teksten.
Om de teksten te analyseren zal ik gebruik maken van het driedimensionale theoretische raamwerk
voor het bestuderen van discours ontwikkeld door Norman Fairclough. Fairclough wordt gezien als
een van de belangrijkste methodologen op het gebied van CDA voor het begrijpen en analyseren van
discours. Zijn raamwerk bestaat uit drie dimensies. De eerste dimensie analyseert het discours aan de
hand van de “tekst”. Hier wordt gekeken naar de talige kenmerken van de tekst, zoals: het vocabulaire,
(bijv.

woorden,

metaforen), grammatica (bijv.

gevoeligheden, modaliteit), cohesie (bijv.

samenstellingen, schema‟s) en tekstuele structuur. De tweede dimensie analyseert het discours als
“discursieve praktijk”. Hier wordt gekeken hoe de tekst in relatie staat tot de maatschappij. Oftewel:
hoe wordt de tekst geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd in relatie tot andere teksten aan de
hand van intertekstualiteit en stijl. De derde dimensie analyseert discours als sociale praktijk. In deze
dimensie wordt gekeken welke ideologische kernmerken ten grondslag liggen aan een tekst
(Blommaert en Bulcaen 448-449).
Het theoretisch raamwerk van Fairclough zal ik gebruiken om te onderzoeken welk narratief
omtrent de natiestaat Nederland in de teksten naar voren komen. In de volgende paragraaf zal ik uiteen
zetten op welke manier ik het raamwerk zal toepassen om de teksten te analyseren.

2.2 Methode
2.2.1 Atlas.ti
Om de taal binnen de teksten te analyseren heb ik de kwalitatieve data analyse software Atlas.ti
gebruikt. Atlas.ti biedt gereedschap om teksten te analyseren. Zo is het mogelijk om teksten te
markeren, memo‟s te plaatsen en groepen te maken van tekstfragmenten. Stukken tekst kunnen dan
worden gekoppeld aan zelfgecreëerde data (de uiteenzetting van deze data is beschreven in 2.4), dit
wordt een “code” genoemd (Atlas.ti). De tekst die wordt gekoppeld aan codes worden in dit onderzoek
gebruikt voor twee dingen: het analyseren van de frequentie en dichtheid van codes.
Frequentie (“grounded” in Atlas.ti) houdt in deze context in dat de tekst wordt geanalyseerd op
basis van kwantitatieve gegevens met betrekking tot taal en argumentatie, oftewel: komen bepaalde
relevante argumenten en taalkeuzes vaker voor of niet en wat zegt dat over het narratief. Dichtheid
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(“density” in Atlas.ti) refereert aan de mate waarin codes met elkaar in verbinding staan. Is
bijvoorbeeld de tekst in code A een gevolg van de tekst in code B en komen code A en code C
gedeeltelijk overeen, dan ontstaat er een netwerk. Dit netwerk biedt de mogelijkheid om discursieve
verbindingen te detecteren in het narratief.
Om de teksten gericht en doelmatig te onderzoeken heb ik a priori codes (onderwerpen,
categorieën) gemaakt op basis van theorieën omtrent nationalisme (zie 2.4). In de loop van het coderen
is het voorgekomen dat er bepaalde sentimenten of waarden opvallen die nog niet passen binnen een
bepaalde code. Deze zijn op een later moment toegevoegd. Zo ben ik elke keer als ik een bepaalde
code toevoegde nogmaals de teksten nagegaan op zoek naar dat specifieke kenmerk. Zoals eerder
vermeld is het mogelijk dat er meerdere codes bij een bepaalde passage horen. Overlap is dus niet
alleen mogelijk, maar ook interessant als discursieve verbinding. Op deze manier kon ik de teksten
doelgericht destilleren en tegelijkertijd de omvang van het project bewaken.

2.2.2 Inbedding
Zoals hierboven is beschreven zijn de data gebaseerd op theorieën omtrent nationalisme. Dit
houdt in dat de nadruk in het onderzoek in eerste instantie ligt op de derde dimensie van Fairclough:
de sociale praktijk. Hoewel het theoretisch raamwerk van Fairclough uit drie stappen bestaat, zal de
nadruk in dit onderzoek liggen op het ideologisch narratief van nationale identiteit in het beleid.
Voor mijn scriptie kan ik bouwen op eerder onderzoek naar discours en ICB. Zoals in de
inleiding is vermeld heeft Toine Minnaert in zijn dissertatie Verbinden en verbeelden: De rol van
nationale identiteit in het internationaal cultuurbeleid een historische discoursanalyse uitgevoerd van
het ICB (Minnaert 25). Vanuit deze historische totstandkoming heeft Minnaert vanuit partijpolitieke
benadering twee stromingen waargenomen. Enerzijds centrumlinkse en anderzijds centrumrechtse
opvattingen ten aanzien van nationale identiteit. Aan de ene kant centrumrechts (CDA, VVD, CU,
SGP) voor wie nationale identiteit is gebaseerd op gedeelde waarden, opvattingen, gebruiken en
aspiraties. Deze waarden zouden moeten worden uitgedragen in het buitenland. Aan de andere kant
centrumlinks (PvdA, Groenlinks, D66) voor wie geldt dat cultuur (beleid) moet dienen voor culturele
ontmoeting of confrontatie met elkaar. De nationale identiteit zou betrekkelijk zijn. Aangezien de
Nederlandse bevolking deel uit maakt van de wereldgemeenschap kent culturele verbondenheid dan
ook geen grenzen (205-207). Deze analyse refereert aan een historische ontwikkeling waarin
centrumlinkse en centrumrechtse politieke partijen de toon zetten op het gebied van ideologie en
beleidskeuzes. Na verloop van tijd3 kregen fondsen een steeds grotere rol in de vorming van het
beleidsproces. Zo had de Mondriaanstichting (voorloper van het Mondriaan Fonds) aanvankelijk een
adviserende rol met betrekking tot het beleid en heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot “tussenstation”
waarin het fonds steeds meer zeggenschap kreeg over de besteding van de gelden (209). De historische

3
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totstandkoming van het politieke discours en de rol die de fondsen kregen is een interessante eerste
stap die aansluit bij de hoofdvraag van dit onderzoek. Maar waar Minnaert stopt bij de historische
totstandkoming en zich richt op het politieke discours, wil ik in dit onderzoek een stap verder gaan en
vanuit een specifieke casus (inzending Biënnale) de achterliggende ideologie uitdiepen door dit te
relateren aan bestaande opvattingen omtrent nationalisme. Omdat de codes van de tekstanalyse
gebaseerd zijn op deze theorieën van nationalisme (zie 2.4) wordt in dit onderzoek de nadruk gelegd
op de derde dimensie van Fairclough (sociale praktijk). Dat betekent niet dat de eerste twee dimensies
(tekstuele en discursieve praktijk) niet aan bod komen, maar dat deze als aanvulling voor de derde
dimensie zullen gelden.
Mijn onderzoek valt in de een bredere traditie van discoursanalyse in relatie tot nationale
identiteit. Zo zijn de bijdragen van Ruth Wodak zeer invloedrijk geweest in het onderzoek naar
discursieve constructies van nationale identiteit (Reisigl 45; Xiang 91). Zo heeft Wodak in The
Discursive Construction of National Idenity geprobeerd te conceptualiseren, identificeren en
beschrijven welke strategieën gebruikt worden in de constructie van nationale identiteit (Wodak et al.
3). Het onderzoek gaat uit van zeven hypotheses:
-

Naties zijn “imagined communities” (op basis van de theorie van Benedict Anderson, zie
2.4.2).

-

Een nationale identiteit is een speciale vorm van een sociale identiteit die discursief wordt
geproduceerd, gereproduceerd als wel getransformeerd of ontmanteld.

-

Een nationale identiteit impliceert gedeelde emotionele uitgangspunten, houdingen en
conventies die worden geïnternaliseerd door socialisatie.

-

Institutionele en materiële sociale condities en praktijken staan dialectisch in verband met de
discursieve praktijk.

-

De discursieve praktijk van naties en nationale identiteiten legt een nadruk op een nationale
“uniqueness” en intra-nationale uniformiteit. Over het algemeen worden intra-nationale
verschillen genegeerd om de eigen natie van andere naties te differentiëren.

-

Er bestaat niet zoiets als “een” nationale identiteit. De hypothese is dat er verschillende
identiteiten zijn die discursief geconstrueerd worden aan de hand van publiek, setting,
onderwerp en inhoudelijk onderwerp.

-

Het concept van een “staatsnation” of een “kulturnation”4 is een geïdealiseerde abstractie.
Discoursen omtrent nationale identiteit geconstrueerd vanuit een burger van een bepaalde staat
zullen altijd zowel culturele als politieke elementen bevatten. (Wodak et al. 3-6)

4

Afgeleid van Jürgen Habermas (Habermas).
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Bovenstaande hypotheses worden onderzocht in een poging om nationale identiteit te verbeelden
en construeren. De focus van het onderzoek ligt op Oostenrijk. Aan de hand van de geschiedenis van
Oostenrijk wordt op basis van speeches van de politieke elite, media-uitingen focusgroepen en
kwalitatieve interviews de hypothese “getest” (187-188). Wodak et. al. analyseren het discours van
nationale identiteit vanuit de historische totstandkoming. In dit opzicht wijk ik af omdat ik juist een
specifiek (relatief kort) moment in te tijd analyseer. Daarnaast is Wodaks onderzoek gebaseerd op
basis van bepaalde hypothesen die sterk leunen op een bepaalde theorie (Anderson). Ik doe in dat
opzicht een stap terug en laat een breder pallet aan theorieën toe als mogelijke interpretatie van het
discours omtrent de natiestaat. Tevens is het onderzoek van Wodak erg gericht op identiteit als ervaren
door een individu (focusgroepen, interviews, speeches). Ik wijk daarvan af door de focus te richten op
het discours van twee instituties. Mijn focus op beleid, in relatie tot nationale stromingen met als doel
de sociale praktijk te duiden kan een nieuw perspectief bieden op het narratief rond de nationale
identiteit van Nederland.
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2.3 Corpus
Om het narratief van de totstandkoming van de inzending te analyseren heb ik een corpus
samengesteld met daarin de openbare documenten van betrokken actoren.

Deze(tabel 1) zijn

hieronder weergegeven:

Tabel 1 Corpus

Groep

Document

Jaar

Aantal documenten

Rijksoverheid

Beleidskader internationaal cultuurbeleid

2021-2024;

3

2017-2020;
2013–2016;
Rijksoverheid

Cultuurnota internationaal cultuurbeleid

2005-2008

1

Rijksoverheid

Toespraak Minister van Engelshoven

2019

1

2009-2014

1

2017-2020;

2

(opening Biënnale van Venetië)
Rijksoverheid

Beleidsdoorlichting internationaal
cultuurbeleid

Mondriaan Fonds

Beleidsplan

2013-2016
Mondriaan Fonds

Addendum bij Beleidsplan 2013-2016

2013-2016

1

Mondriaan Fonds

Jaarverslag 2012

2012

1

Bekendmaking

Melanie Bonajo;

2021;

9

kunstenaar(s)5

Jungerman & Kensil;

2019;

Wendelien van Oldenborgh;

2017;

Herman de Vries;

2015;

Mark Manders;

2013;

Visser et. al.;

2011;

Fiona Tan;

2009;

Aernout Mik;

2007;

De Rijke De Rooij

2005

Ik heb de documenten onderverdeeld in circa drie beleidsperioden tussen 2012 en 2021. 2012 is
een voor de hand liggend beginpunt omdat in dat jaar het Mondriaan Fonds is opgericht uit een fusie
tussen de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB (Mondriaan Fonds, Over Het Mondriaan Fonds).
De beleidscycli van zowel het Mondriaan Fonds als het ICB zijn vierjaarlijks en spannen de perioden
5

Alle bekendmakingen zijn te vinden op de website van het Mondriaan Fonds (Mondriaan Fonds, “Nederlandse Inzending
57ste Biënnale van Venetië”).
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2013-2016, 2017-2020 en 2021-2024. Aangezien het beleidsplan 2021-2024 van het Mondriaan Fonds
nog niet gepubliceerd was op het moment van dit schrijven, is maakt dit geen onderdeel uit van de
analyse. Om toch een groter corpus te creëren waarin het narratief van het Mondriaan Fonds wordt
meegenomen is het jaarverslag uit 2012 geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor het ICB, waarin de
beleidsdoorlichting 2009-2014 en de cultuurnota 2004-2008 zijn toegevoegd als aanvulling op het
corpus.
De tijdspanne 2012-2021 geldt naast de drie beleidsperioden ook als fase waarin de VVD
(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, liberale partij) de grootste politieke partij van Nederland is.
Binnen deze periode van VVD kabinetten is er telkens een andere formatie geweest waarbij werd
samengewerkt met ideologisch uiteenlopende partijen. Ook de verantwoordelijk ministers en
staatssecretarissen (de verantwoordelijkheid van het ICB bij OCW was in 2010-2012 voor de
staatsecretaris) van OCW en BZ waren zelden constant in hun politieke kleur (zie tabel 2). Zo is het
ambt van OCW afgewisseld door liberaal (VVD), Sociaaldemocraat (PvdA) en sociaalliberaal (D66)6
7

.

Tabel 2, bron: (Overheid, “Kabinetten Sinds 1945”)

Ministerie

2010-2012 Rutte 1

2012-2017 Rutte 2

2017-2021 Rutte 3

VVD,CDA met gedoogsteun

VVD, PVDA

VVD, CDA, D66,

PVV

CU

Onderwijs, Cultuur en

Staatssecretaris: Halbe Zijlstra

Minister: Jet

Minister: Ingrid

Wetenschap

(VVD)

Bussemaker

van Engelshoven

(PvdA)

(D66)

Minister: Frans

Minister: Halbe

Timmermans

Zijlstra (VVD),

(PvdA), v.a. 2014

v.a. 2018 Stef Blok

Bert Koenders

(VVD)

Buitenlandse Zaken

Minister: Uri Rosenthal (VVD)

(PvdA)
Aangezien er verschillende ideologische kleuren hebben bijgedragen aan het discours van het
ICB is het interessant om te zien of het discours eenduidig of juist door die afwisseling schizofrene
narratieven uitdraagt en in hoeverre dat zou rijmen met de ideologische splitsing die Minnaert
voorstelde tussen centrumlinks en centrumrechts.

6

De ideologische stromingen zijn hoe de partijen zichzelf identificeren (VVD; PvdA; D66) en zijn dus niet per definitie
gerelateerd aan de academische definities van bijvoorbeeld “liberalisme”, een dergelijke uiteenzetting zou niet binnen de
omvang van dit onderzoek passen.
7
Opvallend genoeg heeft er geen enkele keer een bewindspersoon van het CDA (christendemocraten) een minister of
staatssecretaris op het dossier gehad.
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Naast de beleidsteksten behandel ik ook de bekendmakingen van de kunstenaars. De publicaties
van Visser et. al, Tan, Mik en De Rijke De Rooij vallen wel buiten de beleidscycli, maar deze zijn
toch meegenomen om een breder palet van de kunstenaars te krijgen. Wanneer kunstenaars voor 2012
te ver zouden afwijken van het discours van kunstenaars van ná 2012, zal dat worden vermeld. Het
doel is dan ook niet om uiteindelijk aan te tonen dat het discours van het ICB en het Mondriaan Fonds
van elkaar afwijken, want dat ligt in het verwachtingspatroon. Het doel is om te onderzoeken welke
overeenkomstige narratieven bij beide actoren als vanzelfsprekend worden ervaren. Met het
bovenstaande corpus van documenten is de verwachting dat er genoeg data zijn om een casus te
maken waaruit bepaalde discoursen te destilleren zijn.
In de volgende paragraaf zal ik uiteenzetten welke ideologische stromingen omtrent nationalisme
het theoretisch kader vormen van dit onderzoek. Op basis van deze stromingen zal in de
daaropvolgende paragraaf de theorie gekoppeld worden aan de codes die gebruikt zijn om de
bovenstaande teksten te analyseren.

2.4 Stromingen
Zoals Fairclough aangeeft is het bij CDA van belang te herkennen wat de linguïstiek en
intertekstuele verhoudingen zijn binnen een tekst. Om het vocabulaire binnen de teksten te duiden en
destilleren zal ik deze paragraaf de theorieën beschrijven die hebben geleid tot de codes (op basis
waarvan data uit de tekst worden gehaald). Met andere woorden: de onderstaande theorie legt de basis
voor het herkennen van bepaalde vocabulaire, connecties en cohesie die al aanwezig zijn in theorieën
omtrent nationalisme.
Om het discours te analyseren in relatie tot de natiestaat Nederland is het van belang om af te
bakenen wat ik precies bedoel met “nationalisme”. Er is geen algemeen geaccepteerde definitie van
nationalisme (Calhoun 6;127), een afwezigheid van een “grand thinker”8 op het gebied nationalisme
heeft er volgens Benedict Anderson voor gezorgd dat er veel definities zijn ontstaan in het intellectuele
debat omtrent de term (Anderson 5). Juist omdat er niet een definitief perspectief is, is het van belang
om bij mijn tekstanalyse rekening te houden met meerdere perspectieven.
Ik zal gebruik maken van het theoretisch raamwerk van Umut Özkirimli, waarin hij op basis van
drie paradigma‟s een overzicht biedt van de voornaamste stromingen in het debat omtrent
nationalisme. Volgens Özkirimli zijn er van vóór 1980 drie paradigma‟s op het gebied van
nationalisme: “primordialisme”, “modernisme” en “etnosymbolisme”. Ik zal deze paradigma‟s een
voor een beschrijven aan de hand van prominente denkers die volgens Özkirimli representatief zijn
voor de betreffende stroming. Deze theorieën bieden de basis voor het herkennen van specifieke
vocabulaire, connecties en cohesie. Ik vul dit verder aan met recentere theorieën.

8

Anderson geeft een aantal voorbeelden van betreffende “grand thinkers”: Marx, Hobbes, Tocqueville en Weber (Anderson
5).
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2.4.1 Primordialisme
Primordialisme is een koepelterm die wordt gebruikt voor een breed scala aan theorieën dat
neerkomt op het idee dat de natie een “natuurlijk” of “eeuwenoud” onderdeel is van de mens. Dit idee
is een lange tijd het dominante paradigma geweest (Özkirimli 49). Volgens Özkirimli zijn er vier
versies van primordialisme te onderscheiden: de nationalist, de sociobiologist, de culturalist en de
perrenialist. Voor de nationalist is de nationaliteit een inherent attribuut voor de menselijke conditie.
Ter illustratie citeert Özkirimli uit Ellie Kendourie‟s Nationalism in Asia and Africa, een verzameling
van artikelen van nationalistische leiders en intellectuelen uit Azië en Afrika, een vijftal thema‟s
(Özkirimli 50-52):
-

Antiquiteit: de mensen die later dit land zouden creëren waren hier al 2000 jaar voor Christus!

-

Gouden eeuw: “the Egyptian golden age was very important for mankind!”

-

Superioriteit van de nationale cultuur: de geboorte van een bepaalde unieke cultuur.

-

Ontwaken: De nationale trots was in slaap, maar werd wakker onder bepaalde
omstandigheden.

-

De nationale held: haalt de nationale geest uit de fles.

De meest uitgesproken sociobioloog is Pierre van den Berghe, die aangeeft dat er een “objectieve”
basis is voor het bestaan van primordialistische naties, zonder te ontkennen dat deze groepen sociaal
geconstrueerd zijn. De natie zou een gedeelde geschiedenis (kunnen) hebben die in stand wordt
gehouden door endogamie (Özkirimli 53). De culturalistische aanpak wordtgeassocieerd met het werk
van Edward Shils en Clifford Geertz, die beschrijven dat het concept van primordialisme bestaat uit
drie ideeën (Özkirimli 55):
-

De primordialistische identiteit is een gegeven a priori alle interactie en ervaring. Daarmeee
wordt bedoeld dat de primordialistische identiteit “natuurlijk” en “spiritueel” is en niet
sociologisch. Er is geen sociale bron.

-

Primordialistische sentimenten zijn onuitgesproken en emotioneel dwingend. Gevoelsmatig
heb je als lid van een groep een bepaalde connectie met diens praktijken.

-

Primordialistische sentimenten zijn een vraagstuk van emotie en affectie.

De perrenialisten (vertaling: eeuwigheid) zijn op te delen in twee groepen. Enerzijds “continuous
perrenialism” waarin wordt gepleit dat er bij verschillende naties een link wordt gelegd tussen oude
beschavingen en moderne naties. “Continuiteït” is hier het kernwoord. Anderzijds “recurrent
perenialism” waarin wordt gesteld dat de natie een vorm van associatie is van een collectieve
identiteit. Specifieke staten komen en gaan, maar de natie zelf is altijd present (58). Samengevat kan
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worden gesteld dat een primordiaal sentiment is gestoeld op het idee dat er een unieke essentie is aan
een natie, waarin een nadruk wordt gelegd op een bepaalde eeuwigheid.

2.4.2 Modernisme
Modernistische theorieën ontstonden in de tweede helft van de 20e eeuw als reactie op het
primordialisme (Özkirimli 72). De overeenkomst tussen alle modernistische theorieën is het
uitgangspunt dat naties en nationalisme in de laatste twee eeuwen zijn ontstaan als product van
bepaalde moderne processen. Ze leggen volgens Özkirimli hiermee niet alleen een chronologische,
maar ook een structurele claim: de modernisten beweren dat naties en nationalisme een sociologische
noodzakelijkheid werd in de moderne wereld. Daarmee zeggen ze tegelijkertijd dat er in de
premoderne wereld geen ruimte was voor naties en nationalisme (72). Buiten dit overeenkomstige
standpunt zijn er grote verschillen betreft de belangrijkste factor(en) die heeft gezorgd voor deze
transformatie. Özkirimli categoriseert op basis hiervan drie stromingen: theoretici die de opkomst van
nationalisme wijten aan economische transformatie, politieke transformatie of sociaal-economische
transformatie.
Ten eerste de theorieën die redeneren vanuit de factor economische transformatie die zou
hebben geleid tot de noodzakelijkheid van naties en nationalisme. Een van de pleitbezorgers van deze
stroming is de neomarxist Tom Nairn. Voor Nairn kan de opkomst van nationalisme niet los gezien
worden van de opkomst van het kapitalisme en imperialisme. De ongelijkheid die werd gecreëerd door
imperialisme en de noodzakelijkheid van de intelligentsia om zo snel mogelijk kapitalisme te
“implementeren” werd ondervangen door een taal die “het volk” begreep: nationalisme (Özkirimli 7477). Een andere invloedrijke stem in deze stroming is Michael Hechter. Hechter is volgens Özkirimli
invloedrijk om twee redenen. Ten eerste omdat hij de term “internal colonialism” introduceerde in het
debat rond nationalisme: een proces waar de vrije markt en het economisch beleid van de centrale staat
een oneerlijke (en onbedoelde) verdeling teweeg brengt tussen regio‟s binnen een staat (Hechter 8-10).
Ten tweede omdat hij, in tegenstelling tot veel van zijn voorgangers, sterk leunde op empirische data.
Binnen zijn onderzoek legt hij de nadruk op assimilatie en nationalisme in relatie tot etnische
conflicten. Hij identificeert drie voorwaarden waarop een dergelijk fenomeen kan leiden tot
onafhankelijkheid van een benadeelde groep. Wanneer de culturele verschillen in relatie staan tot
economische ongelijkheid. Wanneer deze ongelijkheid gepaard gaat met een culturele verdeling van
arbeid en wanneer een benadeelde groep de mogelijkheid heeft om op relatief grote schaal te
communiceren (Özkirimli 78-82).
Ten tweede de theorieën vanuit de factor politieke transformatie. Een van de meest invloedrijke
schrijvers op dit gebied is John Breuilly. Breuillys benadert nationalisme voornamelijk in relatie tot de
staat. Nationalisme zou een politieke beweging zijn die vanuit een staatsvorm handelt of zou willen
handelen en dit rechtvaardigt met nationalistische argumenten (84). Oftewel, volgens Breuilly gaat
nationalisme over politiek, en politiek over macht. Hierom zouden we eerst moeten kijken waarom
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nationalisme zo belangrijk is voor de politiek en pas daarna zouden factoren als economie, klasse en
cultuur aan de orde moeten komen (85-86). Relevant voor dit onderzoek zijn de drie verschillende
functies waar nationalisme voor wordt gebruikt: coördinatie, mobilisatie en legitimiteit.
-

Coördinatie: het bevorderen van een gedeelde interesse tussen elites die anders weinig
gedeelde interesses zouden hebben.

-

Mobilisatie: steun genereren voor een politieke beweging van groepen die tot dusver geen deel
uitmaakten van het politieke proces.

-

Legitimiteit: als rechtvaardiging van de doelen die worden gesteld door de politieke beweging
in relatie tot de staat en andere externaliteiten (zoals andere landen en publieke opinies).
(Özkirimli 88)

Een andere stem die redeneert vanuit politieke transformatie is Paul R. Brass. Brass legt veel
nadruk op nationalisme als instrumentalisme. Vanuit zijn oogpunt zijn etniciteit en nationale identiteit
“convenient tools” voor de (politieke) elites voor het genereren van draagvlak in de worsteling naar
rijkdom, macht en prestige (88-93). In lijn met deze top-down redenering is Eric J. Hobsbawns
Invention of Tradition. Daarin wordt gesteld dat de “rulers” van de tweede helft van de 19 e eeuw, met
de opkomst van de politieke massa, het steeds lastiger begonnen te vinden om hun gehoorzaamheid,
coöperatie en loyaliteit te behouden nu steeds meer groepen een democratische stem kregen. De
“invention of tradition” was de strategie van de elite om de “massademocratie” te bedwingen. Dit
werd volgens Hobsbawm gedaan door middel van twee processen: het aanpassen van oude tradities en
instituten voor nieuwe situaties (zoals de keuze om het nieuwe Britse parlementsgebouw in een oude
“gotische” stijl te bouwen) en de uitvinding van nieuwe tradities (Bastille Day, Franse nationale
feestdag). Hij koppelt dit aan drie belangrijke gebeurtenissen die werden geïntroduceerd in die tijd: de
introductie van de basisschool, de uitvinding van nieuwe publieke ceremonies en de massaproductie
van publieke monumenten. Als resultaat van deze processen werd nationalisme een vervanging voor
sociale cohesie door middel van bijvoorbeeld een nationale kerk, een koningshuis en andere
collectieve zelfrepresentaties (Özkirimli 94-97).
De derde factor is sociale en culturele transformatie. De twee belangrijkste stemmen die redeneren
vanuit dit paradigma zijn Ernest Gellner en Benedict Anderson. Voor Gellner kwam de opkomst van
nationalisme tegelijk met industrialisatie. Gellner schets drie stadia in de geschiedenis van de mens: de
jager-verzamelaar, de pre-industrieel (meestal agrarisch) en de industrieel (Breuilly xxii). Gellner
maakt de distinctie tussen structuur en identiteit. Structuur refereert aan de onderscheidende rol die
een persoon had in relatie tot anderen. In pre-industriële tijden was ieders rol en daarmee de sociale
positie bekend (je bent de bakker, je bent van adel).. Identiteit wordt in deze context ingericht door de
structuur. Identiteit is gebaseerd op cultuur, die volgens Gellner een nieuwe rol krijgt in de industriële
samenleving. Verandering van beroep en mobiliteit zorgt ervoor dat mensen niet langer hun hele leven
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een beroep uitoefenen op dezelfde plek, iets wat tot dan toe de persoonlijke identiteit verschafte. In
plaats daarvan werd het nodig om uitgerust te zijn met de (sociale) vaardigheden die nodig zijn om
tussen rollen te bewegen in de industriële samenleving (xxiii-xxxiv). Deze verandering zorgde ervoor
dat de samenleving niet langer kon leunen op de lokale dialectiek.Hierdoor werden andere vormen van
communicatie noodzakelijk binnen het systeem waarin de cultuur gestandaardiseerd moest worden.
Cultuur verving structuur. Je rol in een samenleving werd gebaseerd op basis van merites. Dit zorgde
ervoor dat je maatschappelijke inzetbaarheid, waardigheid en veiligheid afhankelijk was van je
opleiding. En hoewel in de pre-industriële samenleving ook specialisatie was, werd in de
geïndustrialiseerde samenleving iedereen opgeleid tot een bepaald niveau van algemene kennis met
het idee dat iedereen die de generieke training heeft volbracht zich makkelijk kan laten omscholen. Dit
educatieve systeem kon alleen door een centrale staat worden uitgevoerd. Wat volgens Gellner de staat
en de cultuur samenbracht. Waar in het verleden de banden nog los en minimaal konden zijn, waren ze
nu afhankelijk van elkaar om het systeem in stand te houden. Op basis van het idee dat er een
competitie zou zijn tussen staten om grondgebied, werd het nodig om veiligheid in de vorm van een
staat te creëren om zodoende het systeem is stand te houden. In het kort: “nationalism is a product of
industrial social organization” (Özkirimli 98-101).
De andere belangrijke stem is Benedict Anderson die in zijn “imagined Communities” uit 1983
het onderwerp over een andere boeg gooide9. Volgens Anderson kwam de verwarring rond de term
“nationalisme” voort uit de neiging om nationalisme als een ideologisch construct te benaderen
(Özkirimli 106). Om dit te verduidelijken kwam hij met een nieuwe definitie: “it is an imagined
community – and imagined as both inherently limited and sovereign”. Met “limited” wordt bedoeld
dat de grens van iedere staat eindig (al dan niet elastisch) is; geen nationalistische stroming zou willen
dat het gehele menselijke ras lid wordt van de natie (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een religie).
“sovereign” in reactie op de verlichting en de Franse revolutie waarin vrijheid een belangrijke factor
wordt in het loskomen van de tot daarvoor “divinely-ordained hierachical dynastic realms”.
“Community”, omdat ongeacht de ongelijkheden en uitbuitingen die nog steeds plaatsvinden, in de
kern de natie nog steeds wordt ervaren als horizontaal kameraadschap. Het is de reden waarom
mensen (nog steeds) bereid zijn er voor te sterven (Anderson 6-7). De oorsprong van nationalisme
komt volgens Anderson vanuit drie bronnen. Ten eerste het wegvallen van religieuze gemeenschappen
en dynastieën, wat ten tweede leidde tot een andere notie van “tijd”. Waar de christelijke conceptie
van tijd was ingebed in goddelijke voorzienigheid, waarin het verleden, heden en toekomst zich
tegelijkertijd afspeelden in een groots plan, kwam in de plaats10 een andere notie van tijd. Hierin werd
tijd gezien als “being transverse, cross-time, marked by temporal coincidence and measured by clock
and calander”. Zodoende werd het mogelijk om je voor te stellen dat er een sociologisch organisme

9

Tevens ook de theorie waar Wodak (2.2.2) haar methodologie op gebaseerd heeft.
Hij maakt hier gebruik van Walter Benjamins “simultaneity-along-time” (christelijke notie van tijd) en “homogeneous
empty time” (moderne notie van tijd) (Özkirimli 108-109).
10
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(de natiestaat) gestaag de geschiedenis afloopt (Anderson 22-25; Özkirimli 108-109). De
modernistische opkomst van de massaconsumptie van kranten zorgde ervoor dat er een
intersubjectieve connectie kon ontstaan. De datum op de krant, in combinatie met het idee dat er
duizenden of miljoenen anderen op dezelfde dag diezelfde krant aan het lezen waren (wat ook
zichtbaar was in de trein en op straat) was een bevestiging van een collectief idee, een massale
ceremonie. De lezer wordt er op ieder moment aan herinnerd dat diens idee van gemeenschap
geworteld is in de alledaagse praktijk. Desalniettemin is het volgens Anderson niet het belangrijkste
ingrediënt voor de opkomst van nationalisme. Hij ziet dit in wat hij noemt “print-capitalism”: het op
grote schaal publiceren van boeken. Volgens Anderson gaf geprinte taal de basis voor een nationaal
bewustzijn op drie manieren:

1. Unificatie van taal: een grote hoeveelheid mensen met verschillende uiteenlopende accenten
gingen dezelfde teksten lezen, waardoor er een scherpere knip kwam tussen talen en dus ook
wie wel of niet behoorde tot degene met wie jij communiceerde.
2. De mogelijkheid tot printen gaf een nieuwe fixatie op de antiquiteit: als iets geschreven is en
gereproduceerd, blijft dat als het ware “in de tijd”. Wij kunnen nu iets lezen uit de 17 e eeuw
vanuit een compleet ander(tijds) perspectief. We waren niet meer afhankelijk van klerken die
oude teksten onbewust moderniseerden. Een massaal geprint boek staat als het ware “stil in de
tijd”.
3. Het dominante accent (taal) waarin geprint werd, zorgde voor machtsverhoudingen die
daarvoor nog niet aanwezig waren. De mensen wiens lokale taal dichterbij de print taal stond
hadden een culturele voorsprong. Tegelijkertijd de regio‟s die in hun eigen taal gingen printen
(bijvoorbeeld Noord-Duitsland, wat bekend kwam te staan als “plat Duits”) werden als minder
gezien (Anderson 43-45).

Anderson heeft in een latere versie van zijn boek aangegeven dat er drie instituties zijn waarin de
“imagined communities” worden gereproduceerd: het museum, de census (volkstelling) en de kaart.
Via deze drie instituten wordt volgens Anderson bewerkstelligd: “the colonial state imagined its
dominion – the nature of the human beings it ruled, the geography of its domain, and the legitimacy of
its ancestry” (Anderson 163-164). Özkirimli geeft aan dat Anderson achteraf gezien de basis heeft
gelegd voor de postmoderne benadering van nationalisme in de vorm van discoursanalyse (Özkirimli
113).

2.4.3 Etnosymbolisme
Waar modernisme ontstond als reactie op primordialisme, ontstond etnosymbolisme als reactie op
de modernisten. In tegenstelling tot de primordialisten en modernisten vormen de etnosymbolisten een
meer homogene groep. De Etnosymbolisten leggen de nadruk op de rol die mythes, symbolen,
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geheugen, waarden en tradities hebben gespeeld in de formatie, volharding en verandering van
etniciteit en nationalisme. Ze bestuderen nationalisme op la longue durée (sic; de lange termijn),
waarin over de span van eeuwen wordt gekeken hoe continuïteit, terugkeer en toe-eigening wordt
gebruikt om het verleden, heden en de toekomst aan elkaar te binden in de formatie van moderne
naties. Zo werd er in de formatie en volharding van nationale identiteiten onder andere gekeken naar:
-

De rol van gouden eeuwen

-

Mythes over de oorsprong

-

Etnische verkiezing

-

Cults over helden en voorvaderen

-

De verbondenheid aan een thuisland

-

De verschillende etnische groepen die de basis vormen voor een natie (143)

Een belangrijke stem in dit paradigma is Anthony B. Smith. Smith stelt dat modernistische
theorieën nationalisme definiëren aan de hand van kenmerken die passen bij 18e en 19e -eeuwse naties.
Volgens Smith zou er gewerkt moeten worden met een analytische categorie van nationalisme die
toegepast kan worden en niet tijd-en plaatsgebonden is. De definitie die Smith voorstelt is de
volgende: een natie is “a named human population sharing an historic territory, common myths and
historical memories, a mass public culture, a common economy and common legal rights and duties
for all members”. Smith legt de nadruk op het belang van een etnische gemeenschap die door zichzelf
te vernieuwen elke keer weer terugkeert door middel van religieuze hervorming, cultuur te “lenen”,
politieke participatie en de mythe van etnische selectie. Er zou dus een etnische kern zijn die het
centrum is van iedere natie.

2.4.4 Nieuwe theorieën
Bovenstaande drie stromingen waren van oudsher de drie meest voorkomende paradigma‟s. In de
jaren die volgden wordt steeds meer afgeweken van de drie paradigma‟s (Özkirimli 169). De twee
belangrijkste recentere theorieën voor dit onderzoek zijn werken van Michael Billig en Craig Calhoun.
In Banal Nationalism pleit Michael Billig ervoor dat in de huidige literatuur rond nationalisme
teveel nadruk wordt gelegd op nationalisme in relatie tot passie. Denk bijvoorbeeld aan degene die een
nieuwe staat willen bouwen, extreem rechts, separatisten etc. Volgens Billig is dit narratief misleidend
aangezien het zo lijkt alsof nationalisme altijd in de periferie plaatsvindt, terwijl de natiestaat dagelijks
wordt gereproduceerd, ook door de dominante cultuur. Billig definieert “banal nationalism” als volgt:
the ideological habits, by which „our‟ nations are reproduced as nations, are unnamed and,
thereby, unnoticed . . . for this reason, the term banal nationalism is introduced to cover the
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ideological habits which enable the established nations of the west to be reproduced . . . daily, the
nation is flagged, in the lives of the citizenry” (Billig 6).

Het is dus niet de vlag die met passie wordt gezwaaid, maar de vrijwel onopgemerkte vlag die op
het overheidsgebouw hangt. Zo worden we elke dag herinnerd aan “onze” natiestaat. Niet alleen door
vlaggen, maar bijvoorbeeld ook munten, postzegels en straatnamen. Ook kranten en politici die praten
over “ons”, “thuis” en “wij” met een vanzelfsprekendheid dat het de natiestaat betreft. Het is een
constante bevestiging in het dagelijks leven (93-94;113). Het reproduceren van stereotypen (gedeelde
culturele beschrijvingen van sociale groepen) speelt ook een rol om “ons” tegen “hen” (de
buitenlander) af te zetten en zodoende een eigen unieke nationale identiteit te claimen (78-83).
Waar Billig zich richt op de reproductie van het alledaagse, wordt er in Nationalism as discursive
formation van Craig Calhoun aan een bepaalde reproductie gerefereerd als een “discusive formation”.
Een discursieve formatie is in deze context een manier van praten die ons bewustzijn vormt. Calhoun
beschrijft tien onderscheidende kenmerken in de retoriek van naties:
-

Begrenzing, van territorium en/of populatie.

-

Ondeelbaarheid. De natie is een integrale eenheid.

-

Soevereiniteit, of in ieder geval het streven naar soevereiniteit. Inclusief formele gelijkheid tot
andere naties als een autonoom en zelfvoorzienende staat.

-

Een “oplopend idee van legitimiteit”. Het idee dat de regering alleen bestaat op basis van de
volkswil.

-

Volksparticipatie en collectieve aangelegenheden. Een bevolking die wordt gemobiliseerd op
basis van nationaal lidmaatschap (voor oorlog- of burgeractiviteiten).

-

Direct lidmaatschap. Ieder individu dat deel uitmaakt van de natie is categorisch gelijkwaardig
aan andere leden.

-

Cultuur, inclusief een combinatie van een taal, gedeelte overtuigingen, praktijken en waarden.

-

Temporele diepte. Het idee dat de natie als zodanig door de tijd heen bestaat, een geschiedenis
heeft inclusief vorige en toekomstige generaties.

-

Gemeenschappelijke afkomst of raciale kenmerken

-

Speciale historische of zelfs heilige relaties met een bepaald gebied. (Calhoun 3-5)

Herkenning van een natiestaat is niet te vinden in een “essentie”, maar moet volgens Calhoun
begrepen worden door middel van Ludwig Wittgensteins patroon van “family resemblence”. Zoals
Calhoun het verwoordt:

Some siblings may have the family nose without the family jaw, or the family's characteristic
green eyes without its characteristic high forehead; none of the features is shared among all the
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members of the family without also being shared with others who are not part of the family.
Yet we can see the pattern. (Calhoun 5-6)

Oftewel: nationale ideologie hoeft niet te voldoen aan alle tien de kenmerken maar het kan
verschillen waarop meer of minder nadruk gelegd wordt (5-6).

2.4.5 Het theoretisch raamwerk van Özkirimli
Özkirimli verbindt aan bovenstaande paradigma‟s verschillende claims, welke kunnen dienen als
categorieën bij de deconstructie van het nationalisme discours. Ten eerste de claim van identiteit; het
discours waarmee de wereld wordt onderverdeeld in “ons” tegenover “hen”, “vrienden” en “vijanden”.
Hierin wordt gesproken over een identiteit bij “ons” en bij “hen” met een nadruk op het verschil.
Özkirimli geeft aan dat de “identity claim” een politieke keuze is. Enerzijds omdat er een nadruk
wordt gelegd op de loyaliteit aan en prioriteit bij de natie, waarbij andere vormen van identiteit (zowel
collectief als individueel) en loyaliteit ondergeschikt zijn. Anderzijds presenteert het discours de natie
als de bron van (politieke en sociale) legitimiteit, wat in relatie staat tot soevereiniteit.
Ten tweede de temporele claim, waarin het nationalistische discours altijd terugkijkt in de tijd.
Door het nu te verbinden aan het verleden wordt er een lineaire tijdlijn gecreëerd die een bepaalde
onfeilbaarheid geeft aan de staat. De (historische) keuzes die worden gemaakt om het nu te verbinden
aan het heden, legitimeren keuzes voor de toekomst.
Ten derde de ruimtelijke claim, waar de nadruk ligt op territorium, een “thuis”. Hierin wordt een
sociale ruimte als nationaal territorium geconstrueerd. Dit uit zich in de natiestaat die wordt
gerepresenteerd in de fysieke omgeving en alledaagse omgang. De link tussen het landschap en het
land (Özkirimli 208-209).
Op basis van de drie stromingen heb ik categorieën gemaakt waarin de kenmerken aansluiten bij
de genoemde theorieën omtrent nationalisme. In de volgende paragraaf zal ik uiteenzetten wat deze
categorieën zijn en waarom ik voor deze categorieën heb gekozen als startpunt van de analyse.

2.5 Voorbereiding analyse
In de volgende paragraaf (2.5.1) zet ik de eerste ronde voor analyse uiteen. De codes inclusief de
redenering achter de betreffende codes. In 2.5.2 zullen de aanvullende codes beschreven worden.

2.5.1 Eerste ronde van analyse
De eerste ronde van analyse, ging ik gericht op zoek naar de volgende codes:

Tabel 3: eerste ronde codes
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Belang natie: imago

Identiteit: differentiatie

Belang natie: Internationale relaties

Identiteit: kosmopolitisme

Belang natie: soevereiniteit

Identiteit: regionale traditie (authenticiteit)

Belang staat: faciliteiten

Identiteit: unieke cultuur

Belang staat: imago

Census: banaal Nederland

Belang staat: Internationale relaties

Census: kunstenaar

Instrumentalisatie: economisch

Census: uniek publiek

Instrumentalisatie: internationaal imago

Temporaliteit: Eeuwigheid

Instrumentalisatie: maatschappelijk

Temporaliteit: unieke cultuur

Ruimte: unieke cultuur

Ten eerste heb ik een onderscheid gemaakt tussen de “natie” en de “staat”. Daarmee volg ik de
definitie van Nenad Miscevic die luidt “whereas a nation often consists of an ethnic or cultural
community, a state is a political entity with a high degree of sovereignty.” Het onderscheid tussen
natie en staat duidt op een modernistisch perspectief. Met name theoretici die de nadruk leggen op
“politieke transformatie” als Brass, Hobsbawm en Breuilly. Wanneer ik onderscheid maak tussen
bijvoorbeeld het “belang natie: imago” en “belang staat: imago” ben ik mij bewust dat in de praktijk
beide codes elkaar overlappen. Het imago van de natie (“de mensen”) is immers nauw verbonden met
het imago van de politieke entiteit. Er is echter een onderscheid: dat het belang van de staat een code
betreft die het imago van de natie wil verbeteren door de nadruk te leggen op het imago van een
overheidsinstantie en niet zozeer direct bepaalde aspecten van de natie te promoten. Ik zal dit
onderscheid met voorbeelden uiteenzetten in hoofdstuk 3. Als een passage onduidelijk was, in
hoeverre het van belang was voor de natie of staat, is de aanduiding “instrumentalisatie” gebruikt. Dit
is onderverdeeld in “economie”, “internationaal imago” en “maatschappelijk”. Instrumentalisatie
refereert aan codes waarin cultuur als middel wordt gezien. Dit is nauw verbonden met “belang: staat”
en “belang: natie” met als verschil dat bij deze codes cultuur, of culturele instellingen in dienst staan
van een ander doel. In dit opzicht is dit hetzelfde als bij “belang: staat” met als verschil dat bij
instrumentalisatie het instituut (de staat, het fonds, het festival) als cultuur gebruikt wordt voor externe
doeleinden in plaats van interne. Dit is gebaseerd op Paul R. Brass‟ top-down benadering van het
ontstaan van de natiestaat. Cultuur als instrument voor bijvoorbeeld maatschappelijke saamhorigheid
aangestuurd door de staat.
Ten tweede heb ik het theoretisch raamwerk (ruimte, identiteit, temporaliteit) van Özkirimli
gebruikt. Bij alle drie de categorieën zijn er passages gecodeerd als “unieke cultuur”. Hoewel ook hier
overlap kan zijn, is het van belang om “unieke cultuur” op te splitsen binnen het raamwerk. De reden
hiervoor is dat de unieke cultuur in de context van identiteit, ruimte en temporaliteit verschillend
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geïnterpreteerd kan worden. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gesproken over een cultuur die in
verbinding staat met een stuk land dan valt dat binnen het narratief van bepaalde primordialisten.
Hetzelfde geldt voor een temporeel verband tussen de “huidige cultuur” en een cultureel fenomeen uit
een andere tijd. Op het gebied van een unieke cultuur en identiteit zou het narratief ook
etnosymbolistisch of modernistisch kunnen worden uitgelegd.
Binnen identiteit is er naast “unieke cultuur” ook onderscheid gemaakt tussen “differentiatie” en
“kosmopolitisme” en “regionale traditie (authenticiteit). Differentiatie slaat in deze context terug op
Billigs theorie dat door middel van “ons en hen”, “binnen-en buitenland” een assumptie van een
unieke cultuur wordt gecreëerd, passages waarin een ander land wordt afgezet tegen Nederland
worden onder deze categorie gecodeerd. De code “kosmopolitisme” is in tegenstelling tot “unieke
cultuur” een code waarin passages worden gecategoriseerd die refereren aan het relativeren van
landsgrenzen en die duidelijk afgebakende culturele verschillen relativeert. De code

“regionale

tradities (authenticiteit)” is als code opgesteld om in theorie te kunnen verwijzen naar Hechters
“internal colonialism”, hier worden passages in verwerkt die nadruk leggen op regionale cultuur of een
subcultuur.
De census (volkstelling) is een categorie op basis van Andersons theorie dat een bepaalde groep
mensen wordt verbonden aan de natiestaat. Passages die worden gecodeerd bij census zijn opgedeeld
in drie categorieën: Banaal Nederland, Kunstenaar en uniek publiek. Banaal Nederland refereert aan
Billigs theorie waarin het gebruik van “ons” en vergelijkbare woorden, lezers onderdeel gemaakt
worden van een bepaalde groep en daarmee het bestaan daarvan reproduceren. Dit geldt ook voor de
kunstenaars die worden verbonden aan Nederland, denk aan “de Nederlandse Rembrandt” of “de
Nederlandse Biënnale inzending”. Het “unieke publiek” staat in relatie tot “unieke cultuur” maar dan
vanuit een census perspectief, denk hier bijvoorbeeld aan “de typische Nederlandse kijker”.

2.5.2 Tweede ronde van analyse
Aangezien er bepaalde dingen opvielen tijdens de eerste analyse, heb ik tijdens het onderzoek
bepaalde codes toegevoegd die ofwel een ander thema aanraakten dat relevant kon zijn, dan wel een
bestaande code specificeerden. De codes die zijn toegevoegd zijn dus een aanvulling op de al eerder
genoemde codes.

Tabel 4: tweede ronde extra codes

Belang natie: educatie

Kritiek: cultuur is negatief

Belang natie: participatie

Kritiek: post-kolonialisme

Kritiek: bevragen natie

Ruimte/identiteit: uitsluiting
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Ten eerste zijn educatie en participatie in het belang van de natie toegevoegd als code. Reden
hiervoor was dat ik regelmatig soortgelijke passages tegenkwam met een sentiment waarvan het doel
is om de natie te laten participeren door middel van kunst en cultuur. Daarnaast is “educatie en
participatie” een criterium in vele beleidsplannen (Mondriaan Fonds, Beleidsplan 2017- 2020:
Verdieping En Versterking van de Vrijhaven van Verbeelding, p. 21; Mondriaan Fonds, Beleidsplan
2013 - 2016: Meer Dan Kwaliteit: Een Nieuwe Visie Op Cultuurbeleid, p. 7). Ten Tweede merkte ik
op dat binnen het raamwerk van Özkirimli weinig aandacht werd besteed aan normativiteit. Zodoende
ben ik ook kritiek op de natiestaat gaan coderen op basis van kunstenaars of beleid dat de status quo
bekritiseert, cultuur en/of cultuurbeleid niet als louter positief beschrijft en het gehele beleidsproces in
een postkoloniaal daglicht zet. Als laatste maakte ik nog een aanvulling op Hechters “internal
colonialism” waarin ook het aspect van uitsluiting aandacht krijgt.
Aangezien de context waarin documenten tot stand zijn gekomen, invloed kan hebben op het
discourszal ik in het volgende hoofdstuk “analyse”, eerst de context van de instellingen beschrijven.
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3. Analyse
Voorafgaand aan de analyse zal ik eerst uiteenzetten vanuit welke context de documenten zijn
gepubliceerd. Vanuit het theoretisch raamwerk van Fairclough betreft het hier de manier waarop de
documenten zijn geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd (discours als discursieve praktijk, zie
2.1). Oftewel, wat zijn in deze context de instituties die het publiceren, waar en hoe wordt het
gepubliceerd en voor wie en door wie wordt het geconsumeerd.

3.1 Instituties
In deze scriptie worden documenten onderzocht van het ICB en het Mondriaan Fonds. Ik zal eerst
de context van het ICB uiteenzetten. Het internationale cultuurbeleid (ICB) is een beleidsdomein
vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van
Buitenlandse zaken (BZ). De beleidsdoelstellingen van het ICB bestaan uit de volgende vier pijlers:

1. Verrijken Nederlandse kunst en cultuur
2. Versterken van het economisch belang van kunst en cultuur voor Nederland
3. Bevorderen van internationale en bilaterale betrekkingen
4. Bijdragen aan bredere ontwikkelingsdoelstellingen
De bovenste vier beleidsdoelstellingen (Overheid, IOB – Cultuur Als Kans – Beleidsdoorlichting
van Het Internationaal Cultuurbeleid 2009-2014, p. 30) zijn gedestilleerd en geconcretiseerd door het
IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie). Zo wordt in de beleidsevaluatie van
het IOB gesteld dat het uitdragen van cultuur niet alleen een doel is voor het ICB maar dat het ook een
middel is bij het versterken van politieke, maatschappelijke en economische betrekkingen (13). Dat
cultuur als middel wordt gebruikt, daar wordt bij het Ministerie van Buitenlandse zaken niet omheen
gedraaid. Zo staan in de beleidsdoorlichting van publieksdiplomatie (onderdeel van BZ) kunstenaars
in hetzelfde rijtje als sporters, NGO‟s en bedrijven als Shell, Philips en Heineken (47). Er wordt
gesuggereerd dat deze actoren een gemene deler hebben. Zo wordt de term “nation branding” gebruikt
uit de marketingwereld (30). Het positieve imago staat voorop.
De doelstelling om de Nederlandse belangen te behartigen is op het gebied van diplomatie evident
en sluit naadloos aan op de 2e, 3e en 4e pijler van het ICB. Alleen de eerste pijler, waarin wordt
gestreefd naar het “verrijken van Nederlandse kunst en cultuur” roept de vraag op wat “verrijken”
precies inhoudt. Zo kan bijvoorbeeld een kunstwerk dat kritisch is op de natiestaat als een verrijking
worden geïnterpreteerd, maar botst het werk inhoudelijk met de diplomatische doelstelling. Deze
ambiguïteit in de doelstellingen van het ICB sluiten dus niet per definitie naadloos aan bij de
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doelstellingen van de uitvoering. Dit is ook opgemerkt door het IOB, die in de beleidsevaluatie van het
ICB aangeeft dat de beleidskaders onvoldoende inzicht bieden in de “problematisering en motivering
van de gemaakte beleidskeuzes” (Overheid, IOB – Cultuur Als Kans – Beleidsdoorlichting van Het
Internationaal Cultuurbeleid 2009-2014, p.13). Deze ambiguïteit leidt tot een situatie waarin het
“verrijken van de Nederlandse Kunst en Cultuur” de vraag rept: welke kunst en cultuur?
De beleidsdocumenten van het ICB zijn gepubliceerd met als doel om openbaarheid te geven op
het gebied van beleid, voorbereiding en uitvoering (Overheid, “Wet Openbaarheid van Bestuur Art.
1b”). In principe heeft iedereen toegang tot de documenten: de openbaarheid van het document is een
onderdeel van de Nederlandse democratie. Dat betekent overigens niet dat iedereen het zál lezen. Zo is
er alsnog, op basis van redelijkheid en billijkheid in te schatten wie de mogelijke lezers zouden zijn.
Voor de hand liggende mogelijkheden zijn: de ambtenaren zelf, als overzichtswerk, en academici,
journalisten en stakeholders die samenwerken met de overheid. Maar zowel de academicus als de
stakeholder kunnen behoorlijk uiteenlopende verwachtingen hebben. Dit maakt de vraag ”voor wie is
het bedoeld” niet eenduidig te beantwoorden11. Voor de zender is dat een ander verhaal. De Wet
openbaarheid van bestuur vraagt van de minister en de ambtenaar dat informatie geleverd wordt. Een
van de doelen van het document is dan ook om te “informeren”. Dit sluit overigens andere
(bijvoorbeeld ideologische) intenties niet uit. Daar is dit onderzoek dan ook voor om een gedeelte
daarvan te destilleren.
De keuze om cultuur als middel te beschouwen zorgt er dus voor dat de motivering van
beleidskeuzes van het ICB niet evident is. Nog meer ruimte wordt gegeven aan de cultuurfondsen als
wordt gesteld dat de fondsen autonoom zijn in hun keuzes. De enige voorwaarde die wordt gesteld
vanuit OCW en BZ op gebied van internationalisering en internationale activiteiten is dat er nadruk
wordt gelegd op:
1. Activiteiten ten behoeve van marktverruiming.
2. Een goede uitgangspositie voor jong Nederlands talent op de internationale markt.
3. Een kwalitatief hoogwaardige presentatie van Nederlands bewezen talent en vernieuwend
aanbod op de relevante presentatie plekken. (Overheid, IOB – Cultuur Als Kans –
Beleidsdoorlichting van Het Internationaal Cultuurbeleid 2009-2014, p. 48)
Net als het woord “verrijken” worden hier termen als “marktverruiming” (1), “goede
uitgangspositie” (2) “kwalitatief hoogwaardig”, “bewezen”, “vernieuwend” en “relevant” (3) gebruikt
als kaders. De nadruk op “markt” (marktverruiming, internationale markt) suggereert dat het hier niet
om symbolische “winst”, maar om economische winst gaat. Daarmee lijkt het idee van “nation

11

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de lezer van een handleiding. Dan is er een duidelijke intentie achter het lezen van het
document.
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branding” voor de uitvoering (al dan niet indirect) een minder groot thema dan voor het ICB beleid in
relatie tot diplomatie. Dit is geen verrassing: het Mondriaan Fonds heeft immers andere doelstellingen.
Het doel van het Mondriaan Fonds is naar eigen zeggen als volgt:
“Het Mondriaan Fonds verstrekt financiële bijdragen met als doel de betekenisvolle
ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland –
inclusief Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten – te stimuleren daar
waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.” (Mondriaan Fonds, Algemene
Voorwaarden En Werkwijze Mondriaan Fonds)
Dit is een opvallend contrast met wat het ICB voor ogen heeft. Zo wil het ICB dat “jong
Nederlands talent” zich kan voegen en een plek kan innemen in de markt en wil het Mondriaan Fonds
juist faciliteren wanneer de markt geen mogelijkheden biedt. In algemene voorwaarden en werkwijze
Mondriaan Fonds staat dat de algemene voorwaarden zijn gebaseerd op het Algemeen Reglement
Mondriaan Fonds 2017 uit het wetboek waarin wordt gespecificeerd dat:
“Het bestuur van het fonds kan subsidies verstrekken met als doel de betekenisvolle
ontwikkeling en zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland te
stimuleren daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt.” (Overheid, “Algemeen
Reglement Mondriaan Fonds 2017”, art. 2.1)
Hier wordt “in” Nederland gespecificeerd, het eerste doel van het Mondriaan is dus niet van
toepassing op internationale manifestaties. Nu waren er oudere deelregelingen die betrekking hadden
op de intentie achter het beleid. Zo was er de deelregeling “kunstbeurzen” waarin Nederlandse
beeldende kunstenaars bij zouden kunnen dragen aan “versterking van de bekendheid van en de
internationale waardering voor relevante hedendaagse beeldende kunst uit Nederland” (Overheid,
“Deelregeling Kunstbeurzen”, art. 1) die duidelijk het doel nastreeft dat wél valt te rijmen met de
doelstellingen van het ICB, namelijk: internationale waardering.
In beide gevallen zijn de documenten online gepubliceerd op de website van het betreffende
instituut. Voor het Mondriaan Fonds (www.mondriaanfonds.nl) heeft het beleidsplan een prominente
plek op de website. Onder het kopje “over het fonds” wordt in de tekst verwezen naar het document
(met de mogelijkheid tot downloaden). Ditzelfde geldt voor de inzendingen voor de Biënnale, die
prominent op de voorpagina van de website komen onder het kopje “nieuws”. Voor de beleidsteksten
van het ICB moet er gericht gezocht worden (www.rijksoverheid.nl) naar “onderwerpen”, dan naar
“internationale culturele samenwerking” wat valt onder “internationale samenwerking”, waardoor het
ICB in dezelfde categorie valt als bijvoorbeeld de Brexit. Binnen “internationale culturele
samenwerking” kan er nogmaals doorgeklikt worden naar “Internationaal cultuurbeleid” waar de

Veerdonk - 31
documentatie van het ICB te vinden is. Waar bij het Mondriaan de documenten gelezen kunnen
worden door mensen met andere verwachtingen (bijvoorbeeld op zoek naar subsidiemogelijkheden, of
exposities) lijkt het, gezien de hoeveelheid informatie die het document bevat, dat iemand zonder
gerichte interesse het document niet toevallig helemaal gaat lezen. Dit sluit aan bij het ICB
beleidsdocument waar specifiek naar gezocht moet worden. De kans dat je er per ongeluk op stuit acht
ik vrij klein.
De documenten zijn geproduceerd door de overheid of een fonds, gedistribueerd via de eigen
website en geconsumeerd door mensen die met een bepaalde interesse gericht op zoek gaan naar
informatie. De doelstellingen zijn ambigue geformuleerd waardoor er ruimte is voor interpretatie,
desalniettemin valt te stellen dat internationale waardering en imago een belangrijk (al dan niet het
belangrijkste) doel is van het ICB. Met deze context in het achterhoofd zal in de volgende paragraaf
het narratief van het corpus uiteen worden gezet op basis van de eerste theoretische codegroep;
natiestaat.

3.2 De faciliterende natiestaat
In dit subhoofdstuk licht ik toe dat het ICB en het Mondriaan Fonds beiden uitgaan van het
narratief dat cultuur afhankelijk is van de faciliteiten van de staat. Dit doe ik aan de hand van de codes
die betrekking hebben op het belang van de natie en het belang van de staat.
Het eerste element van het narratief is het onderscheid tussen de natie en de staat. Zoals in 2.3.1
is geïntroduceerd, wordt met de “natie” gerefereerd aan een etnische of culturele gemeenschap en
wordt er met de “staat” gerefereerd aan een politieke entiteit met een bepaalde mate van soevereiniteit.
Wanneer in deze scriptie wordt gerefereerd aan “natiestaat” betekent het in deze context dat wordt
verondersteld dat een natie is verbonden aan een politiek instituut met een bepaalde mate van
soevereiniteit.
Er wordt binnen het corpus geen enkele keer gerefereerd aan de termen “natie”, “staat” of
“natiestaat”. De enige uitzondering hierop is kunstenaar Aernout Mik uit 2007 die het begrip
“natiestaat” als onderwerp had van zijn inzending. Deze uitzondering bevestigt wat dat betreft slechts
de regel: het onderscheid tussen natie en staat wordt niet geëxpliciteerd. Dat betekent alleen niet dat er
niet over wordt geschreven. In dit hoofdstuk zal ik uiteenzetten wat het narratief is van de natie en de
staat in het discours van de actoren.

Tabel 5: codes natie, staat en instrumentalisatie

Belang natie: educatie

Belang staat: faciliteiten

Belang natie: participatie

Belang staat: imago

Belang natie: imago

Belang staat: Internationale relaties
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Belang natie: Internationale relaties

Instrumentalisatie: economisch

Belang natie: soevereiniteit

Instrumentalisatie: internationaal imago
Instrumentalisatie: maatschappelijk

3.2.1 Legitimering van de staat
Om het onderscheid tussen de natie en staat zo duidelijk mogelijk te maken is het van belang om
te bedenken dat er in het belang van de staat te allen tijde een tussenstap zit tussen een actie en datgene
waar de actie voor bedoeld is. Neem bijvoorbeeld het verschil tussen “belang natie: imago” en “belang
staat: imago”. Het volgende citaat is een voorbeeld van een stuk tekst dat gecodeerd is als “belang
staat: imago”:
“Cultuur kan worden ingezet als onderdeel van de diplomatie.” (Overheid, Beleidskader
Internationaal Cultuurbeleid 2017-2020, p. 3)

Dit is in essentie in het belang van het instituut, in dit geval een ambassade. Er wordt ook
aangegeven dat het in belang van de natie is om cultuur in te zetten voor de diplomatie, maar dit is
slecht indirect. Dit valt in lijn met wat Jeannette Colyvas en Walter W. Powell aangeven omtrent
institutionalisering: “Institutionalization is driven by the self-reinforcing feedback dynamics of
heightened legitimacy and enhanced taken-for-grantedness” (Colyvas en Powell 3). Doordat een
bepaalde praktijk (in dit geval diplomatie) over een bepaalde tijdsduur wordt herhaald, wordt het op
een gegeven moment als vanzelfsprekend gezien en daarmee gelegitimeerd. Dat betekent alleen niet
dat de praktijk ook daadwerkelijk een bepaald belang dient buiten de context van de uitvoering. Of het
wordt vertaald in een “voordeel” voor de natie is te bezien. Een voorbeeld waarin het belang van de
natie voorop staat, zonder deze “tussenstap”, valt te lezen in het volgende citaat:
“het New Netherlands Institute kreeg steun van het Nederlandse consulaat in New York voor
de vertaling van archiefdocumenten uit de tijd van VOC en WIC. Deze vertalingen waren een
belangrijke bron voor Russell Shorto bij het schrijven van zijn succesvolle boek The Island at
the Centre of the World, dat nu wordt verwerkt in een televisieserie.” (Overheid, Beleidskader
Internationaal Cultuurbeleid 2017-2020, p.3)

In dit voorbeeld kan gezegd worden dat het archiveren van documenten uit de tijd van de VOC en
de WIC en het verspreiden van die informatie aan de lezers van Russel Shorto een bijdrage levert aan
kennis en reputatie van de natiestaat. Het behaalde resultaat “imago” is dus niet zozeer alleen voor het
Nederlandse consulaat, maar door steun van het consulaat werd er iets bewerkstelligd voor de
Nederlandse natie. Of het beleid van het ICB in het belang is van de natie of van de staat is niet altijd
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even duidelijk. Zo wordt bij het volgende voorbeeld de staat gelimiteerd niet door middel van een
specifieke taak (zoals diplomatie), maar door afhankelijkheid te suggereren. Er wordt vanuit gegaan
dat de culturele sector afhankelijk is van het ICB als ze internationaal willen opereren. Zie
bijvoorbeeld het volgende citaat:
“Culturele instellingen, kunstenaars of erfgoedprofessionals beschikken vaak over te weinig
kennis van internationalisering en internationale uitwisseling en hebben niet de middelen om
dit zelf op te bouwen. De overheid biedt een infrastructuur van instellingen die uitwisseling,
presentatie en samenwerking stimuleren en faciliteren, zoals ambassades, fondsen en
ondersteunende instellingen.” (Overheid, Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 20172020, p.2)
Het bovenstaande citaat is gecodeerd als “belang staat: faciliteiten”. Hier schrijft de rijksoverheid
een rol voor zichzelf toe op basis van de aanname dat de leden van de natie (culturele instellingen,
kunstenaars en erfgoedprofessionals) niet optimaal kunnen functioneren zonder hulp (de faciliteiten)
van de staat. Hiermee wordt het beleid gelegitimeerd in het belang van de staat. Een ander voorbeeld is
het volgende citaat waarin uitgebreid uiteengezet wordt waarom de faciliteiten van de overheid van
belang zijn. Zo wordt het beleid gelegitimeerd aan de hand van soft power van Joseph Nye12, het
belang voor de economie en het imago van Nederland waar cultuur aan kan bijdragen, om daarna te
concluderen dat:
“De betrokkenheid van de overheid bij internationaal cultuurbeleid is, kortom, nodig: niet
alleen vanwege de intrinsieke waarde van cultuur, maar ook vanwege het internationale
karakter ervan, vanwege talentontwikkeling en het imago van Nederland als een creatief en
open land.” (Overheid, Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024, p. 5)

Nu is het geen verrassing dat de staat diens eigen activiteiten legitimeert, wat wel opvallend is op
basis van de bovenstaande citaten, is dat er wordt gesuggereerd dat zonder de rol van de staat
internationale culturele activiteiten niet mogelijk zouden zijn. Terwijl het wegvallen van de rol van de
staat in Internationale culturele context ook zou kunnen betekenen dat de culturele infrastructuur een
andere vorm zou krijgen (al dan niet positief of negatief). Deze dynamiek is ook terug te vinden in de
teksten van het Mondriaan Fonds.

12

Soft Power is een term die wordt gebruikt om culturele invloed met betrekking tot internationale relaties te beschrijven,
term wordt onder andere Gebruikt in de context van culturele diplomatie (Nye).
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3.2.2 Legitimering van het Mondriaan Fonds
Net als bij het ICB wordt bij het Mondriaan Fonds het eigen beleid gelegitimeerd. Het Mondriaan
Fonds zit veel dichter bij de uitvoering dan het ICB, zo valt op dat hoewel dezelfde lijn van
argumentatie wordt gebruikt als bij het ICB, nooit het Mondriaan Fonds zelf wordt gespecificeerd
binnen een dergelijke zin. Bijvoorbeeld:
“Die infrastructuur verdient het juist verder verstevigd te worden, want ze is van wezensbelang voor de spelers, van makers tot en met instellingen, omdat ze de ruimte schept die
kunst en erfgoed nodig hebben om tot verbeelding en verbinding te komen.” (Mondriaan
Fonds, Beleidsplan 2017- 2020: Verdieping En Versterking van de Vrijhaven van Verbeelding,
p. 9)

Hier wordt de bijdrage van het instituut (Mondriaan Fonds) ten opzichte van het culturele veld
gelegitimeerd als versteviger van de infrastructuur om daarmee ruimte te scheppen voor de natie. Hier
wordt dus niet geredeneerd vanuit een afhankelijkheid (zoals het ICB wel suggereert) van het culturele
veld maar vanuit verbetering. Het woord dat veel wordt gebruikt door het Mondriaan Fonds om dit
sentiment te bekrachtigen is de term “stimuleren”. Zoals in tabel 6 en 7 is te zien, wordt het woord
relatief vaak door het Mondriaan Fonds gebruikt. Vaak in context van legitimering. Zoals bijvoorbeeld
in het volgende citaat:
“[Het Mondriaan Fonds wil] vrijhavens verder versterken en verdiepen. Verschil maken. Als
katalysator de kwaliteit en de dynamiek in de sector bevorderen.” (Mondriaan Fonds, Beleidsplan
2017- 2020: Verdieping En Versterking van de Vrijhaven van Verbeelding, p. 8)

Dus hoewel het Mondriaan Fonds (net als het ICB) aangeeft dat er een intrinsieke waarde is in
uitingen van het culturele veld, is de bijdrage van de staat nodig om het naar een nieuw niveau te
tillen. Het instituut wordt niet op de eerste plaats gesteld, zoals in het voorbeeld van de diplomatie,
maar verbindt de activiteiten binnen de natie aan de faciliteiten van de staat. Hiermee wordt
gesuggereerd dat het culturele veld afhankelijk is van de staat. Daarmee kan je stellen dat ze
impliceren dat het voortbestaan van de activiteiten van het Mondriaan Fonds gelijk staat aan het
voortbestaan van groei en verdieping in de culturele sector. Waar bij het ICB nog sprake was van een
verschil tussen de natie en de staat is er in het narratief van het Mondriaan een afhankelijkheid en dus
een verbinding, ergo de kunstenaar kan niet zonder de staat.
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Tabel 6 Frequentie Mondriaan Fonds

Tabel 7 Frequentie ICB

Totaal aantal woorden ICB: 73879
Totaal aantal woorden Mondriaan Fonds: 24265

Het beeld dat ontstaat bij de bovenstaande codes is dat de natie niet zonder de activiteiten van de
staat zou kunnen functioneren. In de volgende paragraaf zal de frequentie van dit type sentiment
verder uitgediept worden en de dwarsverbanden tussen de sentimenten uiteen worden gezet.

3.2.3 Het narratief van de natiestaat
Naast een duiding van de specifieke argumentatie in relatie tot de sociale praktijk, is het van
belang om ook te analyseren voor welke doeleinden de natie en de staat worden beschreven. Zo zijn er
bepaalde thema‟s die vaker voorkomen in de teksten dan andere (tabel 8). In de tabel is “grounded”
het aantal keren dat er in de tekst een code is gekoppeld aan data, oftewel de frequentie. “Density” is
in hoeverre de code in verbinding staat met het narratief van de teksten in relatie tot de andere codes
(zie 3.5). Op het gebied van frequentie wordt in dit geval het belang van de natie vaak geuit in een
voordeel voor het imago, de noodzaak van de staat aan de hand van faciliteiten en internationale

Veerdonk - 36
relaties. “Cultuur” wordt ingezet aan de hand van zowel economische en maatschappelijke argumenten
en als middel voor het internationale imago.
Tabel 8 natie, staat en instrumentalisatie

Tabel 9 frequentie Mondriaan en ICB

Zoals te zien is in tabel 8 hebben de “instrumentalisatie” codes een relatief hoge frequentie.
Hiervan is het gros afkomstig vanuit het ICB beleid (tabel 9). Dat betekent niet dat het Mondriaan
Fonds niet een vergelijkbaar instrumentaal karakter toebedeelt aan cultuur, maar dat de argumentatie
meer gericht is op het stimuleren van (zie 3.2), in plaats van gebruiken van. Dat laat het Mondriaan
duidelijk zien met citaten als de volgende:
“In deze tijd waarin het draagvlak voor beeldende kunst en cultureel erfgoed moet worden
bevochten, beschouwt het Mondriaan Fonds het meer dan ooit als zijn taak om de noodzaak,
het belang en de waarde van beeldende kunst en cultureel erfgoed uit te dragen.” (Mondriaan
Fonds, Beleidsplan 2013 - 2016: Meer Dan Kwaliteit: Een Nieuwe Visie Op Cultuurbeleid,
p.1)

Hier wordt het belang van beeldende kunst en erfgoed in een politiek jasje gestopt door het het te
koppelen aan het verbreden van draagvlak. Er wordt voorgesteld om dit te doen door middel van een
“pluriform en breed cultureel veld” waarin “kwaliteit een vanzelfsprekende voorwaarde is en de
samenleving in al haar diversiteit wordt weerspiegeld” (1). Dit suggereert dat dat het draagvlak
verstevigd kan worden, door het culturele aanbod beter en diverser te maken. Oftewel: de activiteiten
van het Mondriaan Fonds dienen als instrument om de activiteiten van het Mondriaan Fonds te
rechtvaardigen. Daarmee worden andere citaten als “Ze [beeldende kunst en erfgoed] dragen bij aan
individuele ontplooiing en gemeenschappelijke identiteit” (Mondriaan Fonds, Beleidsplan 2013-2016:
Addendum) opeens opmerkelijk, want iedere legitimatie van kunst binnen de maatschappij (de natie)
wordt daarbij een legitimatie van het eigen handelen. Zo wordt aan de hand van het bovenstaand citaat
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cultuur ingezet als maatschappelijk instrument zonder dat geëxpliciteerd wordt dat het Mondriaan
Fonds als instelling daar direct aan bijdraagt. Terwijl dat dus wel degelijk wordt gesuggereerd in de
context van diens eigen legitimatie. Zo kan het gebeuren dat het bovenstaande citaat niet als
instrumentalisatie is gecodeerd, waarmee het lijkt alsof het Mondriaan Fonds minder op
instrumentalisatie inzet dan het ICB beleid, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn13. De lijn tussen wat
instrumenteel wordt ingezet, wat het belang is voor het instituut of voor de natie is daarmee vrij dun
met vele kruisverbanden tussen de drie categorieën (natie, staat, instrumentalisatie).
Naast instrumentalisatie is het interessant om te zien dat er een hoge frequentie is van codes
omtrent “imago”, zowel bij staat als natie. Het idee van een uniform imago van de Nederlandse staat
suggereert dat er een beeld is van “wat” dat Nederland dan precies is. In paragraaf 3.3 zal worden
ingegaan op hoe het imago van Nederland in relatie staat tot een bepaald beeld van een “unieke
cultuur”.

3.2.4 Tussenconclusie
Hoewel er veel overlap is tussen de codes, valt er in het discours een belangrijk narratief op: het
idee dat internationale culturele activiteiten en het Nederlandse draagvlak voor de culturele sector
afhankelijk is van de faciliteiten van de staat. Dat suggereert de discutabele aanname dat zowel de
Biënnale als de Nederlandse kunstenaars die exposeren op de Biënnale afhankelijk zijn van de
Nederlandse staat om een samenwerking te bewerkstelligen.
Dat het ICB veel nadruk legt op instrumentalisatie en imago, en het Mondriaan Fonds daar ook
enige aandacht aan besteedt, is interessant omdat het in lijn ligt met de theorieën die zich bezighouden
met nationalisme door middel van politieke transformatie (Breuilly, Brass, Hobsbawm). Zo ziet Brass
nationalisme als een “convenient tool” voor het genereren van draagvlak. Volgens Brass zijn de
institutionele mechanismen van overheidsbeleid cruciaal voor het overleven van een staat. Dit kan
bijvoorbeeld door bepaald pluralistisch beleid toe te passen om eisen van etnische minderheden te
temperen om zo iedereen onder dezelfde (nationale) koepel te houden (Özkirimli 88-93). Binnen dit
dit narratief wordt een beeld geschept waarin de inmenging van de staat essentieel is voor het culturele
proces van de natie. Vanuit dit perspectief zou “impact” betekenen dat succes voor de kunstenaar ook
een succes is voor de staat die het heeft “gefaciliteerd”. Waardering voor de Nederlandse kunstenaar is
waardering voor de Nederlandse staat. Dit ligt in lijn met het idee van publieksdiplomatie vanuit het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin naast kunstenaars, ook wordt gekoketteerd met sporters en
bedrijven die gevestigd zijn in Nederland. Impact is imago voor de Nederlandse staat. In de volgende
paragraaf zullen de andere codes uiteen worden gezet aan de hand van het idee van een “unieke
cultuur”.

13

Het zou interessant zijn om hier verder op door te gaan, maar dat zou buiten de omvang van het onderzoek vallen.
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3.3 Unieke Nederlandse cultuur
Het narratief overeenkomstige narratief dat ik onderscheidt uit de documenten van het ICB en het
Mondriaan Fonds is de notie van een unieke Nederlandse cultuur.
Wat opvalt binnen het narratief van identiteit is de dualiteit die in het discours plaatsvindt met
betrekking tot enerzijds de nadruk op de “unieke” cultuur van Nederlandse en anderzijds een
kosmopoliet sentiment. Het idee van een unieke cultuur stamt van een narratief waarin de Nederlandse
cultuur een gedefinieërd geheel is, de cultuur is kenmerkend voor de natie.

Tabel 10 codes identiteit, census, temporaliteit, ruimte en kritiek

Identiteit: differentiatie

Temporaliteit: Eeuwigheid

Identiteit: kosmopolitisme

Temporaliteit: unieke cultuur

Identiteit: regionale traditie (authenticiteit)

Ruimte: unieke cultuur

Identiteit: unieke cultuur

Ruimte/identiteit: uitsluiting

Census: banaal Nederland

Kritiek: bevragen natie

Census: kunstenaar

Kritiek: cultuur is negatief

Census: uniek publiek

Kritiek: post-kolonialisme

Het idee dat Nederland een specifieke “unieke” cultuur bezit, komt middels meerdere narratieven
tot uiting. De “Nederlandse cultuur” suggereert een specifiek karakter dat te onderscheiden zou zijn
van andere culturen. Zo wordt er in het ICB een algemene beleidsdoelstelling gehanteerd waarin wordt
gesproken over cultuur die gekoppeld zou zijn aan “ons”:
“Cultuur geeft onze wereld en onze persoonlijke ontwikkeling vorm. Onze taal en cultuur laten
zien waar we vandaan komen en wie we zijn.” (Overheid, Beleidsplan 2013 - 2016: Meer Dan
Kwaliteit: Een Nieuwe Visie Op Cultuurbeleid, p.2)
Er wordt regelmatig verwezen naar dat “ons”. Dit kent vele variaties zoals “het Nederlandse” tot
“we”. Het Mondriaan Fonds heeft het bijvoorbeeld ook over “de Nederlandse integrale
Designbenadering” (Mondriaan Fonds, Beleidsplan 2017- 2020: Verdieping En Versterking van de
Vrijhaven van Verbeelding, p. 3). Het idee van een bepaald karakter, of een bepaalde aanpak was al
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kenmerkend in het ICB in de periode 2005-2008 en wordt nog steeds gehanteerd in het beleidskader
van 2021-2024.

Tabel 11 Vergelijking 2005-2008 en 2021-2024

2005-2008

2021-2024

“Nog altijd wordt in het buitenland vaak het

“In het buitenland onderscheidt Nederland zich

vernieuwende karakter van de kunstbeoefening in

door een vernieuwende en onconventionele

Nederland geroemd.”

aanpak.”

(Nicolaï en van der Laan)

(Overheid, Beleidskader Internationaal
Cultuurbeleid 2021-2024, p.6)

De manieren om deze unieke cultuur uit te lichten zijn aan de hand van de codes in vijf
categorieën uiteen te zetten: differentiatie, banaliteit, kosmopolitisme, eeuwigheid en census. Als
eerste zal ik differentiatie en banaliteit bespreken.

3.3.1 Differentiatie en banaliteit
In lijn met de hypothese van Wodak et. al. (2.2.2) en Billig (2.4.4) wordt er binnen een nationaal
discours het eigene (Nederland, Nederlanders) uniek gemaakt door zich af te zetten tegen de ander
(buitenland, buitenlanders). Ik heb het woord “differentiatie” gebruikt, omdat een geheel wordt
onderverdeeld aan de hand van verschillende eigenschappen. Wanneer differentiatie plaatsvindt is er
dus niet per definitie sprake van vijandige intenties, maar wordt het eigene benadrukt met de suggestie
dat daar unieke eigenschappen aan ten grondslag liggen.
Differentiatie is binnen het corpus meestal niet het onderwerp, maar ligt wel ten grondslag aan
een bepaalde retoriek. Zoals bijvoorbeeld “citaat 1” uit tabel 12 laat zien. Het doel is verrijking en
inspiratie door middel van samenwerking en confrontatie, maar vanwege “andere culturen” en
“buitenlandse” wordt er gesuggereerd dat er dus bepaalde eigenschappen ten grondslag liggen aan
“onze” cultuur in tegenstelling tot de “ander”. In het geval van “citaat 2” speelt dezelfde dynamiek,
waarin het onderwerp van de zin zich richt op zichtbaarheid van beeldende kunst en erfgoed, maar het
fundament van een dergelijke zin is niet mogelijk zonder een beeld van een “binnen” (Nederland)
tegenover “daarbuiten”.
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Tabel 12 Differentiatie Overheid

Citaat 1

Citaat 2

“Verrijking en inspiratie van de Nederlandse

“Door het accent te leggen op de „keten‟ . . .

cultuur door middel van confrontatie en

winnen beeldende kunst en cultureel erfgoed aan

samenwerking met andere culturen en

zichtbaarheid in Nederland en daarbuiten.”

buitenlandse kunstenaars”

(Mondriaan Fonds, Experiment En Eeuwigheid

(Nicolaï en van der Laan)

2013 - 2016, p.1)

De grens tussen “binnen” en “buiten” wordt snel concreet wanneer wordt gesproken over de
culturele sector. Het idee van “kunst uit Nederland” (tabel 13, citaat 1) wordt geconcretiseerd en
refereert naar het “binnen”. “De samenleving” wordt binnen deze retoriek een synoniem van “de
Nederlandse samenleving” (tabel 13, citaat 2 & 3).
Tabel 13 Differentiatie Mondriaan Fonds

Citaat 1

Citaat 2

Citaat 3

“Het Nederlands paviljoen van de

“Dit wordt een prachtig moment

“Het zet daarom in op een

Biënnale van Venetië fungeert als

om de huidige transformaties in de

pluriform en breed cultureel

een belangrijk podium dat

Nederlandse samenleving met een

veld, waarin kwaliteit een

bijdraagt aan de uitstraling van

internationaal publiek te delen.”

vanzelfsprekende

kunst uit Nederland.”

(Mondriaan Fonds, “Nederlandse

voorwaarde is en de

(Mondriaan Fonds, Beleidsplan

Inzending 57ste Biënnale van

samenleving in al haar

2017 - 2020: Verdieping En

Venetië”)

diversiteit wordt

Versterking van de Vrijhaven van

weerspiegeld.”

Verbeelding, p.34)

(Mondriaan Fonds,
Experiment En Eeuwigheid
2013 - 2016, p.1)

Deze retoriek valt in lijn met wat ik heb gecodeerd als “banaal Nederland” op basis van Michael
Billigs “banal nationalism”. Volgens Billig wordt er te veel nadruk gelegd op nationalisme aan de
hand van passie. De citaten uit tabel 12 en 13 spreken niet gepassioneerd (expliciet) over Nederland
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als natiestaat, maar dat is precies zijn punt: de natiestaat wordt vrijwel dagelijks bijna onopgemerkt
gereproduceerd. Er zit een bepaalde vanzelfsprekendheid binnen het beleid wanneer over “de
samenleving” en “Nederland” wordt gesproken, degelijke woorden fungeren als een constante
bevestiging van het stereotype van een gedeelde culturele beschrijving van een sociale groep.
Het verraderlijke aan deze redenatie is dat, wanneer je er op let, alle documenten er bomvol mee staan.
Vaak in de descriptieve zin, zelfs in de titel van het ICB. Internationaal cultuurbeleid zou niets
betekenen zonder een conceptie van “nationaal”. Juist door de vanzelfsprekendheid wordt snel
duidelijk wie bij “ons” hoort.

Tabel 14 Banaal nationalisme

Citaat 1

Citaat 2

“Culturele uitingen uit het buitenland en

“Het zet daarom in op een pluriform en breed

geschiedenissen van anderen, voeden ons met

cultureel veld, waarin kwaliteit een

nieuwe invloeden, kennis en beelden.”

vanzelfsprekende voorwaarde is en de

(Overheid, Beleidskader Internationaal

samenleving in al haar diversiteit wordt

Cultuurbeleid 2017-2020, p.1)

weerspiegeld. Een open, internationale blik is
daarbij essentieel.”
(Mondriaan Fonds, Experiment En Eeuwigheid
2013 - 2016, p.1)

Bij citaat 1 (tabel 14) wordt net als bij de eerdere voorbeelden het buitenland (anderen)
gespiegeld aan “ons”. Er wordt dus vanuit dit citaat gesuggereerd dat de culturele uitingen de drager
zijn van de niet-Nederlandse cultuur, ergo culturele uitingen zijn de drager van de Nederlandse
cultuur. Citaat twee is in dat opzicht interessant. Aan de ene kant bevat het een kosmopolitische
boodschap waarin wordt gepleit voor een “open, internationale blik”, maar aan de andere kant wordt er
wel een beeld geschapen van een nationale samenleving. Dit citaat is dan ook exemplarisch voor een
ander narratief dat net als het idee van een “unieke cultuur” óók in de tekst te vinden is. Namelijk
kosmopolitische argumentatie waarin de unieke cultuur juist wordt gerelativeerd.

3.3.2. Kosmopolitisme
Een typisch voorbeeld van een kosmopoliet sentiment is het relativeren van “grenzen”. Dit kan in
bepaalde gevallen gaan om grenzen tussen artistieke genres. Zoals de citaten in tabel 15 laten zien
wordt “grenzen” door de jaren heen ook geregeld gekoppeld aan “buitenland” waardoor de nationale
connotatie evident is.
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Tabel 15 cultuur kent geen grenzen – Overheid

Citaat 1

Citaat 2

Citaat 3

“Cultuur kent geen vaste grenzen.

“De manier waarop we cultuur

“Cultuur is grenzeloos. De

Culturele uitwisseling, dynamiek

beleven, verspreiden en bekijken

Nederlandse culturele sector

en inspiratie door samenwerking

is sterk in beweging. De grenzen

is steeds actiever in en met

met het buitenland zijn steeds

tussen binnen- en buitenland

het buitenland.”

vanzelfsprekender.”

vervagen.”

(Overheid, Beleidskader

(Overheid, IOB – Cultuur Als

(Overheid, Beleidskader

Internationaal

Kans – Beleidsdoorlichting van

Internationaal Cultuurbeleid

Cultuurbeleid 2021-2024,

Het Internationaal Cultuurbeleid

2017-2020, p.1)

p.6)

2009-2014, p.3)

Binnen tabel 15 wordt dus gesuggereerd dat grenzen vervagen. Nu kunnen citaat 1 en citaat 3 ook
worden gelezen als “culturele sector”, maar, zoals in 3.3.1 wordt beargumenteerd, ligt ten grondslag
aan het citaat het idee dat er bepaalde eigenschappen van een natie zijn. Met de “culturele sector” die
de grens over gaat wordt bedoeld “de Nederlandse culturele sector”. Bij de uitvoering van het
Mondriaan Fonds vindt dezelfde retoriek plaats.
Tabel 16 cultuur kent geen grenzen – Mondriaan Fonds

Citaat 1

Citaat 2

“Beeldende kunst kent geen grenzen . . . Artistiek

“Een breed samengestelde internationale jury

gezien lopen de wegen bovendien dwars door

maakte een selectie uit een longlist van

nationale erfscheidingen heen en ook de

kunstenaars en curatoren die zich voor eerdere

Nederlandse markt is te beperkt voor beeldende

edities van de biënnale aangemeld hebben.”

kunst uit Nederland.”

(Mondriaan Fonds, “Biënnale van Venetië”)

(Mondriaan Fonds, Beleidsplan 2017 - 2020:
Verdieping En Versterking van de Vrijhaven van
Verbeelding, p.9)

Mondriaan gaat een stap verder door het compleet te relativeren (tabel 16). Hoewel de
Nederlandse grenzen worden erkend, wordt er geen blijk gegeven van een “uniek karakter”. Dit
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sentiment is ook terug te vinden in de keuze om een internationale jury in te zetten om de Nederlandse
inzending te selecteren. Dus hoewel het idee van een unieke cultuur aanwezig is binnen het narratief
van beide instituten, zijn er ook concrete voorbeelden van het kosmopoliete narratief te vinden.
Desalniettemin zou ik willen stellen dat het kosmopoliete narratief een minder grote rol heeft binnen
het discours dan aanvankelijk gedacht.
In de volgende paragraaf zal ik aan de hand van “eeuwigheid” en “census” uiteenzetten waarom
in de context van de hele tekst de kosmopoliete stelling secundair is aan het nationale discours.

3.3.3 Eeuwigheid & census
Het idee van een natie die al eeuwen bestaat (al dan niet in verschillende iteraties) sluit
theoretisch aan bij de ideeën van de primordialisten en etnosymbolisten (zie 2.4.1, 2.4.3). Zij gaan uit
van een temporeel verband tussen “vroeger” en “nu” waarin wordt voorgesteld dat de Nederlandse
natie of staat een sociologisch organisme is dat gestaag de geschiedenis afloopt (om de woorden van
Anderson te gebruiken). Zoals te zien is bij citaat 1 van tabel 17, wordt gesproken over cultuur die laat
zien “wie we zijn” en “waar we vandaan komen”. Dezelfde woorden worden ook gebruikt bij citaat 2
met als toevoeging “waar we voor staan”. Er worden bepaalde waarden gekoppeld aan de historische
connectie. Bij citaat 1 & 2 is het van belang de argumentatie van 3.3.1 (differentiatie en banaliteit) in
het achterhoofd te houden. “Onze wereld”, “onze taal en cultuur”, “we” uit citaat 1 en tot driemaal toe
“we” uit citaat 2 zijn directe referenties naar Nederland (natie en/of staat).

Tabel 17 Eeuwigheid ICB

Citaat 1

Citaat 2

“Cultuur geeft onze wereld en onze persoonlijke

“Cultuur laat zien wie we zijn, waar we vandaan

ontwikkeling vorm. Onze taal en cultuur laten

komen en waar we voor staan.”

zien waar we vandaan komen en wie we zijn.”

(Overheid, Beleidskader Internationaal

(Overheid, Beleidsplan 2013 - 2016: Meer Dan

Cultuurbeleid 2021-2024, p.5)

Kwaliteit: Een Nieuwe Visie Op Cultuurbeleid,
p.2)

Citaat 3

Citaat 4

“Nederland staat al decennia lang bekend om zijn

“Ons land heeft zich door de eeuwen heen

sterke ontwerp op het gebied van vormgeving en

gekenmerkt door het vermogen nieuwe mensen

architectuur.”

en ideeën op te nemen zonder de onderlinge

(Overheid, Beleidskader Internationaal

verschillen te ontkennen.”
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Cultuurbeleid 2017-2020, p.10)

(Nicolaï en van der Laan)

Bij citaat 3 & 4 wordt de referentie aan Nederland geëxpliciteerd. “Nederland” en “ons land”
wordt als natiestaat temporeel geframed door zinsneden als “al decennia lang” en “door de eeuwen
heen”. Hier wordt de suggestie gewekt dat er bepaalde unieke eigenschappen ten grondslag liggen aan
(de mensen uit) Nederland.
Bij het Mondriaan Fonds is er een vergelijkbare dynamiek te zien. Het verschil is alleen dat er
niet letterlijk wordt gesproken over de eeuwige cultuur van Nederland, maar dat de kunstenaar in een
temporele traditie geplaatst wordt met gebeurtenissen en kunstwerken uit het verleden. Zoals te zien is
bij citaat 1 & 2 van tabel 18 worden hedendaagse kunst en kunstenaars gekoppeld aan het verleden.

Tabel 18 Eeuwigheid Mondriaan Fonds

Citaat 1

Citaat 2

“Zo investeert het Mondriaan Fonds in meer

“Mondriaan Fonds wil in 2017-2020 die

veelbelovend talent. Dat is zo belangrijk omdat

vrijhavens verder versterken en verdiepen. . .

de jonge kunstenaars van nu het erfgoed van de

Zodat individuen én de samenleving als geheel

toekomst zijn. Zeg maar, de hunebedden of De

zich betrokken voelen bij beeldende kunst en

Nachtwacht van het jaar 3000.”

erfgoed – of het nu gaat om een Tyrannosaurus

(Mondriaan Fonds, Jaarverslag 2012, p.3)

rex, om de Nachtwacht of om een sculptuur van
Prix de Rome-winnaar Magali Reus.”
(Mondriaan Fonds, Beleidsplan 2017 - 2020:
Verdieping En Versterking van de Vrijhaven van
Verbeelding, p.8)

Deze nadruk op het oude, dat onderdeel is, of ten grondslag ligt aan de huidige natiestaat wordt in het
document beschreven als “erfgoed‟.
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Tabel 19 Erfgoed

In tabel 19 staan de woorden die in het volledige corpus het meest genoemd zijn. Erfgoed staat in
de top 10 met 32714 keer. Nu kan erfgoed meerdere dingen betekenen. Zoals Frans Grijzenhout
aangeeft in Erfgoed: De geschiedenis van een begrip zijn er twee hoofdstromingen in het gebruik van
het woord. Enerzijds de “materiële betekenis” die onder de noemer “cultureel erfgoed” wordt gebruikt
om te spreken over objecten en archieven in musea, elementen van historisch landschap en “creaties
uit heden en verleden” zoals literatuur, toneel, muziek, film en televisie. Anderzijds de “immateriële
betekenis” van het woord, zoals bijvoorbeeld de geestelijke erfenis van een denker of kunstenaar, een
traditie binnen een familie, een geloof en bepaalde normen een waarden in de breedste zin; “het
cultureel handelen” (Grijzenhout 1-2). Het feit dat erfgoed een breed scala aan betekenissen kent,
betekent niet dat het vanuit de lens van nationalisme ook het geval is. In relatie tot nationalisme is er
slechts één connotatie. Zoals Grijzenhout in de inleiding van zijn boek verwoordt:
“[W]ie spreekt over cultureel erfgoed, spreekt vaak in één ademtocht van „nationaal cultureel
erfgoed‟ of, nog liever, van „ons nationaal cultureel erfgoed‟. Die formulering heeft een sterk
programmatisch, om niet te zeggen ideologisch karakter. Er zit een duidelijk element van toeeigening in, die vooral in de huidige discussies over de teruggave van geroofde
cultuurgoederen een wrange bijsmaak heeft. Erfgoed wordt geclaimd en teruggeclaimd,
letterlijk en figuurlijk, door nationale staten” (10)

14

An sich zou nog beargumenteerd kunnen worden dat woorden als “Mondriaan”, Fonds” en “cultuur” weggelaten zouden
moeten worden omdat het enerzijds naar de instantie en/of beleidsterrein van het document verwijst. Het feit dat het in de top
10 staat lijkt mij al een sterk genoeg argument om aan te geven hoeveel het voorkomt.
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Zodoende is niet alleen het voor de hand liggende gebruik van de citaten uit tabel 18 een
referentie naar de natiestaat, maar kan iedere verwijzing naar erfgoed als zodanig worden opgevat. De
constante verwijzing naar het verleden, inclusief het belang daarvan zet de hedendaagse kunstenaar in
een ander daglicht. Wanneer in tabel 18 citaat 1 wordt gesproken over “de nachtwacht van het jaar
3000” wordt impliciet bedoeld dat het “veelbelovend talent” wordt toegeëigend tot het nationale
erfgoed. De kunstenaar wordt in een traditie geplaatst van het sociologische organisme van de
natiestaat dat de tijd afloopt, waarvan zowel de Nachtwacht als het werk van een hedendaagse
kunstenaar binnen hetzelfde narratief passen. Hierbinnen wordt een verbinding gecreëerd tussen twee
kunstwerken in een nationaal verhaal.
Bovenstaande verbinding tussen hedendaagse kunstenaars en het narratief van erfgoed is ook
goed terug te vinden bij de inzending van de Biënnale. Bij alle inzendingen gaat het steevast over
“kunstenaar x gaat Nederland vertegenwoordigen”. Hoewel bepaalde inzendingen als Jungerman en
Kensmil (2019) en Oldenborgh (2017) wel kritiek leveren op de Nederlandse samenleving, is de
kritiek naar binnen gericht. Oldenborgh verbindt het heden met de jaren 50 (lees: de jaren 50 in
Nederland) (Mondriaan Fonds, “Nederlandse Inzending 2017”), en Jungerman en Kensmil gaan in
dialoog met het (Nederlandse) modernisme (Mondriaan Fonds, “Werelden Overbruggen”). De manier
waarop kunstenaars zich kunnen verhouden tot “Nederland” is op het moment dat ze hebben
ingestemd met hun deelname al deels ingevuld. Zo ben je op dat moment de “Nederlandse” inzending,
wordt je kunst vertoond in het “Nederlandse” Rietveldpaviljoen15 waarbij de “Nederlandse” Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt bij de opening van de tentoonstelling waarin de
kunstenaar in een traditie wordt geplaatst van andere kunstenaars en curatoren die ieder een deel van
de reputatie van de manifestatie hebben gevormd. De enige uitzondering is de kunstenaar Aernout
Mik, die in 2007 met het project “citizens en subjects” de “natiestaat” bekritiseert. Maar zelfs in de
context van expliciete kritiek wordt de kunstenaar toegeëigend als “Nederlandse inzending”16.
Als we kijken naar de frequentie waarin bepaalde codes naar boven drijven binnen het corpus dan
is te zien dat zinsneden en woorden in relatie tot het toe-eigenen van de census, de unieke cultuur en
temporaliteit zwaar oververtegenwoordigd zijn in tegenstelling tot kritiek en kosmopolitisme (tabel
20). Dit is het geval binnen de teksten van zowel het Mondriaan Fonds als het ICB.

15

Bij de inzending voor 2021 heeft het Mondriaan Fonds besloten eenmaling op een andere locatie te exposeren (Mondriaan
Fonds, “Nederlandse Inzending 57ste Biënnale van Venetië”). Op dit moment is het een uitzondering, wat de impact zal zijn
valt nog te bezien.
16
Hoewel de inhoud van zijn werk de natiestaat bevraagd en dit wellicht impact heeft gehad (het werk zelf analyseren valt
helaas niet binnen de omvang van dit onderzoek), is hier nooit op voortgebouwd in de context van de biënnale. Mik is de
uitzondering die regel bevestigd.
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Tabel 20 Identiteit en temporaliteit

Tabel 21 Frequentie identiteit en temporaliteit

Zo is de natiestaat bijna volstrekt vanzelfsprekend, waarin de kritiek alleen naar “binnen” is
gericht en het kosmopolitisme een te kleine rol speelt binnen het discours. Wat zo kenmerkend is aan
de Biënnale is dat het refereren aan de natiestaat een organisatorische noodzakelijkheid is. Het is de
opzet van het festival. De nationale inbedding maakt dat de natiestaat een noodzakelijkheid is om
überhaupt te starten, om als “Nederlandse inzending” te fungeren. Als gevolg hiervan is het
vanzelfsprekend dat problemen met betrekking tot “de samenleving” een interne aangelegenheid zijn.
Je kan wel in andere landen hetzelfde type problemen ervaren en dat met elkaar delen, maar dat is
eerder nationale kennisoverdracht dan de natiestaat bevragen. Dat er hier en daar wordt gesproken
over “grenzen die vervagen” (3.3.2) weegt niet op tegen het nationale discours van alle andere
gedeelten van de tekst.

3.3.4 Tussenconclusie
Het idee van een “unieke Nederlandse cultuur” wordt binnen het discours gereproduceerd aan de
hand van differentiatie tussen “ons” en “hen”. De aanduiding van Nederland en “ons” (en variaties
daarvan) suggereren een stereotype van een gedeelde culturele beschrijving van de sociale groep
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“Nederland”. Hoewel er ook een kosmopoliet narratief te vinden is binnen het corpus, is de
hoeveelheid identitaire en temporele claims vaker voorkomend. Daarmee is het narratief opvallend
consistent. Minnaerts analyse waarin een tegenstelling wordt gemaakt tussen centrumrechts en
centrumlinks17 beleid is slechts gering terug te vinden binnen discours. De nadruk die wordt gelegd op
de Nederlandse identiteit (geanalyseerd aan de hand van Billig) valt binnen het raamwerk van
Özkirimli en is de bron van politieke en sociale legitimiteit van de staat. Ook de temporele claim
waarin een lineaire tijdlijn wordt gecreëerd tussen nu en het verleden geeft een bepaalde
onfeilbaarheid aan de staat en is daarmee ook een legitimering voor het handelen.
Het idee van een eeuwige staat met een unieke cultuur waarin het “nu” nog steeds geconfronteerd
wordt met nationaal erfgoed sluit theoretisch aan bij de opvattingen van de primordialisten en de
etnosymbolisten. Wat enigszins ironisch is, is dat veel van de codes met betrekking tot “unieke
cultuur” zijn gebaseerd op monderistische theorieën. Het grootste verschil tussen de klassieke
stromingen (2.4) is de opvatting omtrent de herkomst: waar komt nationalisme vandaan of heeft het
altijd al bestaan (Özkirimli 169-170). De aanpak van deze scriptie, waarin vanuit discours het
onderwerp wordt geanalyseerd ligt in lijn met de uitgangspunten van Craig Calhoun (2.4.4) en sluit
dus niet onverwachts aan op de uitkomsten. Dat neemt alleen niet weg, dat wanneer de discussie op
het discours is gericht, en niet op de herkomst van nationalisme, dat de argumentatie van
modernistische theoretici in hetzelfde nationale narratief past als die van de primordialisten en
etnosymbolisten. In de volgende paragraaf zal ik het narratief van de natiestaat (3.2) met het narratief
van de “unieke cultuur” (3.3) visualiseren om zodoende een duidelijker beeld te krijgen wat nu precies
de hoofdelementen binnen het narratief zijn.

3.4 Wat is impact?
Om te kunnen beantwoorden wat “impact” zou betekenen vanuit de institutionele totstandkoming
van de Nederlandse inzending naar de Biënnale heb ik onderzocht welke narratieven ten grondslag
liggen aan de natiestaat Nederland. In het afgelopen hoofdstuk heb ik de twee belangrijkste narratieven
over de natiestaat van de betrokken actoren gedeconstrueerd. Aanvullend op de eerdere
tussenconclusies zal ik de narratieven visualiseren middels Atlas.ti. Hiermee kan ik de resultaten op
een visuele manier duiden en krijg ik een vollediger beeld van mijn bevindingen.
Zoals is vermeld in 2.2.1 is het binnen Atlas.ti mogelijk om de dichtheid (density, de mate waarin
codes met elkaar in verbinding staan) van de codes uiteen te zetten. Het aantal verbindingen van de
codes kan worden geïnterpreteerd als de mate waarin de codes (elk verbonden aan de verschillende
nationalisme theorieën) ingebed zijn in de tekst. Veel verbindingen van een specifieke code, duidt dus
op een dominant sentiment.

17

Zoals is beschreven in 2.2.2. en 2.3
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Mogelijke verbindingen (tussen code A en code B) zijn de volgende: is in tegenspraak met, is
gelijk aan, is een onderdeel van, is geassocieerd met, is een oorzaak van, is een eigenschap van. Ter
illustratie: de code “identiteit: unieke cultuur” - is in tegenspraak met – de code “identiteit:
kosmopolitisme”. Waar het mogelijk was één van bovenstaande relaties te leggen, heb ik op basis van
eigen inzicht de codes met elkaar verbonden. Dat wil zeggen: als er over bijvoorbeeld “census:
kunstenaar” wordt gesproken, wordt er ook over “belang natie: imago” gesproken. Wanneer er veel
verbindingen tussen specifieke codes zijn, ontstaat er een netwerk. Deze netwerken zijn hiermee een
logisch gevolg van de verschillende verbindingen.

Tabel 22 Netwerken

Belang natie

Belang natie: soevereiniteit

Belang natie: imago

Identiteit

Belang natie: internationale relaties

Ruimte

Belang natie: participatie

Temporaliteit

Deze netwerken zijn te verbinden aan mijn eerste tussenconclusie waarin ik constateer dat
“impact” een instrument zou zijn om het imago, de internationale relaties, participatie en soevereiniteit
te bevorderen. Daarnaast zijn identiteit, ruimte en temporaliteit beredeneerd vanuit het theoretisch
raamwerk van Özkirimli. De reden dat ik dit proces heb opgesplitst in de bovenstaande categorieën is
omdat het anders onwerkbaar zou worden binnen het programma om alle verbindingen te leggen en
zodoende nog een overzichtelijk schema te behouden. Pas nadat de afzonderlijke netwerken zijn
gevormd, zijn alle netwerken aan elkaar verbonden om een overzichtelijk geheel te creëren. Het
resultaat daarvan is figuur 1.
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Figuur 1

Zoals te zien is op figuur 1 zijn er bepaalde zwaartepunten met een relatief hoge dichtheid.
“Belang natie: imago”, “identiteit: unieke cultuur”, “belang natie: soevereiniteit”, “temporaliteit:
unieke cultuur”, “identiteit: differentiatie” en “belang natie: internationale relaties” hebben allen meer
dan zeven verbindingen met andere codes. De opvallendste code van het figuur is het middelpunt:
“census: kunstenaar”. Niet vanwege de hoeveelheid connecties, maar vanwege de connecties met
zwaartepunten (codes die veel verbindingen kennen). Iedere code is binnen twee stappen bij “census:
kunstenaar”. Dat duidt op een centraal punt binnen het discours. Deze afbeelding laat zien hoe de
informatie die verbonden zijn aan de codes, te verbinden zijn aan een natiestaat die kunstenaars toeeigent. De gewenste impact die de inzending zou hebben op een internationale tentoonstelling zou dan
in meer of mindere mate de omliggende codes zijn. In dit geval zou de gewenste impact vanuit de
institutionele totstandkoming rondom de inzending van de Biënnale gericht zijn op een “bevestiging”

Veerdonk - 51
van het imago van een unieke Nederlandse cultuur. Dit kan als legitimerende functie van de staat
dienen, waaruit vervolgens soevereiniteit wordt ontleend (Özkirimli 208-209).
Naast de zwaartepunten laat figuur 1 ook zien hoe ruimte, kritiek op de natiestaat en
instrumentalisatie een marginale rol spelen binnen het discours in relatie tot de andere codes. Op het
gebied van grenzen is dat niet geheel onverwacht: hoewel de staat grenzen kent, is de natie groter dan
dat. Dat is ook waarom er op de Biënnale een Nederlands paviljoen is, en mensen zich overal op de
wereld als “Nederlands‟ kunnen identificeren en in bepaalde gevallen een dubbel paspoort dragen.
Wat op het eerste gezicht wél als opvallend kan worden gezien is instrumentalisatie. Zinsneden die
kunnen worden gelezen als instrumentalisatie komen namelijk zeer frequent voor (3.2), maar hebben
op het figuur weinig dwarsverbanden met de andere codes. Dit is het gevolg van het feit dat
instrumentalisatie geen doel opzich is binnen het discours van het corpus, maar in dienst staat van een
ander doel of sentiment. “Instrumentalisatie: maatschappelijk” kan bijvoorbeeld bijdragen aan imago
of participatie. Zo valt te zien dat er meer nadruk ligt op het imago, internationale relaties en
soevereiniteit. Dat betekent alleen niet dat de nadruk op instrumentalisatie niet significant is, alleen in
de context van dwarsverbanden is het “slechts” onderdeel van een andere waarde. De visualisatie
vertelt dus niet het hele verhaal.
Problematisch aan figuur 1 is daarbij dat de totstandkoming in essentie ook een “self-fulfilling
prophecy” is. Het moment dat je de verbinding “census: kunstenaar” - is een onderdeel van – “belang
natie: imago” legt, krijgt “census: kunstenaar” vanzelf een prominente plek binnen het schema. Het
figuur moet daarom ook gezien worden als visuele aanvulling binnen het onderzoek en niet als een
opzichzelfstaand eindresultaat. Binnen dit onderzoek is dan ook geen alomvattende “essentie” van het
narratief naar boven komen drijven, maar zijn er meerdere narratieven te vinden. Dat ligt in lijn met
Craig Calhoun‟s stelling dat het discours van een natiestaat ook niet te vatten is in een essentie maar
moet worden begrepen door middel van “family resemblance” (zie 2.4.4). Dus hoewel in dit
onderzoek meerdere narratieven zijn gevonden die in meer of mindere mate aanwezig zijn, betekent
dat niet dat de andere narratieven geen deel uitmaken van het geheel. Wel kan geconcludeerd worden
dat er minder nadruk ligt op bijvoorbeeld “kosmopolitisme” dan op de “unieke cultuur” en de
legitimering van de staat.
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4. Conclusie
De aanleiding van dit onderzoek kwam voort uit een passage in de bekendmaking van kunstenaar
Melanie Bonajo als vertegenwoordiger van Nederland tijdens de kunstmanifestatie de Biënnale van
Venetië. In deze passage wordt gesteld dat bij de keuze voor Bonajo, de jury heeft gelet op “de
kwaliteit van het werk en de impact die het zal hebben op het internationale toneel” (Mondriaan
Fonds, “Biënnale van Venetië”). In dit onderzoek heb ik mij gefocust op wat “impact” in relatie tot
“Nederland” zou kunnen betekenen vanuit de institutionele totstandkoming van de inzending. Vanuit
het beleid van het Mondriaan Fonds en het internationale cultuurbeleid (ICB) heb ik onderzocht welke
narratieven ten grondslag liggen aan de totstandkoming van de inzending van de Biënnale in relatie tot
de natiestaat Nederland.
Om het narratief te onderzoeken is gebruik gemaakt van “Critical Discourse Analysis” om
beleidsteksten en geschreven uitingen van het Mondriaan Fonds en het ICB te analyseren. Dit deed ik
aan de hand van Norman Faircloughs driedimensionale raamwerk voor het onderzoeken van discours
om te analyseren welke narratieven omtrent de natiestaat Nederland in de teksten naar voren komen.
Om het narratief van de natiestaat de duiden heb ik gebruik gemaakt van het driedimensionale
raamwerk van Umut Özkirimli waarin een overzicht wordt gemaakt van de voornaamste paradigma‟s
in het debat omtrent nationalisme. Deze paradigma‟s zijn: “primordialisme”, “modernisme”,
“etnosymbolisme” en “nieuwe theorieën”. Dit heb ik aangevuld met de claims die Özkirimli heeft
verbonden aan de paradigma‟s in het nationalisme discours. Drie gerelateerde claims worden gemaakt:
claims op basis van identiteit, temporaliteit en ruimte. Aan de hand van dit raamwerk heb ik codes
gemaakt met het programma Atlas.ti om het corpus (de teksten) systematisch te analyseren.
Hoewel binnen de analyse meerdere duidingen mogelijk zijn van de resultaten, zijn er twee
narratieven die in de context van dit onderzoek zijn opgevallen. Ten eerste wordt er binnen het corpus
(geanalyseerde documenten van het Mondriaan Fonds en het ICB) gesuggereerd dat internationale
culturele activiteiten en het Nederlands draagvlak voor de culturele sector beide afhankelijk zijn van
de faciliteiten van de staat. Zowel het Mondriaan Fonds als het ICB gebruiken frequent argumenten
die het eigen handelen als noodzakelijk impliceren voor de totstandkoming van internationale culturele
samenwerking. Daarmee wordt niet alleen het handelen van het Mondriaan Fonds en het ICB
gelegitimeerd, maar ook de staat “Nederland”. Dit ligt in lijn met modernisten die zich bezighouden
met nationalisme door middel van politieke transformatie (Breuilly, Brass, Hobsbawm). Zo geeft
Brass aan dat nationalisme een “convenient tool” kan zijn om draagvlak te creëren voor politieke
doeleinden. Vanuit dit perspectief zou “impact” betekenen dat succes voor de kunstenaar ook een
succes is voor de staat die het heeft “gefaciliteerd”. Waardering voor de Nederlandse kunstenaar is
waardering voor Nederland.
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Ten tweede wordt het idee van een “unieke Nederlandse cultuur” binnen het discours
gereproduceerd aan de hand van differentiatie tussen “ons” en “hen”. Daarmee wordt een stereotype
gevormd van een gedeelde culturele beschrijving van de sociale groep “Nederland”. Hoewel er ook
een kosmopoliet narratief te vinden is binnen het corpus, is de hoeveelheid identitaire en temporele
claims vaker voorkomend. De identitaire claims zijn geduid aan de hand van Michael Billigs Banal
Nationalism waarin wordt gesteld dat door middel van retoriek in de vorm van “ons en hen”, “binnenen buitenland” afbakening plaatsvindt en daarmee het idee van een unieke cultuur wordt gecreërd.
Daarnaast is er ook een temporele claim binnen het narratief waarin een lineaire tijdlijn wordt
gesuggereerd tussen nu en het verleden waarin een bepaalde onfeilbaarheid aan de staat wordt
toebedeeld, waarmee het handelen wordt gelegitimeerd. Dit is terug te zien in terminologie als
“erfgoed” en een groot aantal referenties naar historische werken en gebeurtenissen. Het idee van een
eeuwige staat met een unieke cultuur waarin het “nu” nog steeds geconfronteerd wordt met nationaal
erfgoed sluit theoretisch aan bij de opvattingen van de primordialisten en de etnosymbolisten. Terwijl
veel van de codes die gebruikt zijn voor de totstandkoming gebaseerd zijn op modernistische
theoretici. Een van de belangrijkste verschillen tussen de paradigma‟s is de herkomst, maar binnen het
discours waarin de herkomst niet besproken wordt, past de argumentatie van modernistische theoretici
in hetzelfde nationale narratief als die van de primordialisten en etnosymbolisten. Dit betekent dat
paradigma‟s als primordialisme, modernisme of etnosymobilisme allen blijven staan binnen het
discours waardoor de “klassieke” theoretische stromingen nog steeds relevant blijven, of juist niet.
Beide narratieven van de betrokken actoren bij de totstandkoming van de inzending naar de
Biënnale suggereren een bepaalde waarheid: dat de natiestaat noodzakelijk is voor faciliteren van
cultuur en dat er een “unieke Nederlandse cultuur” bestaat. Deze narratieven worden als
vanzelfsprekend gezien binnen het discours en dit onderzoek heeft bijgedragen om dat onderdeel van
het institutionele Nederlandse zelfbeeld aan het licht te brengen. Wanneer we dus praten over de
“impact die het [inzending] zal hebben op het internationale toneel,” zal dit in ieder geval in lijn liggen
met bovenstaande narratieven. De gewenste impact van de Nederlandse inzending naar de Biënnale,
zou een bevestiging van de Nederlandse staat en een unieke Nederlandse cultuur zijn.
Vanuit theoretisch perspectief kan deze conclusie geduid worden als de dynamiek waarin
betrokken overheidsactoren bijdragen aan de legitimering van de staat met de keuze van de inzending.
Op het internationale toneel kan hieraan vervolgens soevereiniteit worden ontleend.

4.1 Discussie
Hoewel de documenten systematisch zijn benaderd, kan dit onderzoek het beste worden gelezen
als een verkenning. De hoeveelheid theorieën omtrent nationalisme hebben een dermate grote omvang
dat het niet mogelijk is geweest om alle theorieën die zijn aangehaald door Özkirimli primair te lezen.
Primaire lezing van de nationalisme theorieën zou de analyse kunnen verdiepen. Een goede tweede
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stap zou zijn om de reikwijdte van het onderzoek te verkleinen op basis van de theorieën die
prominent naar voren komen, zoals Brass, Billig en Calhoun voor een vervolganalyse.
Naast het gekozen theoretisch raamwerk van Özkirimli lijkt het mij van belang om dit onderwerp
ook te analyseren aan de hand van post-koloniale theorieën en hoe de fysieke manifestatie van de
Biënnale in relatie staat tot multiculturalisme. In mijn CDA onderzoek naar de totstandkoming van de
Nederlandse inzending heb ik koloniaal-gerelateerde vocabulaire minimaal gecodeerd, om de omvang
van het onderzoek te bewaken. Juist dit soort theorieën zouden interessant zijn om toe te passen op de
casus van de Biënnale wegens de historisch ruimtelijke opzet op basis van nationale representatie. De
verbinding tussen de van oudsher koloniale grootmachten in relatie tot de totstandkoming van de
Biënnale en de fysieke representatie daarvan (Staal; Martini) zou daarom een interessant onderwerp
voor vervolgonderzoek zijn. Daarnaast zou het interessant zijn om in de context van “de multiculturele
samenleving” de dynamiek tussen uiteenlopende belangen binnen een nationaal discours te
onderzoeken. Onderzoek door politicologen naar dit onderwerp is veel voorkomend (Gilbert; Barry);
het zou interessant zijn om aanvullend hierop vanuit cultuurwetenschappelijk oogpunt te analyseren
welke waarden worden uitgedragen naar het Buitenland.
Het resultaat dat de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland kan dienen als instrument
voor het legitimeren van de natiestaat, leidt tot de vervolgvraag in hoeverre betrokken actoren dit ook
als opdracht zien. Aan de hand van het concept van “nation-oriented duties” (Miscevic), kan de vraag
worden gesteld in hoeverre de kunstenaar, het Mondriaan Fonds en de Ministeries het als “taak” zien
om kunst in te zetten als bijdrage aan de natiestaat Nederland. Ik verwacht dat hier ook ruimte is voor
een vergelijkend onderzoek met de sportwereld (Schrag) waarin mogelijkerwijs dezelfde dynamiek
plaatsvindt.
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