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Samenvatting

Beleid is nooit neutraal, de politiek wordt bedreven vanuit bepaalde ideologische
standpunten, waar beleidskaders uit voortvloeien. Bedoelt of onbedoeld liggen hier
bepaalde waarden aan ten grondslag. De discussie rondom het cultuurbeleid van
Nederland wordt gevoed door dit soort ideologische standpunten die verschillende
actoren binnen het veld innemen. We hebben de sector zelf, haar publiek en de
politiek. Voor het internationaal cultuurbeleid (hierna ICB) zijn deze actoren niet
anders, het is zelfs zo dat hier nog meer actoren bij betrokken zijn. Ten eerste valt
het beleidskader onder de verantwoordelijkheid van twee verschillende ministeries,
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Beiden vertegenwoordigen zij andere idealen die binnen de
politiek en samenleving heersen. Daarnaast zijn er veel betrokken partijen die
uitvoerende taken op zich nemen. DutchCulture neemt als grootse en belangrijkste
partner van het ICB een belangrijke positie in binnen het uitvoeringsveld. Haar
positie wordt dus mede bepaalde door de waardebepalingen die ten grondslag
liggen aan het internationaal cultuurbeleid. Het is dus van belang om te
doorgronden welke waarden binnen het beleid van toepassing zijn om de positie
van de actoren te kunnen verklaren.
Het onderzoek naar de verschillende waarden die aan het internationaal
cultuurbeleid ten grondslag liggen vormen de basis van dit onderzoek. Op basis van
een overkoepelende theorie die is opgesteld door Pascal Gielen, heb ik drie
waarden opgesteld die op cultuurbeleid van toepassing zijn: de economische
waarde, de politieke waarde en de culturele waarde. Om betekenis te kunnen geven
aan elk van deze waarden heb ik secundaire literatuur gebruikt die elk van de
waarden van een betekenis hebben voorzien. Deze secundaire literatuur is gekozen
op basis van discoursanalyse, waardoor de betekenis van de waarden zo volledig
mogelijk van een invulling voorzien konden worden. Het theoretisch kader dat

hieruit is gevormd, heeft de geleid tot verschillende code-bomen die noodzakelijk
zijn voor de analyse van het primaire materiaal. Het primaire materiaal behelst het
beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en het activiteitenplan van
DutchCulture.
Op basis van beleidsstukken en primaire bronnen van DutchCulture blijkt de
organisatie een gewenste centrale positie in te willen nemen binnen het
uitvoeringsveld van het ICB. De organisatie bepleit zich als schakel tussen de
overheid en de andere uitvoerende organisaties en de culturele sector. Wat
betrekking tot de verschillende waarden, blijkt uit het onderzoek dat ondanks het
feit dat de ministers na Halbe Zijlstra de focus van cultuurbeleid te verschuiven van
louter economische waarde naar de intrinsieke waarde van kunst en cultuur, dat er
binnen het ICB nog een sterke economische component in het beleidskader
verscholen ligt. Binnen het kader bepleit men dat het internationaal cultuurbeleid
“meer is dan een exportbeleid”, maar dat op basis van de gevonden codes de
focus nog voornamelijk op economisch gewin ligt. Dit neemt niet weg dat er meer
aandacht is gekomen voor andere waarden binnen het beleidskader, omdat er meer
naar wordt verwezen binnen de tekst, maar dat hier nog onvoldoende betekenis aan
wordt gegeven. Dit heeft voornamelijk betrekking op de culturele waarde.
Verwijzingen naar de maatschappelijke betekenis binnen het ICB worden meermaals
gemaakt, maar concrete invulling en acties worden niet uitgesproken. Wat betreft
de politieke waarde, geven de resultaten blijk van

Het blijft de vraag of het internationaal cultuurbeleid ooit een beleidskader wordt
dat de culturele waarde het hoogst in het vaandel zal dragen. Het feit dat er altijd
verschillende idealen vertegenwoordigd woorden binnen het beleidskader zal er
altijd naar een evenwicht worden gezocht om alle betrokken partijen tevreden te
houden.
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Inleiding

Kunst en cultuur nemen een speciale plek in binnen onze westerse maatschappij en
oefenen daar ook een buitengewone rol in uit. Elk individu ervaart, beoordeelt en
hecht waarde aan een uiting van cultuur op zijn of haar manier. De complexiteit van
deze waardebepalingen zit in het feit dat het in veel gevallen onmogelijk is de
cultuurervaring van een betekenis te voorzien. De ware betekenis van de waarde
van cultuur blijft binnen de westerse wereld een heet hangijzer. Zowel binnen de
academische wereld als de politiek wordt er getracht dit vraagstuk te kunnen
oplopen. Het blijft echter moeilijk een eenduidig antwoord te formuleren op de
vraag: wat is de waarde van cultuur?
Op deze manier is het voor de politiek ook ingewikkeld een beleid hierop te
formuleren. Zeker vanuit het standpunt dat publieksbeleid altijd gelegitimeerd moet
worden, neemt cultuurbeleid een aparte positie in binnen het politieke veld. Het is
ook om de hierboven genoemde redenen dat het nationale cultuurbeleid van
Nederland altijd onder een vergrootglas ligt. Dit bereikte zijn hoogtepunt na de
bezuinigingsronde in 2010 onder leiding van staatssecretaris Halbe Zijlstra. De
waarde van cultuur werd door Zijsltra in twijfel gebracht. Niet alleen binnen de
politiek, maar de culturele sector, de media en de rest van de Nederlandse
samenleving, ging deel uitmaken van de discussie. Cultuurbeleid was voor de een
doorn in het oog, terwijl het voor de andere helft zin aan hun leven gaf. We zijn
inmiddels tien jaar verder en tot op de dag van vandaag blijft de discussie rondom
de waarde van kunst, cultuur en de invulling van het cultuurbeleid een struikelblok
voor menig regering.

Het feit dat het nationale cultuurbeleid onderhevig is aan veel aandacht en discussie
is een voornomen feit. Het internationaal cultuurbeleid daarentegen, dat onderdeel
uitmaakt van dit nationale beleidsdomein, geniet een mindere mate van
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bekendheid. De verantwoordelijke ministeries voor dit beleidsdomein zijn het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het miniserie van Buitenlandse
Zaken. De aandacht vanuit de politiek, voor internationale culturele zichtbaarheid,
kent sinds 1997 een sterke toename. Dit heeft er toe geleid dat dit beleidsterrein
sindsdien beleidsmatig is afgebakend en georganiseerd.1 Het beleidskader is vanaf
1997 verder uitgebreid en er zijn steeds meer partijen bij betrokken geraakt.

Binnen de academische wereld is er tot op heden nog weinig aandacht voor het
ICB. De focus onder academici ligt vooralsnog meer op het nationale beleidskader.
Desalniettemin is het van belang, om in een wereld waarin landsgrenzen door
digitalisering en internationalisering vervagen, ook het internationale perspectief
van cultuurbeleid te onderzoeken. Om deze reden heb ik er ook voor gekozen om
mij in dit onderzoek te focussen op het internationale cultuurbeleid, om deze nog
onbelichte kant van cultuurbeleid te doorgronden. Binnen dit onderzoek beperk ik
mij tot de analyse van het beleidskader 2017-2020 van het ICB. Middels deze
analyse probeer ik de onderliggende waarden die ten grondslag liggen aan het
beleid te achterhalen.
De rol die de uitvoeringspartner DutchCulture hierin speelt is ook van belang
binnen het onderzoek. De manier waarop het beleid wordt uitgevoerd is een gevolg
van bepaalde waardebepalingen. Zodoende is het van belang om in mijn onderzoek
ook te kijken naar deze uitvoering. De hoofdvraag binnen dit onderzoek luidt dan
ook als volgt: welke waarden die ten grondslag liggen aan het internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 verklaren de positie die DutchCulture inneemt binnen de
uitvoering van het beleid?

Het onderzoek naar de waardebepalingen binnen het internationale cultuurbeleid
(hierna ICB) zal één deel uitmaken, daarnaast concentreer ik mij op de gevolgen van
1

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie 2001, p. III.
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deze waardebepalingen voor de positie van de uitvoerende organisatie
DutchCulture. De uitvoering van het ICB wordt beïnvloed door opgestelde plannen
binnen zo’n beleidskader. Als uitvoeringspartner van de overheid neemt
DutchCulture een zeer belangrijke positie in binnen het uitvoeringsveld van het
beleid. Om deze reden hebben de bepalingen veel invloed op de manier van
werken van de organisatie en als gevolg daarvan op haar positie. Het onderzoek zal
zich om die reden op een bepaalde wijze gestructureerd. Ik zal in het eerste
hoofdstuk een beeld schetsen van het huidige politieke klimaat waarbinnen het
beleidskader is opgesteld. Dit helpt mij om bepaalde stellingen te kunnen
herleiden. Vervolgens is het van belang om de gewenste positie van DutchCulture in
kaart te brengen. Middels een analyse van verscheidende beleidsteksten die van
toepassing zijn op de organisatie, probeer ik de gewenste positie van DutchCulture
te illustreren. Deze twee inleidende hoofdstukken bieden het onderzoek een breder
beeld van de huidige stand van zaken met betrekking tot politieke ambities en de
betrokken actoren binnen dit politieke veld.
Vervolgens zal ik mij in het onderzoek concentreren op de waarden die
mogelijk aan het ICB ten grondslag liggen. Voor de afbakening van het spectrum
van waarden, laat ik mij leiden door de theorie van Pascal Gielen, later in het
theoretische kader zal ik hier verdere invulling geven. De verschillende waarden
zullen drie hoofdstukken in beslag nemen, waarna ik in de conclusie een antwoord
zal proberen te formuleren op de reeds genoemde hoofdvraag.

Theoretisch kader
Ik zal mij voor de analyse van het onderzoek beperken tot het huidige beleidskader,
het activiteitenplan van DutchCulture en haar jaarverslagen. Ik leg hierin de focus op
de waardecreatie door de twee verantwoordelijke ministeries binnen het
beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en de waardedistributie van
DutchCulture binnen haar activiteitenplan en jaarverslagen. De focus ligt binnen dit
3

deel van het onderzoek op de verschillende effecten die ten grondslag liggen aan
het internationaal cultuurbeleid 2017-2020. Dit is van belang, omdat de positie van
publieke organisaties (zoals DutchCulture) binnen het veld afhankelijk is van hun
waardencreatie- en distributie.2 Deze waardencreatie- en distributie die
DutchCulture in haar activiteitenplan heeft ingebed is voort gekomen uit een tal van
waardebepalingen van de overheid die zij belangrijk acht voor (de uitvoering van)
het internationaal cultuurbeleid. Aangezien dit beleid opgesteld wordt door twee
verschillende ministeries die ieder andere belangen behartigen binnen de
maatschappij, is het des te interessanter om te onderzoeken welke waarden binnen
het internationaal cultuurbeleid een rol spelen.
Het kader van waarden waarbinnen ik dit onderzoek zal gaan behandelen
komen voort uit één theorie die zich focust op de doelmatigheid van cultuurbeleid
en de uitvoering daarvan. Deze theorie, die als uitgangspunt dient binnen mijn
onderzoek naar het internationaal cultuurbeleid van Nederland, is opgesteld door
de Vlaamse cultuursocioloog Pascal Gielen. Zijn theorie maakt deel uit van een
breder scala aan bevindingen die zijn gebundeld in een onderzoeksrapport dat naar
aanleiding van een onderzoek dat in samenwerking tussen Nederland en België is
bewerkstelligd.3 De theorie van Pascal Gielen fungeert als kapstoktheorie binnen
mijn theoretische kader. Dit wil zeggen dat zijn theorie het geraamte vormt voor
mijn onderzoek en ik mijn primaire literatuur toets aan zijn resultaten. Zijn theorie is
onder te verdelen in drie subcategorieën, die ik tevens als hoofdstuk indeling
gebruik, waarbinnen ik ondersteunende theorieën aanhaal die toegespitst zijn op de
subcategorieën. Op deze manier kan ik op een gestructureerde manier mijn data
analyseren. Ik zal in de hoofdstukken die zich concentreren op één van de waarden,
dieper ingaan op de secundaire literatuur die ik ga gebruiken om de betekenis van
de verschillende waarden te definiëren.
Desmidt en Heene 2005, p. 15.
Dit onderzoeksrapport is bekend onder de naam De waarde van cultuur. Een onderzoek
naar het meetbare en onmeetbare.
2
3
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Theorie van Pascal Gielen et al.

Pascal Gielen (1970) is een Vlaamse cultuursocioloog die zich voornamelijk
bezighoudt met culturele vraagstukken die verschillende domeinen binnen de
samenleving aansnijden, hij doet dit op sociologisch, cultuurpolitiek, managementen marketing vlak.4 Momenteel is hij werkzaam op de Universiteit Antwerpen waar
hij is aangesloten bij het ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts) en het vak
cultuursociologie onderwijst. Daarnaast is hij hoofdredacteur voor de boekenserie
genaamd Arts in Society.5
Gielen heeft in 2014 meegewerkt als redacteur aan het onderzoek en het
gelijknamige onderzoeksrapport De waarde van cultuur – een onderzoek naar het
meetbare en onmeetbare. Een tal van wetenschappers die destijds verbonden
waren aan de Rijksuniversiteit van Groningen hebben vanuit hun eigen
wetenschapsgebied een blik geworpen op de basale vraag; wat is de waarde van
cultuur?.6 Verschillende actoren binnen het Vlaamse culturele veld hebben samen
met de Vlaamse overheid de handen ineen geslagen om dit onderzoek van de
grond te krijgen. Een belangrijke beweegreden van de Vlaamse
volksvertegenwoordiging om bij te dragen aan dit onderzoek kwam voort uit de
toenemende legitimeringsdruk op cultuurbeleid.7 Deze druk is het gevolg van
veranderingen binnen de samenleving en deze hangen samen met het verlangen
om cultuur in waarde uit te kunnen drukken. Ik ga hier later in het hoofdstuk dieper
op in als ik de effecten die binnen het onderzoek worden genoemd uitgebreider zal
gaan bespreken.
Kaalslag! Literatuur, Kunst & Cultuur onder druk. (z.d.). dr. Pascal Gielen. Geraadpleegd
van https://symposiumstudentenverenigingou2013.wordpress.com/dr-pascal-gielen/.
5
Universiteit van Antwerpen. (z.d.). Over Pascal Gielen. Geraadpleegd van
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/pascal-gielen/.
6
Gielen et al. 2014, p. 6.
7
Gielen et al. 2014, p. 8.
4
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De onderzoekers hebben een meta analyse uitgevoerd van literatuur die zich
concentreren op de bestudering van de effecten van kunst en cultuur.8 Dit zijn
effecten die in beginsel niet van toepassing zijn op de culturele sector, maar juist
haar invloed uitoefenen op sociaal, economisch en politiek, cognitief en persoonlijk
vlak.9 Deze effecten brengen een bepaalde waarde binnen het cultuurbeleid met
zicht mee. Het is dus belangrijk om te vermelden dat de onderzoekers geen nieuwe
waarden introduceren, maar zij laten leiden door reeds gepubliceerde literatuur over
cultuur en waarde.
Daarnaast beperken de onderzoekers zich tot een drietal waarden die door
het gehele rapport aan bod komen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen
culturele, economische en politieke waarden. Goed cultuurbeleid moet kunnen
voorzien alle drie de waarden, waarbinnen ook een balans heerst.10 Het culturele
domein van de samenleving waarbinnen het cultuurbeleid actief is, wordt te veel
beïnvloed door externe factoren aldus Gielen11. De waarde van cultuur wordt in veel
gevallen niet meer gemeten op basis van culturele mechanismen, maar hier zijn
andere logica’s voor in de plaats gekomen, denk hierbij aan economische of
politieke drijfveren.12
De waarden worden vervolgens binnen het onderzoeksrapport getoetst aan
een tal van kunstdisciplines. De disciplines behelzen (1) sociaal-cultureel werk
inclusief amateurkunst (2) de cultureel erfgoedsector en (3) de actuele kunsten.13 Het
onderzoek maakt onderscheidt tussen de disciplines omdat zij de waarde van kunst
en cultuur in de breedste zin van het woord wilden bekijken. De hoofdstukken
richten zich op (1) de betekenis van de begrippen cultuur en waarde (2) de
Vlaams Architectuur Instituut. (z.d.). De waarde van cultuur. Een onderzoek naar het
meetbare en onmeetbare. Geraadpleegd op https://www.vai.be/nl/publicatie/de-waardevan-cultuur-een-onderzoek-naar-het-meetbare-en-onmeetbare
9
Gielen et al. 2014, p. 7.
10
Gielen et al. 2014, p. 47.
11
Gielen et al. 2014, p. 41
12
Gielen et al. 2014. P. 41.
13
Gielen et al. 2014, p. 7.
8
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instrumentele waarde van cultuur binnen de samenleving (3) de waarde van cultuur
en cultuurbeleid.14 De beweegreden voor het onderzoek behelsde niet alleen
antwoord te geven op de gestelde hoofdvraag, maar ook de discussie over het
onderwerp binnen de samenleving en haar vertegenwoordigers aan te wakkeren en
te bevorderen.15 Ik richt mij binnen mijn eigen onderzoek voornamelijk op drie
waarden die door Gielen bestempeld worden als essentieel binnen cultuurbeleid.

Als cultuursocioloog heeft Pascal Gielen vanuit het onderzoeksveld van de
sociologie zijn blik op het onderwerp geworpen. In zijn bijdrage geeft hij niet zozeer
antwoord op de vraag wat het belang van cultuur voor een samenleving is, maar
bekijkt hij op welke wijze het belang van cultuur kan worden geïmplementeerd in
cultuurbeleid.16 Daarom is juist zijn theorie van belang binnen mijn eigen onderzoek.
Cultuur heeft voor een socioloog een hele andere betekenis dan voor een
kunsthistoricus. Wanneer een kunsthistoricus naar cultuur kijkt, beoordeelt hij of zij
dat vaak met een waardeoordeel op basis van louter de intrinsieke waarde.
Daarnaast versmalt een kunsthistoricus het cultuurbegrip tot een bepaalde discipline
of kunstvorm. Een socioloog is vanuit zijn wetenschapsgebied geïnteresseerd in de
rol van cultuur binnen een samenleving. Hierin zijn zowel de intrinsieke als
instrumentele waarde van cultuur belangrijk, waarin cultuur in de breedste zin van
het woord wordt opgevat. Zij proberen antwoorden de vinden op de vraag: wat is
de rol van cultuur binnen onze samenleving?. Voor mijn onderzoek is de
sociologische inslag gewenst, omdat beleidskaders opgesteld worden aan de hand
van zowel de intrinsieke als instrumentele waarde van cultuur en niet zijn toegespitst
op een bepaalde discipline.

Gielen et al. 2014, pp. 7-8.
Gielen et al. 2014, p. 8.
16
Gielen et al. 2014, p. 41.
14
15
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De waarde van cultuur

“De waarde van cultuur wordt bepaald door het spel tussen socialisatie, kwalificatie
en subjectivering.” (Gielen, 2014). Al deze begrippen hebben betrekking op een
bepaalde eigenschap van cultuur. Om de definitie te verduidelijken wil ik de losse
begrippen: socialisatie, kwalificatie en subjectivering nader toelichten. Ten eerste
socialisatie, dit begrip heeft betrekking op de socialiserende effecten van cultuur. Zo
kan cultuur mensen helpen in een bepaalde sociale, politieke en economische orde
te integreren.17 Dit komt doordat cultuur handvatten biedt aan mensen om op
bepaalde manieren te kunnen handelen en opereren. Op deze manier schenkt
cultuur zin aan een menselijk leven binnen een maatschappij.18 Ten tweede
kwalificatie, “cultuur veronderstelt ook altijd kwalificatie processen.” (Gielen, 2016).
Door middel van kwalificatie, bijvoorbeeld op basis van cultuur, is het mogelijk in
meetbare termen de vereiste vaardigheden, kennis en competenties vast te leggen,
waaraan men zich kan toetsen en zodoende tot een samenleving te behoren en
hierin te kunnen functioneren.19 Tot slot subjectivering. Waar de andere twee
begrippen, socialiseren en kwalificeren, zich voornamelijk richten op cultuur als
middel om binnen groep, samenleving of cultuur toe te behoren en te functioneren,
richt subjectiveren zich op het individu. Cultuur draagt er volgens Gielen aan bij dat
een individu zich kan positioneren als zelfstandig, onafhankelijk of autonoom binnen
een heersende orde.20
Het spel tussen socialiseren, kwalificeren en subjectiveren zorgt ervoor dat er
zin wordt gegeven aan het mensenleven en dat is de belangrijkste waarde van
cultuur, aldus Gielen.21 Ik moet hier opmerken dat de drie bovengenoemde
begrippen alleen de ‘maat’ van cultuur weergeven, de ‘onmaat’, waar Gielen het in
Gielen et al. 2014, p. 12.
Gielen et al. 2014, p. 12.
19
Gielen et al. 2014, p. 15.
20
Gielen et al. 2014, p. 16.
21
Gielen et al. 2014, p. 13.
17
18
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zijn rapport ook nog over heeft, heeft betrekking op een andere waarde van cultuur.
Deze ‘onmaat’, zoals het woord impliceert, is niet te meten. Binnen de ‘onmaat’
draait het, aldus Gielen, om avant-garde en creativiteit. Beiden begrippen berusten
zich op het feit dat ze een vertrouwde orde kunnen transformeren en laten muteren.
Deze eigenschap laat zich, zoals eerder gezegd, niet meten in effecten en wordt om
die reden niet aangedragen door de politiek in de verantwoording van hun
cultuurbeleid. Ik zal in dit hoofdstuk mij daarom alleen richten op de meetbare
effecten van kunst en cultuur en de waarde die hieraan ten grondslag ligt.
Zoals eerder aangegeven heeft Gielen de betekenis van de waarde van
cultuur gebaseerd op een aantal onderzoeken naar de culturele effecten. Ik wil hier
nogmaals kort de vijf thema’s waarbinnen de effecten, zoals deze zich in de matrix
bevinden, aanhalen. Deze hierboven genoemde meetbare eigenschappen van kunst
en cultuur heeft Gielen in zijn rapport onderverdeeld in een aantal effecten die
hieraan ten grondslag liggen en dat zijn: cognitieve effecten, gezondheid,
ervaringswaarden, economische effecten en sociale effecten. Aangezien ik in
hoofdstuk drie de economische waarde van cultuur reeds heb behandeld en ik deze
niet in lijn vind met de betekenis van de culturele waarde zoals die in het onderzoek
van Gielen is gedefinieerd, behandel ik deze effecten hier niet. Daarnaast kan ik aan
de hand van mijn eerdere analyses van het primaire materiaal concluderen dat de
cognitieve effecten en de effecten voor de gezondheid niet voorkomen in het
primaire materiaal. Dit houdt in dat ik mij in dit hoofdstuk binnen de betekenis van
de culturele waarde voornamelijk zal gaan richten op de ervaringswaarde en sociale
effecten.

Methodologie

Zoals reeds in het theoretisch kader toegelicht gebruik ik de kapstok theorie van
Pascal Gielen om de drie belangrijkste waarden binnen cultuurbeleid op te stellen.

9

Om de waarden vervolgens van een betekenis te voorzien zal ik ondersteunende
secundaire literatuur gebruiken. Dit deel van het onderzoek behelst dus louter
literatuuronderzoek en beperkt zich tot de discoursanalyse van de verschillende
onderzoeken naar de waarde van kunst en cultuur. De resultaten uit deze analyse
gebruik ik om de analyse van het primaire materiaal te kunnen uitvoeren. Dit zal ik
vanuit een bepaalde methode benaderen.
De methode die ik binnen dit onderzoek zal gaan gebruiken is het zogeheten
coderen. Door middel van focused coding benader ik de tekst vanuit verschillende
perspectieven die zijn te herleiden aan de verschillende effecten die binnen het
onderzoeksrapport zijn gebruikt als hoofdstukindeling. Uit deze codering herleid ik
een aantal begrippen, uitdrukkingen, taken, richtlijnen, et cetera die vaak
terugkomen als men het in het onderzoeksrapport heeft over de effecten van
cultuurbeleid. Hieruit kan ik vervolgens de betekenis van een bepaalde waarde
destilleren. Desalniettemin zal ik voor de analyse van het primaire materiaal louter
losse codes gebruiken die ik heb opgesteld in een code-boom. De code-boom met
de belangrijkste begrippen binnen de betekenis van een bepaalde waarde helpen
mij om op een gestructureerde manier mijn primaire materiaal te analyseren. Op
deze manier kan ik mijn bevindingen empirisch bewijzen en zal het naast
kwalitatieve resultaten ook kwantitatieve bevindingen opleveren.22
Daarnaast zal ik gebruik maken van de zogenaamde methode open-coding.23
Binnen deze methode analyseert de onderzoeker de primaire literatuur zonder een
vooraf vastgesteld codeschema. Dit houdt in dat de teksten geanalyseerd worden
vanuit de gedachte dat in het primaire materiaal zelf ook codes verscholen liggen
die voor de analyse van belang zijn. De codes die hieruit voortvloeien worden
opgesteld aan de hand van woorden en/of zinnen die bijvoorbeeld vaak in de
teksten voorkomen.

22
23

Saldaña 2013, pp. 8-16.
Saldaña 2013, pp. 16-18.
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Alle resultaten vanuit de analyse van het primaire materiaal zal ik in de
conclusie bij elkaar brengen om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag.

11

Hoofdstuk 1: het politieke klimaat

In dit inleidende hoofdstuk concentreer ik mij op de beschrijving en analyse van het
politieke discours in de beleidsperiodes 2013-2016 en 2017-2020. Ik gebruik
hiervoor beleidsteksten (kamerbrieven en beleidskaders) die binnen deze periodes
zijn opgesteld en die betrekking hadden op het cultuurbeleid. De periode 20172020 betreft de huidige beleidsperiode en vormt de tijdspanne van mijn
onderzoeksvraag. Daarnaast bekijk ik de voorafgaande periode 2013-2016, omdat
beleidskaders op elkaar voortborduren en elkaar in die zin beïnvloeden.
De analyse van het politieke discours is van belang voor dit onderzoek,
omdat “sociaal-politieke verschuivingen een belangrijke invloed hebben op cultuur”
(Gielen et al., 2014) aldus het onderzoeksrapport De Waarde van Cultuur.
Aangezien het internationale cultuurbeleid onderdeel is van en voortvloeit uit het
nationale cultuurbeleid, acht ik daarbij de analyse van het nationale beleidskader
passend binnen dit onderzoek. Dit heeft als gevolg dat trends en ontwikkelingen die
van toepassing zijn op het nationale cultuurbeleid tot dusver zijn terug te vinden in
het ICB. Dit gegeven wordt ook in het beleidskader onderstreept: “De
internationale dimensie is onlosmakelijk onderdeel van het reguliere cultuurbeleid
[…].” (Bussemaker en Koenders, 2016). Voor de verdere analyse van de positie van
DutchCulture binnen het uitvoeringsveld van het ICB en de effecten die aan het
beleid ten grondslag liggen, is het belangrijk om een beter beeld te krijgen van het
politieke klimaat waarin dit beleid actief is. Vervolgens kan ik de uitkomsten van
deze analyses beter verklaren.

Binnen de beleidsperiode 2013-2016 was er een speciale rol weggelegd voor
Staatssecretaris Halbe Zijlstra. Onder zijn bewind kwam er een ommekeer in het
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cultuurbeleid. Zijlstra versterkte met zijn invulling de economische component
binnen het cultuurbeleid.24
Deze ontwikkeling was het gevolg van één bepaalde maatschappelijke
gebeurtenis, die ook door Gielen et al. als oorzaak van deze ommekeer wordt
aangehaald. Voorafgaand aan de beleidsperiode van Zijlstra had Nederland te
kampen met de gevolgen van de wereldwijde economische crisis, die in 2007 haar
hoogtepunt bereikte.25 De onderzoekers uit het onderzoeksrapport verbinden deze
economische crisis aan de opkomst van het neoliberalisme. Deze politiekeconomische stroming heeft volgens hen een aantal belangrijke veranderingen met
zich meegebracht die betrekking hadden op de economie.26 Het neoliberalisme
ging gepaard met de opkomst van het financieel kapitalisme, de winstgerichtheid
binnen alle sectoren, de privatisering van veel overheids- en nutsbedrijven en een
verregaande deregulering van markten.27 De terugtrekkende rol van de overheid
binnen alle sectoren ligt als mantel over al deze veranderingen, aldus Gielen en zijn
mederedacteuren. Zodoende heeft de politiek volgens het rapport minder invloed
gehad op regulatie van de economie en dit had in 2007 het instorten van de
economie als desastreus gevolg.28
De definiëring van het begrip neoliberalisme en de ontwikkelingen die
hiermee gepaard gingen, helpen mij in de analyse van het beleidskader van Zijlstra
de economische aspecten te verklaren. Het is echter wel belangrijk om te vermelden
dat dit begrip, in sommige gevallen, binnen wetenschappelijke literatuur een
negatieve lading heeft. Door dit begrip binnen mijn eigen onderzoek uit een te
zetten, verhelder ik het standpunt dat binnen het rapport De waarde van cultuur –
een onderzoek naar het meetbare en onmeetbare ingenomen wordt.

Gielen et al. 2014, p. 9.
Gielen et al. 2014, p. 97.
26
Gielen et al. 2014, p. 97.
27
Gielen et al. 2014, p. 100.
28
Gielen et al. 2014, p. 97.
24
25
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De economische crisis had in Nederland een krimp van de staatskas als
gevolg en de overheid was hierdoor genoodzaakt bezuinigingen door te voeren.
Met name de cultuursector onderging hiervan de gevolgen, want onder leiding van
Halbe Zijlstra werd er flink bezuinigd op cultuurbeleid.29 Zijlstra kondigde in zijn
kamerstuk Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid een totale
bezuiniging op de culturele sector van 200 miljoen euro aan.30 In zijn inleiding was
hij zeer stellig over het feit dat de overheid in de voorgaande decennia de
cultuursector te veel had gefinancierd.31 Hij bepleitte dat er meer aandacht moest
komen voor het cultureel ondernemerschap. Hiermee doelde hij op de
zelfredzaamheid van de sector. Hij was van mening dat de sector het aandeel van
de zelf gegenereerde inkomsten diende te verhogen.32 Het beoogde resultaat was
een groter privaat aandeel binnen de sector, omdat volgens Zijlstra hier financieel
kapitaal te halen viel. Hij benadrukte echter dat dit louter ten goede kwam aan de
sector, culturele instellingen zouden hierdoor een sterkere positie binnen het veld
en de economie innemen.33
Het cultuurbeleid onder de Staatsecretaris kreeg een andere lading dan
voorheen, want financieel kapitaal ging plots een belangrijke rol spelen in de
legitimering van cultuurbeleid. Voor Zijlstra is de waarde van cultuurbeleid berekend
op de instrumentele waarde van cultuur en dit geval: de economische waarde. Aan
deze waarde liggen economische effecten van cultuur ten grondslag. Ik kan op basis
mijn analyse van het kamerstuk concluderen dat aspecten van het neoliberalisme,
zoals die in het rapport van Gielen worden beschreven, verweven zijn in het
cultuurbeleid van Halbe Zijlstra. Deze conclusie heeft voornamelijk betrekking op de
wens van Zijlstra het ondernemerschap binnen de sector te bevorderen en
zodoende het private aandeel van de sector te vergroten, waardoor de overheid
Gielen et al. 2014, p. 102.
Zijlstra 2011, p. 2.
31
Zijlstra 2011, p. 2.
32
Zijlstra 2011, p. 2.
33
Zijlstra 2011, p. 2.
29
30
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minder financiële zorg hoeft te dragen aan de culturele sector. Ik ga in het
hoofdstuk dat betrekking heeft op de economische waarde dieper in op de
beweegredenen van Halbe Zijlstra en leg ik de link met het huidige internationaal
cultuurbeleid.

Daarnaast, om de importantie van de economische waarde binnen cultuurbeleid te
benadrukken, wil ik kort inhaken op de beweegredenen van de Vlaamse overheid
om het onderzoek van Gielen et al. financieel te ondersteunen. Uit de analyse van
het rapport blijkt dat de Vlaamse overheid te kampen had met een toenemende
legitimeringsdruk op cultuurbeleid en om deze reden naar argumenten zocht om
het beleid te rechtvaardigen.34 Uitgaande van deze bevinding kan ik afleiden dat net
zoals in Nederland, het Vlaamse cultuurbeleid niet meer kon voortbestaan op basis
van zijn intrinsieke waarde.

Na de bezuinigingsronde van Halbe Zijlstra was het de verantwoordelijkheid van Jet
Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het hierop
volgende beleidskader vorm te geven. Onder haar leiding werd het beleidskader
cultuurbeleid 2017-2020 opgesteld. In de volgende alinea’s ga ik dieper in op de
inhoud hiervan en maak ik een vergelijking met het kader van Halbe Zijlstra. Ik wil
achterhalen welke aspecten van het beleid onder Zijlstra nog van invloed zijn
geweest op het huidige. Uit de analyse van het beleidskader, genaamd Ruimte voor
Cultuur, zal daarnaast het politieke discours zichtbaar worden dat van kracht is op
de tijdsperiode van mijn onderzoek.
Ten eerste de cultuurbegroting. Minister Bussemaker geeft in de inleiding al
aan dat er meer geld beschikbaar komt voor het cultuurbeleid. In de periode 20172020 verhoogt zij het budget van de culturele basisinfrastructuur (hierna BIS) met

34

Gielen et al. 2014, p. 8.
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18,6 miljoen euro.35 Vanuit de BIS, de ruggengraat van het Nederlandse
cultuurbestel, ontvangen Nederlandse culturele instellingen, organisaties en
fondsen geld om het cultuurbeleid tot uitvoering te brengen.36 Ik zou hieruit kunnen
opmaken dat de regering na de bezuinigingen weer wilde gaan investeren in de
culturele sector, het is echter zo dat dit budget gereserveerd werd vanuit de
zogenaamde frictiemiddelen. Deze middelen waren door Zijlstra ten tijden van zijn
beleidsperiode gereserveerd voor specifieke doeleinden, namelijk om onvoorziene
gevolgen van de bezuinigingen te kunnen opvangen. Deze gevolgen behelsden
bijvoorbeeld wachtgelden voor het personeel van culturele instellingen die ten
tijden van de bezuinigingsronde een faillissement hebben moeten aanvragen. Door
gebruik te maken van dit budget is er door de regering niet gekozen van een
structurele oplossing voor de bezuinigingen, maar namen zij een voorschot van een
toekomstige beleidswijziging in de hoop dat deze eenmalige financiële injectie zou
leiden tot een multipliereffect. Minister Bussemaker had dus wel de wens opnieuw
te investeren in de culturele sector, maar de herwaardering op basis van ‘nieuwe’
financiële ondersteuning was alleen een korte termijn oplossing.37

Daarnaast komt de herwaardering van Bussemaker sterk naar voren wanneer zij het
heeft over de waarde van cultuur. De herwaardering zit voornamelijk in de toon die
zij aanslaat in haar beleidsstukken, om deze reden is discoursanalyse binnen dit
onderzoek ook zo van belang.
Bussemaker zoekt de waarde van kunst en cultuur in hun intrinsieke
betekenis. Zij is van mening dat andere waardes zoals maatschappelijke en
economische voortvloeien uit de intrinsieke waarde van cultuur.38 Zij zet extra kracht
achter haar visie met deze uitspraak: “Cultuur heeft een eigen waarde die niet enkel
Bussemaker 2015, p. 3.
Raad voor Cultuur, BIS/Inleiding/ Werkwijze en verantwoording, geraadpleegd van
http://bis2017-2020.cultuur.nl/inleiding/werkwijze-en-verantwoording.
37
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2013, pp. 18-20.
38
Bussemaker 2015, p. 7.
35
36
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is te vatten in termen van sociale en economische effecten, of verbinding met
andere beleidsterreinen. Uit de intrinsieke waarde van cultuur vloeien belangrijke
maatschappelijke en economische waarden voort. Maar als de kunst en cultuur zélf
niet van waarde zijn, dan is het zinloos die verbinding met andere maatschappelijke
terreinen te zoeken.” (Bussemaker, 2015). Uit deze quote kunnen we het grootste
verschil met Zijlstra signaleren. Voor Bussemaker zit het belang van cultuur niet in de
instrumentele waarden, maar moet er in eerste instantie altijd eerst gekeken worden
naar de intrinsieke waarde en vanuit hier kan er gekeken worden naar andere
effecten aldus Jet Bussemaker.
De nadruk op de intrinsieke waarde van cultuur neemt niet weg dat
Bussemaker ook in haar beleid de economische waarde belangrijk acht. De
economische component in haar beleid is terug te vinden in het begrip: cultureel
ondernemerschap. Net zoals Zijlstra, hamert Bussemaker op het feit dat voor haar
cultureel ondernemerschap wederom een speerpunt is binnen de uitvoering van
cultuurbeleid. Net als in de periode 2013-2016 is Bussemaker van mening dat
“Ondernemerschap […] onderdeel [zal] zijn van de beoordeling van de
subsidieaanvragen voor de basisinfrastructuur.” (Bussemaker, 2015). Ondanks dat
Bussemaker de intrinsieke waarde het belangrijkst acht, blijft de economische
component een rol spelen.
Uit de analyse van het huidige beleidskader moet blijken welke waarden het
belangrijkst worden geacht als het gaat om internationaal cultuurbeleid in
Nederland. Ik zal mij in deze analyse concentreren op de effecten van cultuur,
omdat deze ten grondslag liggen aan de verschillende waardes. In het
eerstvolgende hoofdstuk bespreek ik de positie van DutchCulture binnen het
uitvoeringsveld van het ICB. Uit mijn verdere onderzoek moet blijken of de visies
van Halbe Zijlstra en Jet Bussemaker en hun invulling van het cultuurbeleid van
invloed zijn geweest op deze positie, die voortvloeit uit de waardebepalingen van
het ICB.
17

Hoofdstuk 2: de positie van DutchCulture

Nadat in de beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid 2009-2014 door
de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (hierna IOB) bleek dat
DutchCulture haar aangewezen taken in deze periode niet naar behoren heeft
kunnen uitvoeren, verlangde het kabinet in het beleidskader 2017-2020 opnieuw
vorm te geven aan de positie die de organisatie in zou gaan nemen bij de uitvoering
van het beleid. IOB concludeerde in 2016 dat DutchCulture haar coördinerende rol
niet adequaat uitvoerde en hiermee niet ten volste functioneerde als
ondersteunende instelling voor het internationaal cultuurbeleid.39
In dit hoofdstuk probeer ik door middel van de analyse van beleidsteksten,
onderzoeksrapporten en andere publicaties omtrent het ICB de positie van
DutchCulture binnen het huidige uitvoeringsveld van het beleid te doorgronden.
Middels deze analyse, die mij inzichten biedt in de taken, visies en uitspraken van en
over DutchCulture, probeer ik erachter te komen hoe zij gepositioneerd is binnen
dit veld. De analyse die ik zal gaan uitvoeren zal mij in de hoofdstukken die hierop
volgen beter in staat stellen de positie van DutchCulture te verklaren. Om deze
reden zal ik in dit hoofdstuk voornamelijk de positie van DutchCulture analyseren
zonder hier een rotsvaste conclusie aan te verbinden.
Ik begin met de uiteenzetting van de interne en externe factoren die een
uitwerking hebben en hebben gehad op het functioneren van DutchCulture en
daarmee op haar positie binnen het veld. Daarnaast zal ik dieper ingaan op de
bevindingen van het onderzoek van de hierboven genoemde IOB. Dit
onderzoeksrapport dient samen met het advies van de Raad voor Cultuur als richtlijn
voor het aankomende beleidskader en is om die reden van groot belang voor de
huidige positie van DutchCulture. Tot slot beschrijf en analyseer ik de positie van
DutchCulture zoals die is vastgelegd in diverse beleidsteksten, zoals het
39

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie 2016, p. 14.
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beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020, maar ook literatuur die door
DutchCulture zelf is opgesteld. Ik leg in dit hoofdstuk een relatie tussen de
historische context van de positie van DutchCulture binnen het uitvoeringsveld van
het ICB en de hedendaagse context, om zo haar huidige positie te kunnen
verklaren.

2.1 Interne en externe factoren

Het is belangrijk om de externe en interne oorzaken die invloed hebben gehad op
het functioneren van DutchCulture als eerst uiteen te zetten, omdat deze ook effect
hebben gehad op haar positie binnen het uitvoeringsveld.
Wat in beginsel van grootste invloed is geweest op het functioneren van
DutchCulture is de oorsprong van de instelling. DutchCulture heeft pas in april 2013
haar huidige vorm aangenomen.40 In dit jaar fuseerden verschillende organisaties
die betrokken waren bij het ICB tot het DCICC, de afkorting van het ‘Center for
International Cultural Cooperation’. Het DCICC werd al snel omgedoopt tot
DutchCulture om zo de naamsbekendheid te vergroten. De fusie vond plaats tussen
vier partijen, dit waren zowel stichtingen als instellingen die tot 2013 zelfstandig
hadden geopereerd. DutchCulture is ontstaan uit het Cultural Contactpoint, MEDIA
Desk Nederland, TransArtists en de Stichting Internationale Culturele Activiteiten.41
Deze organisaties waren verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het ICB.
De taken behelsden bijvoorbeeld de ondersteuning van kunstenaars en culturele
instellingen in de aanvraag van Europese subsidieaanvragen of de bemiddeling en
ondersteuning van kunstenaarsmobiliteit. DutchCulture stond destijds voor de
lastige opgave om al deze functies binnen één organisatie werkbaar te maken en
daar werd door het kabinet in datzelfde jaar nog een nieuwe functie aan
toegevoegd: het Gedeeld Cultureel Erfgoed.
40
41

DutchCulture 2013, p. 8.
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie 2016, p. 53.
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Daarnaast werd de uitdaging voor DutchCulture evenzeer gestuurd door
externe invloeden. De doorgevoerde cultuurbezuinigingen door Staatssecretaris
Halbe Zijlstra in 2010 waren drie jaar later ook binnen het uitvoeringsveld van het
ICB sterk voelbaar.42 Zo is te zien in de nota’s van de HGIS, de Homogene Groep
Internationale Samenwerking, die verantwoordelijk is voor het in kaart brengen van
de uitgaven op het terrein van het buitenlandbeleid (waar het internationaal
cultuurbeleid onder valt), dat er een daling is in het budget voor internationale
culturele samenwerking.43 Waar in 2010 nog €70.244.000 gespendeerd werd, was
dit bedrag in 2014 gedaald naar €58.625.000. Dit is een daling van bijna zeventien
44

procent in vier jaar tijd. De vier afzonderlijke organisaties (Cultural Contactpoint,
MEDIA Desk Nederland, TransArtists en Stichting Internationale Culturele
Activiteiten) kregen in 2010 een deel van dit budget, het exact bedrag is aan de
HGIS nota niet af te leiden. Het is echter waarschijnlijk dat aangezien het gehele
budget gekrompen is na de bezuinigingen, ook de publieke inkomsten van
DutchCulture na de fusie geringer zijn geworden.
De bezuinigingen hebben naast het kleinere budget voor de organisatie, ook
geresulteerd in een afname van sectorinstituten die voorheen belangrijke spelers
waren geweest in de distributie van expertise.45 DutchCulture had zodoende te
maken met een lacune in de informatievoorzieningen die zij zelf diende op te vullen.
Hierdoor veranderde haar positie binnen het uitvoeringsveld van het ICB.

Tot slot oefent de Tweede Kamer haar invloed uit op de organisatie. Het is voor de
Tweede Kamer erg belangrijk dat beleid, waarbij gebruik wordt gemaakt van
publieke middelen, iets oplevert. De waarde van het internationaal cultuurbeleid
dient dus voortdurend gerechtvaardigd te worden. In deze rechtvaardiging doet de

DutchCulture 2013, p. 4.
HGIS 2013, p. 1.
44
HGIS 2010 en 2014, p. 21.
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DutchCulture 2013, p. 4.
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Tweede Kamer een beroep op de verantwoordelijke ministeries, het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna OCW) en Buitenlandse Zaken (hierna
BZ).46 DutchCulture is hierin van politiek belang, omdat het internationaal
cultuurbeleid gerechtvaardigd kan worden aan de hand van de door haar
uitgevoerde monitoring van culturele activiteiten in het buitenland. Zonder dit
toezicht zijn de ministeries niet in staat de resultaten van het gevoerde beleid in
beeld te brengen.
DutchCulture voert de monitoring uit in opdracht van de ministeries en
publiceert de resultaten in een publicatie genaamd Buitengaats. De inhoud van
deze publicatie bevat alleen een overzicht van het aantal geregistreerde activiteiten
van Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen.47 DutchCulture is
verantwoordelijk voor het verzamelen en in kaart brengen van alle informatie die
afkomstig is van een scala aan sectorinstituten, cultuurfondsen, buitenlandse posten
en andere culturele organisaties. Deze taak, die in opdracht van het ministerie van
OCW en BZ wordt uitgevoerd, behoort onder de zogenoemde besteltaken van
DutchCulture. Ik baseer mij hier op de definitie van besteltaken zoals die beschreven
is in de kamerbrief van de in 2005 verantwoordelijke Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap: “Besteltaken betreffen de subsidiëring van activiteiten die
niet direct leiden tot of direct gericht zijn op producties en activiteiten voor publiek.
Besteltaken zijn voor het functioneren van alle sectoren belangrijk en hebben dus
eigenlijk een bovensectoraal karakter.” (van der Laan, 2005). Tegenwoordig behoort
het uitbrengen van Buitengaats nog steeds tot de besteltaken van DutchCulture.
Door deze externe factor wordt DutchCulture verplicht een bovensectorale rol aan
te nemen, deze rol heeft een bepaalde positie binnen het uitvoeringsveld van het
ICB als gevolg.
De ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken werden
middels de motie van Van Veen op 1 november 2016 verplicht gesteld zich te
verantwoorden over de besteding van de middelen aangaande het internationaal
cultuurbeleid (Bussemaker, Koenders en Ploumen, 17 november 2016).
47
DutchCulture 2017.
46
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2.2 De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en de
Raad voor Cultuur

In de introductie van dit hoofdstuk heb ik een korte toelichting gegeven over de
bevindingen van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie. Het
194 bladzijdes tellende onderzoek spreekt zich uit over de gebreken die zijn
geconstateerd in de uitvoering van het beleidskader internationaal cultuurbeleid
2009-2014. Dit onderzoek werd op verzoek van de ministers van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap en Buitenlandse Zaken uitgevoerd door de Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie. Deze onderzoeksinstelling verricht
onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van het Nederlandse
buitenlandbeleid.48 Het is belangrijk om te vermelden dat deze instelling onderdeel
is van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar om de onafhankelijkheid te
waarborgen hanteren zij transparante procedures.49

Om de huidige positie binnen het uitvoeringsveld van het ICB te verklaren wil ik
dieper ingaan op de bevindingen van IOB, omdat dit onderzoek de aanmoediging
is geweest voor de formulering van een nieuwe positie.
Ten eerste heeft IOB heeft vastgesteld dat DutchCulture door gebrek aan
afspraken met de ministeries van OCW en BZ geen richtlijnen had om het beleid
naar behoren uit te kunnen voeren. Zo ontbrak het aan mandaat waarbinnen de
coördinerende en ondersteunende werkzaamheden stonden beschreven. Dit heeft
ervoor gezorgd dat DutchCulture onvoldoende invulling heeft kunnen geven aan
Ministerie van Buitenlandse Zaken. (z.d.). Directie Internationaal Onderzoek en
Beleidsevaluatie (IOB). Geraadpleegd van
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandsezaken/organisatie/beleidsevaluatie/iob.
49
Ministerie van Buitenlandse Zaken. (z.d.). Directie Internationaal Onderzoek en
Beleidsevaluatie (IOB). Geraadpleegd van
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandsezaken/organisatie/beleidsevaluatie/iob.
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haar taken, omdat zij onvoldoende was geïnformeerd over de verwachtingen vanuit
het kabinet.50
Bovendien was het belang van DutchCulture niet in het internationaal
cultuurbeleid duidelijk benadrukt. De ministeries zijn in het beleidskader 2009-2014
naast het expliciet formuleren van de taken nalatig geweest in het benoemen van de
bevoegdheden van de organisatie. Hierdoor was DutchCulture onvoldoende op de
hoogte van de verwachtingen en haar rol binnen het beleid. Met als gevolg dat
andere spelers binnen het uitvoeringsveld van het ICB slecht waren geïnformeerd
over deze taken en bevoegdheden.51 De autoriteit van DutchCulture die in het kader
wel werd genoemd, maar niet voldoende werd toegelicht, heeft er bijvoorbeeld
voor gezorgd dat cultuurfondsen het gezag van de instelling ondermijnden.
Hierdoor werkten de twee spelers langs elkaar heen. In veel gevallen voerden de
cultuurfondsen als gevolg hiervan hun eigen beleid op het gebied van internationale
samenwerking.52 Aan de hand van de hierboven genoemde bevindingen kunnen we
concluderen dat externe factoren, die voornamelijk door het kabinet waren
veroorzaakt, interne kwesties tot gevolg hadden.

IOB heeft op basis van haar bevindingen de institutionele positionering van
DutchCulture binnen het uitvoeringsveld van het ICB gevisualiseerd (fig. 1). In dit
figuur verwijst de lijn met nummer 2 naar de gewenste samenwerking tussen
DutchCulture en de cultuurfondsen, maar zoals hierboven uiteengezet, is er bijna
geen sprake van deze uitwisseling. Dit wordt aangegeven met het symbool ≠.
Daarnaast maakt het figuur zichtbaar dat DutchCulture een centrale positie inneemt
tussen alle actoren die in het uitvoeringsveld actief zijn. Met deze vereenvoudigde
weergave van de institutionele positionering van DutchCulture lijkt het een
eenvoudige opgave te zijn voor de ministeries om binnen het beleidskader
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duidelijke richtlijnen op te stellen over de rol van DutchCulture. Vooralsnog
ontbraken deze richtlijnen in het beleidskader 2009-2014. Dit roept dan ook de
volgende vraag op: waarom hebben het ministerie van OCW en BZ zoveel moeite
met het opstellen van een mandaat, waarbinnen de taken en bevoegdheden van
DutchCulture worden benoemd? Ik hoop middels de verdere analyse van
beleidsteksten in dit hoofdstuk een voorlopig antwoord te formuleren op deze
vraag. Dit antwoord kan namelijk als verklaring dienen voor de positie die
DutchCulture momenteel inneemt binnen het uitvoeringsveld van het ICB.

Naast de beleidsdoorlichting van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en
Beleidsevaluatie heeft de Raad voor Cultuur (hierna RvC) ook een advies uitgebracht
over de stand van zaken van het internationaal cultuurbeleid en de rol van
DutchCulture daar in. De RvC stelt net als IOB dat de afstemming binnen het ICB te
wensen over laat. Meer samenhang tussen de actoren binnen het uitvoeringsveld is
noodzakelijk om het beleid vruchtbaar te laten zijn.53 Er is dus volgens de RvC
behoefte aan een instelling die deze samenhang bewaakt en volgens hen is
DutchCulture daar de uitgewezen organisatie voor. De vraag is echter hoe het komt
dat de rol van DutchCulture in de ogen van IOB en de RvC duidelijk is, maar dat de
organisatie als centrale speler in het uitvoeringsveld deze taak niet lijkt te kunnen
vervullen? Het heeft wellicht te maken met het ontbreken van specifieke
taakomschrijvingen, die het gevolg zijn van één externe factor: het kabinet. Ik hoop
hier in latere hoofdstukken een duidelijker antwoord op te vinden, als ik de positie
van DutchCulture ga verbinden aan de waarden die ten grondslag liggen aan de
uitvoering van het internationaal cultuurbeleid. De rol van DutchCulture wordt
namelijk gelegitimeerd op basis van deze waarden.
Desalniettemin betoogt de RvC dat de verantwoordelijkheid van
DutchCulture in de uitvoering van het beleid grotendeels moet liggen bij de
53
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verstrekking van informatie. Na het wegvallen van de sectorinstituten als gevolg van
de cultuurbezuinigingen in 2010 is de rol van kennisdeler binnen de uitvoering van
het ICB onvoldoende opgevuld, aldus het RvC. De RvC ziet hier een kans voor
DutchCulture. Zij kan als sectoroverstijgende organisatie alle informatie op één plek
bundelen en toegankelijk maken voor de sector en het diplomatieke netwerk in het
buitenland.54 De Raad stimuleert DutchCulture om naast de data die zij gebruikt
voor Buitengaats meer informatie te verzamelen die betrekking heeft op het ICB,
zoals het in kaart brengen van de beleidsplannen van het kabinet. De centrale
positie die door de IOB is weergeven in figuur 1 komt overeen met het advies van
de RvC dat hierboven is beschreven.

2.3 Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020

Ter geruststelling van de twee verantwoordelijke ministeries werd zowel in de
beleidsdoorlichting van de IOB als het advies van de RvC het belang van het voeren
van ICB onderstreept. Hiermee konden de ministers voor de beleidsperiode 20172020 opnieuw invulling geven aan het internationaal cultuurbeleid en daarmee de
positie van DutchCulture heroverwegen. In mei 2016 werd het beleidskader inclusief
kamerbrief gepubliceerd. De ministers benadrukten in de kamerbrief dat het
beleidskader is ontstaan als reactie op de publicaties van de IOB en RvC. Hieronder
wil ik de nieuw opgestelde positie van DutchCulture in het beleidskader aan de
hand van de gedane aanbevelingen en adviezen nader analyseren. Hierbij zal ik ook
korte verwijzingen maken naar één hoofddoelstelling die binnen het beleidskader is
opgesteld en van toepassing is op de rol en positie van DutchCulture. Ik ga niet
verder in op de inhoud van de doelstellingen en welke motieven hieraan ten
grondslag liggen, maar ter illustratie van de positie van DutchCulture binnen het
uitvoeringsveld van het ICB zal ik deze kort analyseren. De hoofddoelstellingen zijn
54
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door het kabinet opgesteld om vorm te geven aan de aanbevelingen en adviezen.
Binnen het huidige beleidskader is een drietal hoofddoelstellingen geformuleerd,
maar die zijn niet allemaal van toepassing op DutchCulture en haar positie binnen
het uitvoeringsveld.
Ten eerste bepleit het IOB dat er heldere afspraken gemaakt moeten
worden door het kabinet met betrokken instellingen over regie, coördinatie en
uitvoering.55 Aangezien het internationaal cultuurbeleid de verantwoordelijkheid is
van twee verschillende ministeries, beslaat de uitvoering ervan een breed veld
waarin veel actoren werkzaam zijn. Door gebrek aan synergie tussen de actoren
blijven kansen onbenut, aldus het IOB.56 Zowel het IOB als de Raad voor Cultuur ziet
mogelijkheden voor DutchCulture om een procescoördinerende rol aan te nemen,
waarin zij als schakel dient tussen de verschillende actoren om afstemming en
kennisdeling te kunnen garanderen.57 Het kabinet schaart zich achter dit advies en
kondigt aan dat DutchCulture een centrale rol krijgt binnen de uitvoering van het
beleid.58 Deze centrale rol is met name belangrijk voor het behalen van de eerste
hoofddoelstelling en deze luidt als volgt: “[…] een sterke cultuursector die in
kwaliteit groeit door internationale uitwisseling en duurzame samenwerking en die in
het buitenland wordt gezien en gewaardeerd.” (Bussemaker en Koenders 2016).
Om meer te kunnen bereiken voor de Nederlandse culturele sector in het
buitenland, zoals deze doelstelling onderschrijft, dient er volgens de ministers meer
samenhang in de uitvoering van het beleid te komen. De taak van DutchCulture die
bij deze doelstelling expliciet door de ministers benoemd is, is het faciliteren van de
totstandkoming van culturele samenwerking en het bewaken van de voortgang van
deze samenwerking.59 Dit moet volgens hen gebeuren in samenwerking met het
OCW en BZ. De conclusie die ik hieruit kan trekken is dat DutchCulture volgens het
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kabinet centraal moet staan tussen de overheid en de andere instellingen die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid. De andere actoren waar de
ministers het hier over hebben zijn de cultuurfondsen en ambassades en consulaten,
zoals die in figuur 1 zijn geïllustreerd.
De aanbevelingen en adviezen benadrukken evenzeer de ondersteunende rol
van DutchCulture binnen het ICB. Deze ondersteuning is voornamelijk van belang
voor posten in het buitenland. De ambassades en consulaten dienen volgens de
aanbevelingen beter op de hoogte te worden gebracht van ontwikkelingen binnen
het culturele veld in Nederland.60 DutchCulture kan hierin als informatieverstrekker
de posten op de hoogte brengen van vraag vanuit de sector en hiermee de posten
ondersteunen in het tot stand brengen van internationale samenwerking. Het belang
dat het IOB hecht aan informatieverspreiding tussen de actoren van het
internationaal cultuurbeleid zagen we ook terug in het advies van de RvC. Het
kabinet reageert op de aanbevelingen met de belofte de posten te ondersteunen in
het opstellen van meerjarige strategieën mits het een focusland betreft.61 Hier
neemt DutchCulture weer een belangrijke positie in tussen kabinet en buitenlandse
post, want zij worden door het kabinet verantwoordelijk gesteld in de ondersteuning
van de posten in het opstellen van zo’n meerjarige strategie. Het is van belang om
te benoemen wat precies deze focuslanden inhouden. Primair is de samenwerking
tussen DutchCulture en de posten in deze landen intensiever dan het contact met
landen die niet tot deze groep behoren. De focuslanden zijn net als de
doelstellingen binnen het beleidskader voor een periode van vier jaar aangesteld. In
het beleidskader 2017-2020 zijn er de volgende acht focuslanden opgesteld:
België/Vlaanderen, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Turkije, de Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk.62 Alle vertegenwoordigers van het ICB voeren in
deze landen intensiever cultuurbeleid. Dit houdt in dat DutchCulture, voor
Bussemaker en Koenders 2016, p. 5.
Bussemaker en Koenders 2016, p. 5.
62
Bussemaker en Koenders 2016, p. 7.
60
61

27

kunstenaars of culturele instellingen die de culturele samenwerking met China aan
willen gaan, meer van betekenis zal zijn in de totstandkoming van deze
samenwerking, dan wanneer het een land in Afrika zou betreffen. Als gevolg hiervan
kan ik concluderen dat, door dit onderscheid DutchCulture zich in het
uitvoeringsveld van het ICB dichterbij de buitenlandse posten van een focusland
positioneert en zij verder van de posten, die niet in een focusland werkzaam zijn, af
staat. Om deze reden is de centrale positie van DutchCulture van groter belang
voor de vertegenwoordigers in een focusland en niet zozeer voor het gehele
netwerk van diplomatieke posten.
Onduidelijk is hoe het kabinet aan zowel de centrale als ondersteunende rol
invulling geeft, want in het beleidskader licht het kabinet niet nader toe wat hiermee
precies bedoeld wordt. Naar aanleiding van het rapport van de IOB heb ik eerder in
het hoofdstuk geconcludeerd dat DutchCulture in de beleidsperiode 2009-2014 als
instituut een centrale positie had moeten innemen, maar dat door het gebrek aan
afspraken tussen het kabinet en DutchCulture dit destijds niet is gebeurd. In het
beleidskader 2017-2020 benoemt het kabinet wederom het belang van de
organisatie, maar wordt daar alweder geen verdere invulling in de vorm van
taakomschrijvingen of richtlijnen aan gegeven. Dit betekent voor DutchCulture dat
zij in de huidige beleidsperiode bij de uitvoering van het beleid niet kunnen
terugvallen op richtlijnen vanuit het kabinet. De taken die zij in het kader benoemen
zijn niet concreet genoeg. Er is nog te veel ruimte voor eigen invulling door zowel
DutchCulture als de andere actoren, waardoor de actoren in het veld langs elkaar
heen werken en DutchCulture hierdoor niet de vanuit het kabinet gewenste centrale
positie kan innemen. De analyse van het activiteitenplan van DutchCulture, die ik
verderop in het hoofdstuk zal gaan uitvoeren, zal uitwijzen hoe zij het huidige
internationaal cultuurbeleid toch tot uitvoering brengt. Op basis hiervan zullen de
beweegredenen van DutchCulture duidelijker worden en zal ik zodoende de positie
van DutchCulture in het huidige uitvoeringsveld kunnen verklaren.
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2.4 Activiteitenplan 2017-2020 DutchCulture

Als zelfstandig opererende organisatie beschrijft DutchCulture ook zelf haar positie
binnen het uitvoeringsveld. Naar aanleiding van het beleidskader internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 stelt DutchCulture een activiteitenplan op dat dezelfde
periode als het kader bestrijkt. DutchCulture presenteert zichzelf in dit
activiteitenplan als coördinator, promotor, barometer en aanspreekpunt.63 Ik licht
deze termen even kort toe om een beter inzicht te krijgen in de visie van
DutchCulture. Ten eerste de rol van coördinator, DutchCulture neemt deze rol aan
om de samenwerking tussen de fondsen, de posten en instituten te vervullen.64
Vervolgens de functie als promotor, DutchCulture zet zich in voor het vergroten van
de zichtbaarheid van de Nederlandse creatieve uitingen in het buitenland. Binnen
de rol van promotor is het belangrijk dat ook de impact en het rendement van alle
internationale inspanningen zichtbaar zijn aldus DutchCulture.65 De rol van
barometer vervult DutchCulture niet geheel zoals het woord impliceert, namelijk het
meten van verschijnselen, maar voor DutchCulture houdt deze functie voornamelijk
in dat zij een bijdrage willen leveren aan het strategisch ontwikkelen van het
internationaal cultuurbeleid, waar meer ruimte is voor de maatschappelijke en
culturele meerwaarde ervan.66 Tot slot de rol als aanspreekpunt, hierin informeert
DutchCulture de gehele Nederlandse culturele sector over praktische en actuele
informatie en zij zet zich daarbij in voor een actieve matching tussen culturele
organisaties met internationale netwerken en partners.67
Door deze vier rollen expliciet te benoemen legt DutchCulture haar gewenste
positie in het uitvoeringsveld van het ICB vast. Dit wordt bovendien in het plan
benadrukt door het benoemen van de samenwerking met andere actoren binnen
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het veld. DutchCulture bedeelt zichzelf een positie toe in relatie tot de andere
actoren, zoals de cultuurfondsen en diplomatieke posten. DutchCulture
onderscheidt binnen de samenwerking tussen de andere actoren, twee soorten
verbanden. Er zijn de samenwerkingsverbanden die gebonden zijn aan een land, de
zogeheten kerngroepen, en de verbanden die wereldwijd van toepassing zijn. De
kerngroepen worden gevormd door een vertegenwoordiging in het buitenland en
een aantal fondsen en sectorinstituten die baat hebben bij samenwerking binnen dit
specifieke land.68 Figuur 2 geeft de positie van DutchCulture binnen deze
kerngroepen weer. We zien in dit beleidsdoel dat binnen deze kerngroepen elke
actor met elkaar in contact staat en op die manier middelen zoals informatie en
netwerken met elkaar deelt. Binnen deze samenwerkingsverbanden staat
DutchCulture nog steeds centraal omdat zij als coördinerende instantie
verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van deze samenwerking en het in
goede banen leiden ervan.
De positie die DutchCulture volgens zichzelf inneemt binnen het mondiale
uitvoeringsveld heb ik weergegeven in figuur 3. Dit figuur heb ik op basis van de
analyse van het activiteitenplan gemaakt. Desalniettemin benoemt DutchCulture alle
actoren binnen dit veld, maar de wijze waarop zij in het veld ten opzichte van elkaar
zijn gepositioneerd, is middels mijn analyse tot stand gekomen. Volgens
DutchCulture zijn er binnen dit veld zes actoren actief: DutchCulture, de
Nederlandse overheid (ministerie van OCW, BZ en buitenlandse posten), de
culturele sector, de instituten, de fondsen en buitenlandse culturele organisaties en
overheden.69 Verbindingslijnen tussen de actoren rondom DutchCulture heb ik met
opzet niet getekend, omdat de uitvoering van het beleid in de ogen van
DutchCulture in eerste instantie via DutchCulture gaat.
DutchCulture heeft volgens mijn analyse ten doel zich centraal tussen alle
actoren te positioneren. Terugkijkend op het beleidskader internationaal
68
69

DutchCulture 2016, p. 10.
DutchCulture 2016, p. 14.

30

cultuurbeleid 2017-2020 is het logisch dat zij zichzelf op deze manier positioneert,
omdat zij vanuit het kabinet de opdracht heeft gekregen deze positie aan te nemen.
Op grond van de aanbevelingen en adviezen van de IOB en RvC kan ik concluderen
dat dit beleidsdoel in het verleden niet is gerealiseerd. Dit roept vervolgens de
vraag op of deze positie halverwege de huidige beleidsperiode alsnog werkelijkheid
is geworden. Wellicht biedt de analyse van de waarden die ten grondslag liggen
aan het ICB uitkomst voor de werkelijke positie van DutchCulture. Door deze
waarden te benoemen wordt het voor het onderzoek inzichtelijker welke aspecten
van het internationaal cultuurbeleid voor de overheid het belangrijkst zijn en
zodoende invloed uitoefenen op de positie van DutchCulture.
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Hoofdstuk 3: Economische waarde en het internationaal cultuurbeleid

In het vorige hoofdstuk heb ik door middel van de relevante beleidsteksten,
onderzoeksrapporten en andere literatuur die betrekking heeft op DutchCulture,
haar positie binnen het uitvoeringsveld van het internationaal cultuurbeleid in een
voorlopige conclusie beschreven. De positie die de organisatie inneemt wordt
beïnvloed door haar taken, bevoegdheden en richtlijnen die door het kabinet aan
de organisatie zijn opgelegd. Op basis van deze bepalingen, die zijn vastgelegd in
het Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020, stelt DutchCulture een
activiteitenplan op waarbinnen zij beschrijft hoe de organisatie concreet invulling
geeft aan dit beleid. Uit de analyse van dit activiteitenplan heb ik vervolgens de
positie van DutchCulture binnen het uitvoeringsveld afgeleid. Daarnaast is de
positie zoals die wordt omschreven in zowel het beleidskader als het activiteitenplan
gebaseerd op een beleidsdoel. Mijn voorlopige conclusie laat zien dat DutchCulture
zich in haar eigen teksten positioneert in het midden van het veld. In deze
geanalyseerde teksten benoemt DutchCulture een aantal partners en hieruit kan ik
afleiden dat zij zichzelf plaatst tussen de beleidsmakers (ministeries van OCW en
BuZa), de culturele sector en andere uitvoerende organisaties, zoals buitenlandse
diplomatieke posten, cultuurfondsen en (buitenlandse) instituten (zie fig. 3). De
positie die ik in het figuur heb gevisualiseerd is een abstractie van de werkelijkheid
die ik op basis van mijn analyse heb geconstrueerd.
Deze positie wordt in de relevante beleidsteksten gelegitimeerd op basis van
uitgevoerde activiteiten die een gewenst effect met zich meedragen en
standpuntbepalingen die een afspiegeling zijn van de waarden die aan het
internationaal cultuurbeleid ten grondslag liggen.70 Gielen beschrijft in zijn
onderzoek dat deze waarden in een aantal stappen bepaald kunnen worden. Ik zal
Zoals in de inleiding aangegeven gebruik ik hiervoor het beleidskader internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 en het activiteitenplan 2017-2020 van DutchCulture.
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kort toelichten welke stappen dit zijn. De waardecreatie begint met een interactie
tussen verschillende actoren van, in dit geval, het uitvoeringsveld van het ICB of
tussen een actor en de wereld. Bij deze laatste is er sprake van een autonome
handeling en worden de specifieke partijen niet benoemd. Onder deze actoren valt
ook DutchCulture en zoals we in de paragraaf hierboven lezen, vindt er interactie
plaats tussen DC en bijvoorbeeld de buitenlandse diplomatieke posten. Na het
vaststellen van de actoren is de volgende stap: het achterhalen van de interactie,
het gaat hier om een vermelding van een activiteit tussen de actoren. Dit moet een
specifieke omschrijving zijn van een gebeurtenis of een standpuntbepaling. Binnen
dit laatste is voornamelijk van belang dat er een beoogde interactie of gebeurtenis
wordt geformuleerd. Vervolgens dienen we aan deze activiteit of standpuntbepaling
het veronderstelde effect dat er aan ten grondslag ligt, te achterhalen. Deze hoeft
binnen de teksten niet specifiek benoemd te worden, maar kan op basis van analyse
worden geïnterpreteerd. Ter verduidelijking geef ik een voorbeeld uit het
beleidskader van het ICB:

Erasmusprijs-winnaar Frie Leysen selecteerde voor de vierde editie van het

Get Lost- festival vier voorstellingen uit vier werelddelen. Het publiek in
Nederland en Vlaanderen wordt in de voorstellingen geconfronteerd met
theatertradities die hier niet of nauwelijks te zien zijn. In het randprogramma
gaan de buitenlandse theatermakers in gesprek en aan het werk met
Nederlandse vakgenoten. Zij wisselen artistieke visies uit en werken daarmee
aan hun netwerk (Bussemaker en Koenders, 2016).

In deze passage is helder de activiteit geformuleerd: de voorstellingen op het Get

Lost-festival, en daar is door de beleidsmaker een effect aan gekoppeld: het
uitwisselen van artistieke visies en het werken aan hun netwerk. Welke waarde
hieraan ten grondslag ligt, is op dit punt binnen het onderzoek nog onzeker. Ik zal
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later in het onderzoek terugkomen op deze passage uit het beleidskader en hier een
waarde aan verbinden. Ik dien eerst alle waarden te definiëren, om vervolgens door
middel van codering mijn analyse van de primaire teksten uit te voeren. Deze
analyse zal leiden tot tekstuele voorbeelden die ik aan de hand van ondersteunende
theorieën kan interpreteren om daar conclusies aan te verbinden. Via deze stappen
zal ik de verschillende waarden (economisch, politiek en sociaal) achterhalen om
zodoende de invloed ervan op de positie van DutchCulture te concluderen.
In dit hoofdstuk leg ik de focus op de economische effecten van cultuurbeleid
en de economische waarde daarvan. Het is belangrijk om eerst de betekenis van de
economische waarde te definiëren en daar zal ik zowel het nationale cultuurbeleid
2013-2016 van Zijlstra als de ondersteunende theorie van Hans Abbing over de
economie van kunst en cultuur voor gebruiken.

3.1 De economische waarde

Ik wil beginnen met het onderzoeksrapport van Gielen et al.. Hierin geeft Gielen een
beschrijving van de economische waarde van kunst en cultuur die van belang is voor
de definiëring van het begrip. Zoals beschreven in de inleiding wordt de inhoud van
het onderzoeksrapport gevormd door verschillende onderzoeken die de effecten
van cultuur hebben geanalyseerd en beschreven.71 Op de verticale assen van de
matrix die op basis van alle literatuur is gevormd, staan de verschillende waarden.
Onder deze waarden valt ook de economische waarde, en daar is betekenis aan
gegeven op basis van de analyse van verscheidene onderzoeken naar de
economische effecten.72 Met de economische effecten bedoelt Gielen de impact
van de cultuursector op de economie, zo stelt hij met andere woorden: “ […] de
economische meerwaarde die cultuuractiviteiten van allerhande aard kunnen
opleveren.” (Gielen, 2014). De impact waar Gielen het hier over heeft loopt volgens
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hem via verschillende ‘routes’ die elk een andere onderzoeksmethode kennen. De
drie routes zijn als volgt: (1) de impactanalyse, (2) imago en ‘culture-led
regeneration’ en (3) aantrekkelijkheid.73
Bij het onderzoek van de impactanalyse bestuderen de onderzoekers de
theorie met betrekking tot de (veronderstelde) economische impact van culturele
activiteiten. Binnen het onderzoek naar imago en ‘culture-led regeneration’ kijkt
men naar de effectiviteit van culturele voorzieningen of activiteiten om regeneratie
van bijvoorbeeld delen van steden te bevorderen en het imago te verbeteren. En
tot slot de aantrekkelijkheid; deze derde route heeft volgens de onderzoekers veel
overlap met de tweede, maar binnen dit onderzoek wordt er meer gekeken naar de
aantrekkelijkheid die steden en woon- en recreatiegebieden reeds hebben. Hierin
geldt het vestigingsklimaat en de woonaantrekkelijkheid als indicator voor de
aantrekkingskracht van culturele voorzieningen. Ik gebruik deze verschillende routes
ook als codes binnen mijn analyse, maar zal dit nog uitbreiden met andere termen
en begrippen die gebruikt worden door Gielen et al. binnen de drie routes.

In het inleidende hoofdstuk waarin ik het politieke landschap beschrijf van de
periode 2013-2016, ligt de focus voornamelijk op de economische insteek van
Halbe Zijlstra. Aangezien dit hoofdstuk zich beperkt tot de economische waarde van
cultuurbeleid, ga ik in deze paragraaf nog wat dieper in op zijn beleidskader Meer

dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. In de periode 2013-2016 hebben
zich binnen het politieke klimaat een aantal ontwikkelingen voorgedaan die
gevolgen hadden voor het cultuurbeleid. Een korte resumé: als gevolg van de
wereldwijde economische crisis in 2007 diende de Nederlandse overheid te
bezuinigingen en de hardste klappen vielen voor de culturele sector. Ik ga hier niet
verder in op de ontwikkelingen omtrent de bezuinigingen, maar voer een tekstuele
analyse uit waarbinnen ik op zoek ga naar economische termen en begrippen die
73
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Halbe Zijlstra in zijn beleidsbrief gebruikt en die van toepassing zijn op de
economische effecten van cultuurbeleid.
Naar aanleiding van mijn analyse zijn er een aantal termen aan het licht
gekomen die zo vaak voorkomen dat ik ze kort wil toelichten. Ten eerste het
ondernemerschap, deze term kwam in totaal 29 keer voor. Deze economische term,
die pas sinds de jaren 90 van de vorige eeuw zijn intrede heeft gemaakt in de
culturele sector, gebruikt Zijlstra vaak in combinatie met een andere term die heel
vaak voorkomt: (eigen) inkomsten.74 Deze term komt 37 keer voor in de tekst van
Zijlstra. Ik wil twee voorbeelden hiervan toelichten: “De overheid treedt te veel op
als financier en bij de verlening van subsidies is nu te weinig aandacht voor publiek
en ondernemerschap. Het kabinet wil dat culturele instellingen en kunstenaars
ondernemender worden en een groter deel van hun inkomsten zelf verwerven.” en
“Ondernemerschap: elke instelling of individuele kunstenaar moet de komende tijd
nog meer dan voorheen werk maken van ondernemerschap. Het gaat daarbij om
positionering en profilering, omgevingsbewustzijn en een evenwichtige
financieringsmix.“ (Zijlstra, 2011). Het genereren van eigen inkomsten door middel
van het cultureel ondernemerschap speelt dus voor Zijlstra een belangrijke rol als hij
het heeft over de uitvoering van cultuurbeleid.
De citaten beantwoorden echter niet de vraag welke onderliggende waarden
aan het denkbeeld van Zijlstra ten grondslag liggen. Op het eerste gezicht lijkt het,
dat voor Zijlstra kunstbeleid opgesteld en uitgevoerd dient te worden vanuit een
economisch oogpunt, namelijk het opbrengen van geld. Er zit hier echter nog een
andere waarde achter verscholen die de uitspraken van Zijlstra beter kan verklaren.
Deze waarde komt aan het licht wanneer ik mijn analyse verschuif van de citaten
over de instellingen naar die, die zich richten op de rol van de overheid binnen de
culturele sector. Zijlstra benadrukt in zijn beleidsbrief dat de overheid zich moet
terugtrekken als hoofdfinancier van de culturele sector. Volgens hem is de sector
74
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ziek en ligt het al te lang aan het ‘subsidie-infuus’.75 Voor een gezonde culturele
sector dient zij zich los te maken van dit infuus en te leren onafhankelijk te zijn van
de overheid.76 Deze visie kunnen we verklaren aan de hand van een politieke
waarde die voor Zijlstra erg belangrijk is. De terugtrekkende rol van de overheid en
de onafhankelijkheid van de sector kunnen we scharen achter het liberalisme, een
politieke waarde die voor Zijlstra van groot belang is geweest bij het opstellen van
zijn cultuurbeleid. Aangezien dit hoofdstuk zich focust op de economische waarde
van cultuurbeleid ga ik nu niet verder in op deze politieke waarde, maar zal ik dit
nader toelichten in hoofdstuk 4.

Naast het feit dat Zijlstra van mening is dat de overheid minder als financier moet
optreden binnen de culturele sector en dat instellingen eigen inkomstenbronnen
moeten genereren, benadrukt hij menigmaal de economische effecten van kunst en
cultuur. Hierin ziet hij niet zozeer kansen voor culturele hotspots of de
aantrekkelijkheid van steden zoals we bij Gielen zagen, maar Zijlstra bespreekt
voornamelijk de economische winst die voor Nederland te behalen is. Binnen deze
uitspraken over de economische meerwaarde voor Nederland door instellingen en
kunstenaars, is een speciale rol voor de creatieve sector weggelegd. Voorbeeld
hiervan is: “Het kabinet heeft de creatieve industrie aangewezen als een van de
topgebieden die een belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde
voor Nederland hebben.” (Zijlstra, 2011). Ik kan hieruit afleiden dat het
winstoogmerk binnen de creatieve sector voor Zijlstra van belang is, omdat dit de
economie van Nederland kan versterken. Hierin is de winst die ten goede zou
komen voor de sector minder van belang voor Zijlstra.

Harmen Bockma. 11-06-2011. Halbe Zijlstra: Er zit pijn in de bezuinigingen, dat klopt.
Geraadpleegd van https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/halbe-zijlstra-er-zit-pijn-in-debezuinigingen-dat-klopt~b45a158f/.
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Tot slot de ondersteunende theorie van Hans Abbing. Binnen zijn boek Een

Economie van de Kunsten; beschouwingen over de kunst en kunstbeleid zet hij net
als Gielen een aantal onderzoeken uiteen betreffende de economische waarde van
kunst en kunstbeleid, die hij vervolgens analyseert. Vanuit zijn achtergrond als
econoom laat hij zich uit over de economie van de kunsten, waarin de onderzoeken
naar de economische effecten van kunst en kunstbeleid als leidraad dienen binnen
het boek. Deze onderzoeken worden volgens Gielen vaak gebruikt in de
legitimering van het voeren van kunstbeleid en het bestaan van kunstsubsidiering.
Het is van belang om naar deze onderzoeken te kijken binnen mijn eigen
onderzoek, omdat het de theorie van Gielen kan aanvullen en daarnaast ook
argumenten binnen zijn theorie kan ondersteunen. Ik zal in deze paragraaf door
middel van Abbing de leemtes binnen de theorie van Gielen opvullen. Dit is van
belang om een zo volledig mogelijke betekenis van het begrip “economische
waarde” te kunnen opstellen. Ik zal hieronder een paar termen die in verband
worden gebracht met de economische waarde van kunst en kunstbeleid
uiteenzetten.

Ten eerste behandelt Abbing de term werkgelegenheid. Binnen het onderzoek naar
dit economische effect speelt innovatie een belangrijke rol.77 De werkgelegenheid
binnen de culturele sector is het resultaat van de innovatie die gepaard gaat met de
technische reproductie binnen de sector. De hoge mate van innovatie zorgt voor
veel werkgelegenheid, aldus Abbing. Hij benadrukt hier wel dat deze innovatie vaak
alleen van toepassing is op bepaalde niches binnen de culturele sector, zoals de
creatieve industrieën. Als de overheid haar cultuurbeleid wil legitimeren op gronden
van innovatie, dan voert zij volgens Abbing een productiebeleid. Binnen deze
beleidsvoering speelt de export van culturele producten een belangrijke rol in
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economische waarde van het beleid.78 Dit internationale aspect van kunst en
kunstbeleid is voor mijn onderzoek van belang, omdat dit een reden zou kunnen zijn
voor de overheid om het internationaal cultuurbeleid tot uitvoering te brengen. Of
dit ook werkelijk het geval is, zal moeten blijken uit de analyse van het beleidskader
van de ministeries en het activiteitenplan van DutchCulture.
Vervolgens analyseert Abbing de onderzoeken naar de impact-analyse, deze
onderzoeken houden zich bezig met de economische betekenis van de culturele
sector. Hij is van mening dat dit soort onderzoek nodig is om de culturele sector
bewust te maken van de eigen economische betekenis, maar dat de methodiek van
dit soort onderzoek te wensen overlaat. Binnen dit soort onderzoek rekent men zich
letterlijk rijk, omdat gerekend wordt met omzetten die op één stapel worden
gegooid. De omzet die volgens de impact-analyse gegenereerd zou worden wordt
in de ogen van Abbing niet alleen teweeg gebracht door de kunst- en cultuursector,
maar bevat de bedrijvigheid van alle sectoren.79 In plaats van het uitvoeren van de
impact-analyse beroept Abbing zich op een andere onderzoeksmethode naar de
economische betekenis van de kunst- en cultuursector, namelijk de multiplieranalyse, een begrip dat ook een rol speelde binnen de theorie van Gielen. Abbing
geeft aan dat binnen dit soort onderzoek, men zich afvraagt wat de economische
gevolgen zijn van een eenmalige financiële injectie in de betrokken sector, en dan in
dit geval de culturele sector. Volgens Abbing kan zo’n injectie via allerlei omwegen
resulteren in een verhoogde, al dan niet lokale, economische activiteit. Deze
economische activiteit zorgt vervolgens voor meer culturele activiteit en zo houdt dit
elkaar in stand.80
Opvallend is dat Abbing de culturele diplomatie ook plaatst onder de
economische effecten. Zelf geeft hij al aan dat dit effect zelden benoemd wordt
binnen onderzoeken, maar dat dit in zijn ogen misschien wel het belangrijkste effect
Abbing 1993, p. 235.
Abbing 1993, p. 218.
80
Abbing 1993, p. 219.
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behelst. In eerste instantie zou je denken dat deze vorm van diplomatie thuishoort
bij de politieke waarde, maar volgens Abbing draait culturele diplomatie juist om de
economische winst. Cultureel prestige in internationaal verband kan volgens Abbing
een aanzienlijk welvaartselement vertegenwoordigen, omdat dit bijvoorbeeld kan
leiden tot een reëel inkomen voor de instellingen en kunstenaars.81 Ook zorgt de
culturele diplomatie voor toerisme-bevordering, wat natuurlijk zorgt voor meer
omzet binnen de culturele sector, maar ook juist in sectoren daarbuiten, aldus
Abbing.
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Ter verduidelijking van alle informatie uit de secundaire literatuur over het begrip
economische waarde, heb ik een tabel gemaakt die overzichtelijk alle belangrijke
begrippen en termen uit de teksten weergeeft.
P. Gielen
- Impact
-

Multiplier

-

Toerisme

-

Werkgelegenheid

-

H. Zijlstra
- Creatieve sectoren
-

H. Abbing
- Publiek(sbereik)

Economische

-

Innovatie

betekenis

-

Welvaart

-

Ondernemerschap

-

Impact-analyse

Regeneratie

-

(Vrije) markt

-

Multiplier

-

Investering

-

Publiek(sbereik)

-

Werkgelegenheid

-

Creatieve

-

Eigen inkomsten

-

Creatieve

-

Aantrekkelijk

-

Erfgoed

-

Duurzame

-

Financiering

industrieën
-

Culturele
diplomatie

-

Toerisme

Ik wil allereerst even kort toelichten hoe de drie lijsten uit de tabel zich tot elkaar
verhouden. Dit is van belang, omdat uit deze tabel de code-boom zal voortvloeien
die de leidraad zal zijn voor de analyse van het primaire materiaal.

Pascal Gielen en Hans Abbing hebben vanuit hun academische achtergrond het
begrip ‘economische waarde’ onderzocht, toegelicht en van een betekenis voorzien.
Dit heeft ertoe geleid dat er in de tabel veel overlap bestaat tussen de begrippen
en termen die de twee academici belangrijk achten. Zo hechten zij veel waarde aan
de begrippen impact of impact-analyse en de multiplier. Deze begrippen zijn
afkomstig van verscheidene onderzoeksmethodes naar de economische waarde van
kunst en kunstbeleid. Deze onderzoeken worden door beiden vaak aangehaald
binnen hun eigen analyse, omdat dit soort onderzoek in vergelijking met
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soortgelijke analyses een completer beeld geeft van de economische effecten van
kunst en cultuur.82 Op het eerste gezicht lijkt Zijlstra deze begrippen achterwege te
laten, aangezien hij deze niet bij naam noemt in zijn beleidsbrief. Het is echter zo
dat deze begrippen wel degelijk van invloed zijn geweest op de inhoud van zijn
brief. We kunnen de begrippen die genoemd worden door Gielen en Abbing zien
als koepelbegrippen waaraan de staatsecretaris een eigen invulling heeft gegeven.
Zodoende introduceert Zijlstra andere termen die ik kan scharen achter ‘impactanalyse’ of ‘multiplier’. Een voorbeeld hiervan is het veelvuldig gebruik van de
begrippen ‘economische betekenis’ en ‘ondernemerschap’. Zijlstra is van mening
dat de economische betekenis, oftewel de impact van kunst- en cultuurbeleid,
berekend kan worden op basis van het ondernemerschap van de culturele instelling.
Dit zal leiden tot kwantitatieve resultaten, zoals het percentage eigen gegenereerde
inkomsten. De onderzoeken die we bij Abbing en Gielen zagen heeft Zijlstra als
leidraad gebruikt om zijn eigen economische termen te presenteren. Het lijkt er dus
op dat Zijlstra zich heeft laten inspireren door wetenschappelijke onderzoeken, maar
daar vanuit bijvoorbeeld zijn politieke achtergrond of een andere reden een eigen
draai aan heeft gegeven.
Daarnaast is in de tabel te zien dat in alle drie de lijsten begrippen
voorkomen die het woord ‘creatieve’ in zich hebben. Gielen gebruikt alleen
‘creatieve’, maar Zijlstra en Abbing koppelen hier nog een ander begrip aan:
‘sectoren’ en ‘industrieën’. Met de kennis die ik heb over de context waarin deze
begrippen worden gebruikt, kan ik concluderen dat binnen alle drie de teksten de
dezelfde betekenis geldt. Het betreft hier een bepaalde sector binnen de gehele
culturele sector, die volgens de auteurs een grote invloed uitoefent op de
economische effecten van kunst en cultuur. Deze creatieve sector is in de ogen van
zowel Gielen, Zijlstra als Abbing van groot belang voor het economisch rendement
binnen de sector. In het geval van Abbing hangt hier ook nog vaak het begrip
82
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innovatie aan vast en zoals we hierboven hebben kunnen lezen is het vooral die
innovatie die als oorzaak wordt gezien voor de positieve economische effecten
binnen de culturele sector.
Nu alle begrippen en termen uit de tabel zijn verduidelijkt heb ik deze lijsten
aangescherpt en ze in een concluderende code-boom verwerkt die hieronder te
zien is. Deze boom is van belang voor de analyse van het primaire materiaal.
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Economische waarde

Impact analyse

Imago

Multiplier

Publieksbereik

Creatieve
Industrieën

Culturele
diplomatie

Ondernemerschap

Aantrekkelijkheid

Creatieve
sectoren/
industrieën

Erfgoed

Hoofdthema
Thema

(eigen)
inkomsten

Code
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3.2 De economische waarde in het beleidskader internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 en activiteitenplan 2017-2020 van
DutchCulture

Hieronder voer ik de analyse uit van het beleidskader internationaal cultuurbeleid
2017-2020 en het activiteitenplan 2017-2020 van DutchCulture. Ik licht een aantal
passages toe, die uit mijn analyse naar voren zijn gekomen en die ik belangrijk acht
voor het onderzoek naar de waarden die ten grondslag liggen aan het internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 en de rol die DutchCulture daarin inneemt. De analyse voer
ik uit aan de hand van de stappen die Gielen ook in het onderzoeksrapport heeft
doorlopen om tot de kern van de waarden te komen. Deze stappen heb ik reeds
toegelicht in de inleiding van dit hoofdstuk.

3.2.1 De impact-analyse en multiplier

Aangezien de begrippen ‘impact-analyse’ en ‘multiplier’ bij zowel Pascal Gielen als
Hans Abbing een grote rol spelen en Zijlstra middels andere woorden hier ook naar
refereert, wil ik als eerste deze codes behandelen.
Zoals ik eerder in het hoofdstuk heb toegelicht behelst de impact-analyse een
methodiek van onderzoek naar de economische effecten van kunst en cultuur.
Binnen dit onderzoek wordt nagegaan welke impact cultuur heeft op de lokale
economie van een stad of regio. Dit onderzoek kan uitgebreid worden naar een
multiplier-analyse en dan gaat het om de economische betekenis van een
eenmalige financiële injectie. Ondanks het feit dat deze twee begrippen in de
secundaire literatuur geregeld voorkomen en veel bijdragen aan de betekenis van
de economische waarde van kunst en cultuur, worden ze nauwelijks in het
beleidskader benoemd. Het woord ‘multiplier’ komt maar één keer voor en dat is in
deze passage: “Aanbeveling: Ondersteun de posten waar nodig bij het identificeren
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van multiplier, bijvoorbeeld door de Nederlandse spelers in het culturele landschap
goed in kaart te brengen, inclusief hun internationaliseringspotentieel op de
verschillende beleidsthema’s en in de prioriteitslanden.” (Bussemaker en Koenders,
2016). Deze aanbeveling is afkomstig van de IOB en is dus niet door de ministers
zelf opgesteld, zij honoreren echter de aanbeveling wel, mits het een focusland
betreft. Daarnaast valt er nog iets anders op aan deze uitspraak, namelijk het feit dat
de multiplier niet in Nederland gefaciliteerd hoeft te worden. De Nederlandse
economie zal door deze multiplier niet direct positief beïnvloed worden, maar die in
het focusland waarschijnlijk wel. De multiplier zal daarnaast in dienst staan van de
Nederlandse kunstenaars en culturele instellingen in plaats van de Nederlandse
economie als geheel. Op basis van deze uitspraak kan ik afleiden dat de waarde van
het internationaal cultuurbeleid niet alleen ten dienst staat van Nederland, maar dat
bijvoorbeeld cultureel economische ontwikkelingssamenwerking of economische
winst voor de kunstenaar en instelling ook van belang zijn. Naast dit ene citaat
komen de codes niet vaker voor.

3.2.2 Imago en aantrekkelijkheid

De codes ‘imago’ en ‘aantrekkelijkheid’ zijn afkomstig uit het onderzoeksrapport van
Gielen et al.. Volgens Gielen bestaat er veel overlap tussen deze twee thema’s,
vandaar dat ik ze hier binnen één paragraaf behandel.
Binnen deze thema’s heeft men het voornamelijk over stedelijke regio’s en
hoe kunst en cultuur kunnen bijdragen aan een, zoals het woord al suggereert,
aantrekkelijk vestigingsklimaat binnen deze regio’s. Uit het beleidskader komt naar
voren dat de ministers op de hoogte zijn van de resultaten die verscheidene
onderzoeken naar deze thema’s hebben uitgewezen: “Het succes van steden
wereldwijd hangt samen met hun profiel als culturele hotspot.” (Bussemaker en
Koenders, 2016). Het succes van stedelijke regio’s blijft een terugkomend
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onderwerp binnen het kader, er wordt namelijk tien keer een referentie gemaakt
naar steden, binnensteden of stedelijke regio’s. Hierbinnen is een speciale rol
weggelegd voor cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed is volgens de ministers de spil
binnen de ontwikkeling van steden en stedelijke regio’s: “Hierbij valt onder meer te
denken aan ondersteuning van lokale culturele activiteiten […] die lokale stedelijke
vraagstukken op inclusieve wijze aanpakken en van kennisuitwisseling op het gebied
van (her)bestemming van erfgoed om historische binnensteden te verbeteren.”
(Bussemaker en Koenders, 2016). En zo ook in dit citaat: “De inzet moet leiden (1)
tot (gezamenlijke) artistieke creaties van lokale en/of Nederlandse culturele actoren
die door een divers publiek worden beleefd, (2) tot creatieve en inclusieve aanpak
van stedelijke problemen op het terrein van duurzaamheid en leefbaarheid en (3) tot
duurzame (her)bestemming van lokaal erfgoed.” (Bussemaker en Koenders, 2016).
Het veronderstelde effect dat aan deze uitspraken ten grondslag ligt brengt de
relatie tussen cultureel erfgoed en de betekenis van de economische waarde in
beeld. Het imago en de aantrekkelijkheid van (stedelijke) regio’s in het buitenland
hangt samen met het aanbod van cultureel erfgoed.
Door in het beleidskader meerdere malen het belang van cultureel erfgoed te
onderstrepen (in totaal 32 keer), willen de ministers de economische waarde van
kunst en cultuur ervan benadrukken. De aandacht voor cultureel erfgoed komt niet
uit de lucht vallen, Zijlstra benadrukt het effect ervan in economisch opzicht ook in
zijn beleidsbrief.83 Tijdens de bezuinigingsronde van Zijlstra werd erfgoed ook zo
veel mogelijk ontzien, dit geeft ook blijk van de betekenis die het had in de ogen
van de staatssecretaris.84
Het economische effect dat cultureel erfgoed in Nederland heeft
teweeggebracht, proberen Bussemaker en Koenders middels het internationaal
cultuurbeleid in het buitenland te bewerkstelligen. Door ook de Nederlandse
culturele actoren in deze passage te benoemen, suggereren zij dat niet alleen de
83
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buitenlandse steden of regio’s een positief economisch effect moeten ervaren, maar
dat ook Nederland de economische waarde ervan moet ondervinden. Hiermee
wordt de lijn van het nationale cultuurbeleid doorgetrokken en dat blijkt uit het
volgende citaat: “Daarnaast wijst de Raad op de noodzaak ook de stedelijke regio’s
binnen Nederland te betrekken in het internationaal cultuurbeleid en daarbij breder
te kijken dan de Randstad.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Naast de ambitie om
door middel van ontwikkelingssamenwerking de stedelijke regio’s in de focuslanden
te verbeteren, moet het ICB ook bijdragen aan de ontwikkeling van Nederlandse
regio’s. Een voorbeeld uit het activiteitenplan van DutchCulture zal dit nog
concreter maken, omdat zij zich uitspreken over de activiteiten die zij ondersteunen
die betrekking hebben op de hierboven genoemde doelstelling van Bussemaker en
Koenders: “Ook houden wij de komende vier jaar aansluiting bij grootschalige
evenementen met een internationaal karakter in heel het land, zoals Leeuwarden
Culturele Hoofdstad van Europa en het Europees Jaar van het Cultureel erfgoed in
2018.” (DutchCulture, 2016).

3.2.3 Culturele diplomatie

Eerder in dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat volgens Hans Abbing culturele
diplomatie fungeert als één van de belangrijkste economische effecten van kunst en
cultuur. In zijn ogen staat diplomatie gelijk aan economisch succes.85 In het
beleidskader ziet het kabinet dit echter als twee individuele begrippen: “Ook de
Raad voor Cultuur benoemt de diplomatieke en economische invalshoek als een
belangrijk perspectief met een rol voor de overheid. Onder deze hoofddoelstelling
is het internationaal cultuurbeleid ondersteunend aan andere beleidsdoelen.”
(Bussemaker en Koenders, 2016). Gezien de theorie van Abbing bestaat er weinig
tot geen onderscheid tussen de diplomatieke invalshoek en de economische
85

Abbing 1993, p. 219.

48

invalshoek. Met andere woorden: de twee invalshoeken die hierboven worden
genoemd komen op het zelfde neer. Toch wil ik niet onverwijld deze conclusie
trekken. Op basis van mijn analyse kan ik concluderen dat het woord ‘diplomatie’ 12
keer genoemd wordt in het beleidskader. Er wordt door de ministers onderscheidt
gemaakt tussen ‘moderne’, ‘culturele’ en ‘publieks’ diplomatie. Hoe er in precies
invulling wordt gegeven aan de betekenis en uitvoering van deze soorten
diplomatie blijft binnen het beleidskader onbekend. Ik neem als bijvoorbeeld deze
citaten: “Ook in de moderne diplomatie biedt cultuur vele mogelijkheden om de
belangen van Nederland in het buitenland te dienen.” en “De IOB omschrijft deze
culturele diplomatie als een intelligent gebruik door de overheid van de vele (al
bestaande) culturele relaties en netwerken om specifieke beleidsdoelen dichterbij te
brengen.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Kunst en cultuur worden in beiden
soorten ‘diplomatie’ gebruikt als middel culturele diplomatie als middel om (andere)
belangen te dienen en beleidsdoelen dichterbij te brengen, waar dit precies
betrekking op heeft, blijft tot dusver onbekend. Gezien het feit dat er door de
ministers in het ICB expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende
soorten diplomatie en aangezien dat op basis van deze analyse kan worden gezegd
dat het louter, zoals Abbing impliceert, economische belangen behartigd, zal ik het
woord ‘diplomatie’ later in het onderzoek nog verder analyseren als ik de politieke
waarde zal behandelen.
In het activiteitenplan komt de term diplomatie eveneens terug.
Internationaal prestige, waar Abbing het over heeft in zijn theorie, wordt door
DutchCulture eveneens aangehaald: “In de diplomatie is het een middel om
Nederland internationaal te profileren, om de dialoog te faciliteren, en het dient het
een economisch belang.” (DutchCulture, 2016). Weer zien we hier dat diplomatie in
relatie wordt gebracht met de economische waarde. Het voeren van (culturele)
diplomatie staat dus in dienst van het economische effect dat het heeft. Hierin is de
waarde voornamelijk belangrijk voor Nederland en niet zozeer voor de landen waar
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de diplomatieke relaties mee worden aangegaan. Een concreet voorbeeld dat door
DutchCulture benoemd wordt is: “Zowel een programma als BesteBuren
(samenwerking Nederland-Vlaanderen) als bijvoorbeeld de samenwerking KyushuNederland in 2016 leverden veel sectoroverstijgende programma’s op, die ‘bottomup’ ontstonden en leidden tot een meer duurzame samenwerking en verbreding van
de markt.” (DutchCulture, 2016). Het realiseren van duurzame samenwerking tussen
deze landen en Nederland kan zorgen voor een verbreding van de markt, dus
hiermee hoopt DutchCulture het afzetgebied van culturele goederen vergroten. Het
is wenselijk dat dit zal leiden tot economisch positieve effecten voor de sector en de
Nederlandse economie.

Ik wil tot slot in deze paragraaf nog een ander woord, dat in relatie kan worden
gebracht met ‘diplomatie’, onder deze paragraaf scharen. Dit is het woord
‘reputatie’ en dit hangt sterk samen met diplomatie, omdat het voeren van
diplomatie een bijdrage levert aan de reputatie van een land in een internationaal
perspectief. Het hebben van een internationale reputatie kan bijvoorbeeld een
bepaalde economisch effect met zich mee brengen, dat blijkt ook uit het volgende
citaat: “Nederland heeft internationaal een reputatie opgebouwd. Een reputatie die
van belang is om internationaal te kunnen concurreren.” (Bussemaker en Koenders,
2016). Het is alleen onduidelijk of ‘concurreren’ hier betrekking heeft op een
verondersteld cultureel of economisch effect. De betekenis van het woord
‘concurreren’ die de Van Dale hieraan koppelt, biedt wellicht uitkomst: “ […] in het
bedrijfsleven meedingen naar begunstiging door (zekere) afnemers of door het
publiek, t.w. door te trachten op voordeliger voorwaarden te leveren of te werken
dan vakgenoten.”.86 Het woord wordt hier door de ministers in een context gebruikt
waarbinnen de hierboven genoemde betekenis goed past. De verwijzing naar de
reputatie in internationaal perspectief heeft dus volgens Bussemaker en Koenders
Van Dale online. (z.d.). Concurreren. Geraadpleegd van https://run-vandalenl.ru.idm.oclc.org/zoeken/zoeken.do#.
86
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een verondersteld economisch effect. is een hier een economisch effect het meest
voor de hand liggend.

3.2.4 Creatieve industrieën

In het beleidskader van Zijlstra benadrukt hij het feit dat de creatieve industrie een
belangrijke impuls geeft aan de Nederlandse economie en ook Abbing
onderstreept het belang van deze industrie voor de economie. Als niche binnen de
kunst- en cultuursector geven de creatieve industrieën blijk van de economische
effecten die bereikt kunnen worden door de sector. Gezien de secundaire theorie is
dan niet vreemd dat binnen het internationaal cultuurbeleid ook aandacht wordt
geschonken aan deze actor. In totaal wordt er 22 keer naar het begrip verwezen en
het citaat dat de importantie ervan als best weergeeft is als volgt: “Deze
ontwerpdisciplines hebben een culturele en maatschappelijke waarde, alsook een
economische. De regering heeft de creatieve industrie aangewezen als één van de
negen economische topsectoren en ook binnen het internationaal cultuurbeleid is er
bijzondere aandacht voor de creatieve industrie.” (Bussemaker en Koenders, 2016).
De bijzondere aandacht die hier aan de creatieve industrie wordt geschonken dient
ervoor te zorgen dat het economische effect ervan in stand wordt gehouden en
hoogstwaarschijnlijk zoals gewenst nog groter wordt.
In het activiteitenplan van DutchCulture wordt deze conclusie bevestigd.
Sinds de vorige beleidsperiode (2013-2016) wordt de creatieve industrie los gezien
van kunst en erfgoed en zijn er nieuwe uitvoerende partijen in het leven geroepen
om zich om deze sector te bekommeren. Dit blijkt uit dit citaat: “Het was de eerste
periode zonder het Theater Instituut Nederland, het Muziekcentrum Nederland,
Erfgoed Nederland, het Nederlands Architectuurinstituut en de Premsela Stichting,
maar met het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut.
Door de oprichting van het fonds en instituut voor de creatieve industrie werden
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architectuur, design en digitale cultuur los gezongen van kunst en erfgoed.”
(DutchCulture, 2016). Ik veronderstel dat deze aandacht, dat sinds het vorige
beleidskader is aangewakkerd, te maken heeft met de economische effecten die de
sector teweeg brengt.

3.2.4 Economische betekenis van Zijlstra

Ik wijd binnen dit hoofdstuk ook een paragraaf aan de economische betekenis van
Zijlstra die ik aan het begin heb toegelicht. Ik heb deze code niet opgenomen in de
code-boom, maar deze koepelterm geeft de betekenis weer van een aantal andere
codes die daar wel in staan, namelijk: ondernemerschap, (eigen) inkomsten en
publieksbereik.
Ik begin de analyse met de code ‘ondernemerschap’. Ik doe dit, omdat de
betekenis van deze term van grote invloed is geweest en nog steeds is op het
cultuurbeleid sinds Zijlstra de term in 2011 opnieuw heeft geïntroduceerd. Als
gevolg hiervan is de term een grote rol gaan spelen binnen de culturele sector en
heeft dit voornamelijk betrekking gehad op de economische effecten die de sector
teweeg kan brengen. In het beleidskader ICB komt het woord ‘ondernemerschap’
echter niet voor, maar wel wordt er naar een woord verwezen dat we achter deze
code kunnen scharen. Het gaat hier om het woord ‘ondernemer’ en door middel van
een citaat uit het internationaal cultuurbeleid wil ik de rol die het speelt binnen de
economische waarde van het ICB nader toelichten: “Startende internationale
culturele ondernemers voorzien we van praktische en actuele informatie en zetten
we op het spoor naar relevante netwerken en buitenlandse collega’s.” (Bussemaker
en Koenders, 2016). Hetgeen dat mij binnen dit citaat opvalt is dat kunstenaars,
makers, culturele instellingen, etc. aangesproken worden als ondernemers. Volgens
de Van Dale luidt de betekenis van ‘ondernemer’ als volgt: “persoon die in een tak
van handel of bedrijf zelfstandig, voor eigen rekening en risico, werkt, op grond van

52

het bezit van productiemiddelen […]”.87 De Van Dalen brengt deze betekenis in
verbinding met de economie en daarbij wordt de cultuurondernemer hierin als
voorbeeld genoemd. De verwijzing van Bussemaker en Koenders naar het begrip
‘ondernemer’ geeft om deze reden ook blijk van de economische betekenis binnen
het beleidskader. Door de kunstenaars en/of instellingen aan te spreken als
ondernemers benadrukken de ministers ook in dit beleidskader het belang van
economische effecten binnen de sector, om zichzelf zodoende te kunnen bedruipen
of zelfs winstgevend te zijn. Daarnaast, als we Zijlstra mogen geloven, leidt een
financieel duurzame culturele sector ook tot een sterkere internationale positie op
cultureel gebied.88
Binnen het activiteitenplan van DutchCulture wordt ook aandacht besteed
aan het ondernemerschap van de culturele sector. In navolging van het beleidskader
spreekt DutchCulture ook over ondernemers en ondernemerschap: “Om de
Nederlandse organisaties te bekwamen in hun ondernemen, bieden wij intensieve
trainingen aan om hun succesvol Europese financiering binnen te slepen.”
(DutchCulture, 2016). Door de organisaties te bekwamen in het ondernemen hoopt
DutchCulture deze financieel succesvol te maken. Dat kan aan de ene kant leiden
tot meer inkomsten voor de organisatie en dat geeft blijk van een economische
waarde. Aan de andere kant kan dit citaat een onderliggende culturele waarde
hebben, omdat deze Europese financiering kan leiden tot cultureel succes. Gezien
het feit dat we op dit moment in het onderzoek nog niet de exacte invulling van de
culturele waarde weten, is het nog niet mogelijk hier uitsluitsel over te geven. Wat
we wel uit het citaat kunnen filteren is dat de strategie van Zijlstra, dat economische
effecten kunnen leiden tot een gezonde culturele sector die ook op cultureel vlak
excelleert, nog steeds van toepassing is op het internationaal cultuurbeleid.
Daarbij heeft dit citaat ook betrekking op de terugtrekkende rol van de
Van Dale Online (z.d.). Ondernemer. Geraadpleegd van https://run-vandalenl.ru.idm.oclc.org/zoeken/zoeken.do#.
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Nederlandse overheid. Middels het verkrijgen van Europese financiering, zijn de
Nederlandse organisaties minder afhankelijk van bijvoorbeeld overheidssubsidie of
andere Nederlandse cultuurfondsen. De code ‘(eigen) inkomsten’ is zodoende ook
van toepassing op dit citaat. De behoefte vanuit de overheid om de culturele sector
eigen inkomsten te laten genereren, zal zorgen voor een winstgevendere sector. Op
deze manier hoeft de overheid er minder geld in te steken, maar levert het wel meer
economisch kapitaal op. Dit kan in eerste instantie ten goede komen van de
culturele sector, maar vervolgens ook voor de Nederlandse economie. Een specifiek
voorbeeld hiervan komt uit het ICB: “In aanloop naar de Frankfurter Buchmesse,
waar Nederland en Vlaanderen in 2016 samen gastland zijn, hebben uitgevers
overeenkomsten gesloten met Duitse uitgevers over het in vertaling brengen van
meer dan 250 Nederlandstalige titels. Als resultaat van een gezamenlijke inspanning
van de cultuurfondsen besteedt het gastlandprogramma prominente aandacht [aan]
de Nederlandse (en Vlaamse) kunsten in brede zin.” (Bussemaker en Koenders,
2016). In dit citaat wordt niet nadrukkelijk gesproken over het genereren van meer
inkomsten, maar een logisch gevolg van de boekvertalingen is wel degelijk een
marktverbreding die vervolgens zou kunnen leiden tot een toename van de
verkoopcijfers. Indirect spreken Bussemaker en Koenders hier over de financiële
effecten en daarmee de economische betekenis van culturele manifestaties in het
buitenland. Het gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse draait niet alleen om
de zichtbaarheid, maar heeft verdergaande effecten op de culturele sector en de
Nederlandse economie.

Concluderend, blijkt op basis van de hierboven uitgevoerde analyse van het
primaire materiaal dat de economische waarde in acht is genomen bij het opstellen
van het beleidskader. De economische waarde komt in de teksten aan het licht,
omdat er middels taalgebruik wordt verwezen naar verscheidene economische
effecten. Dit taalgebruik heb ik systematisch blootgelegd door de tekst te coderen,
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waarbij ik mij heb laten leiden door de code-boom. Naast de exacte verwijzingen in
het primaire materiaal naar de codes, zijn er ook een aantal andere woorden
middels open-coding aan het licht gekomen die deze codes ondersteunen. Op
basis van deze methode heb ik kunnen vaststellen dat de codes uit de secundaire
theorieën wel degelijk doorgang vinden in het ICB.
Ten eerste heb ik toegelicht dat Bussemaker en Koenders refereren naar
bepaalde onderzoeksmethodes die gebruikt worden om de economische effecten
te meten, zoals de multiplier, en hierbij aangeven dat het bewerkstelligen van zo’n
multiplier door middel van het ICB van belang is. De kanttekening die hierbij
gemaakt moet worden is dat deze multiplier niet in Nederland bewerkstelligt hoeft
te worden. Binnen het ICB is het ook een streven om een economische effect tot
stand te brengen in andere landen en dan met name de focuslanden. Het
economische effect heeft niet direct betrekking op onze economie, maar de
multiplier speelt indirect een rol binnen de economische waarde voor Nederland.
De wisselwerking tussen de economische betekenis in de focuslanden en Nederland
kwam ook terug bij de codes ‘imago’ en ‘aantrekkelijkheid’. Ondanks het feit dat de
woorden ‘imago’ en ‘aantrekkelijkheid’ niet vaak werden genoemd, ben ik er
middels open-coding achter gekomen dat de Bussemaker en Koenders met ander
taalgebruik de betekenis van deze codes in het kader hebben verwerkt. In de
theorie van Gielen hebben ‘imago’ en ‘aantrekkelijkheid’ namelijk betrekking op
steden en stedelijke regio’s. In de primaire literatuur wordt 19 keer een verwijzing
gemaakt naar deze gebieden en de ministers geven invulling aan het realiseren van
het ‘imago’ en ‘aantrekkelijkheid’ door het belang van cultureel erfgoed te
onderstrepen. In het beleidskader en activiteitenplan wordt hier 59 keer naar
verwezen, dat is de grootste hoeveelheid van alle disciplines binnen de sector.
Daarbij heeft ook de code ‘culturele diplomatie’ doorgang gevonden in het
beleidskader. De betekenis van deze code heeft, zoals Abbing dat omschreef, een
economische effect als gevolg. Ook al hebben Bussemaker en Koenders
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geprobeerd de culturele diplomatie en economische effecten afzonderlijk van elkaar
te benaderen door verschillende titels aan de soorten diplomatie te geven, de
gevolgen van de diplomatieke betrekkingen die zij beschrijven zijn in de meeste
gevallen van economische aard. Van de 17 keer dat het woord voorkomt in het
beleidskader heeft het negen keer betrekking op mogelijke economische effecten.
Desalniettemin heeft deze code mogelijk ook betrekking op andere waardes binnen
het beleidskader, omdat het meerdere beleidsdoelen dient volgens Bussemaker en
Koenders, daarom is het nog niet mogelijk om in dit stadium van het onderzoek te
concluderen dat het woord ‘diplomatie’ louter de economische waarde
onderstreept.
De methode van open-coding was ook van belang op de betekenis van de
economische betekenis van Zijlstra terug te kunnen vinden in het primaire materiaal
Dat de exacte codes niet letterlijk worden benoemd, geeft niet blijk van het
ontbreken van het gedachtegoed van Halbe Zijlstra in het huidige internationaal Zo
is kwam de code ‘ondernemerschap’ terug in de tekst door kunstenaars, makers en
culturele instellingen aan te spreken als ondernemers. Was de code ‘(eigen)
inkomsten’ vertaald naar het aantrekken van andere financieringsbronnen, om zo de
overheidssteun in te kunnen perken en vond ‘publieksbereik’ doorgang in het ICB
doordat de ministers acht keer refereerde naar het aantrekken van (nieuw) publiek.
Op deze manier hebben Bussemaker en Koenders getracht het gedachtegoed van
Zijlstra niet op de voorgrond te laten treden, maar hebben zij middels ander
taalgebruik zijn idealen een plek gegeven binnen het beleidskader.
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Hoofdstuk 4: Politieke waarde en het internationaal cultuurbeleid

In het vorige hoofdstuk heb ik de analyse uitgevoerd van het primaire materiaal
waarin de focus lag op de beoogde economische effecten en daarmee op de
daaraan ten grondslag liggende economische waarde van het internationaal
cultuurbeleid. In dit hoofdstuk richt ik mij op de analyse van de tweede pijler binnen
de theorie van Gielen, namelijk de politieke waarde. Ik volg precies dezelfde
stappen als in het vorige hoofdstuk om tot deze onderliggende waarde van het
beleidskader internetnationaal cultuurbeleid 2017-2020 en het activiteitenplan van
DutchCulture te komen. Ik zal eerst de betekenis van het begrip politieke waarde
achterhalen om vervolgens het primaire materiaal te toetsen aan dit begrip.

4.1 De politieke waarde

Ik begin net als in het vorige hoofdstuk de betekenis van de politieke waarde binnen
cultuurbeleid aan de hand van secundaire literatuur te achterhalen. In dit hoofdstuk
zal ik daar de volgende auteurs voor gebruiken: Pascal Gielen en Deborah Stone.
Pascal Gielen is al eerder en veelvuldig in dit onderzoek voorgekomen, maar is ook
voor de politieke waarde van belang. Deborah Stone heb hier hieraan toegevoegd
omdat zij in haar boek: Policy Paradox: The Art of Political Decision Making, zich
uitspreekt over het functioneren van politieke besluitvorming. Zij licht dit toe aan de
hand van een model: de polis. Hierbinnen bestaan paradoxen die volgens Stone tot
stand komen doordat er een onderscheid bestaat tussen de manier waarop de
politiek zich presenteert en de werkelijkheid die daarachter schuilgaat. De politiek
met haar besluitvorming presenteert zich als een rationeel proces, waarin men
politiek bedrijft en tot oplossingen komt op basis van argumenten.89 Het is echter
volgens Stone zo dat de politiek en haar publieke beleid geen instrument is om
89
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problemen moeiteloos te kunnen oplossen.90 In de realiteit bestaat er geen
onbetwistbare waarheid, maar wordt de politiek bepaald door onderhandelingen en
een strijd om belangen. Door middel van theorieën uit verschillende
wetenschappelijke disciplines zoals de sociologie en politicologie ligt Stone
politieke kwesties, of paradoxen, toe en verklaart deze. In haar eerste hoofdstuk
construeert zij een model dat inzicht geeft in de werkwijze van de politieke
gemeenschap. Dit model, dat zij de polis noemt, bevat begrippen die van
toepassing zijn op de politieke gemeenschap, deze ga ik later in het hoofdstuk
toelichten. De hoofdstukken die hierop volgen vullen dit model aan en geven inzicht
in de complexiteit van het politieke bestel en haar besluitvorming. Door het gebruik
van voorbeelden uit de realiteit schetst Stone een helder beeld over de strijd binnen
besluitvorming met betrekking tot waarden en ideeën binnen de politieke
gemeenschap.
Stone ziet haar boek met betrekking tot politieke besluitvorming als
tegenhanger van alle vastgeroeste theorieën binnen de politicologie. Binnen haar
theorie benadert zij drie dingen anders dan voorheen is gedaan. Ten eerste wil
Stone aantonen dat de politiek verder gaat dan het nemen van beslissingen vanuit
een rationeel proces.91 Het is volgens haar van belang dat de egocentrische kant
(eigen belang) van de politiek naast de sociale kant (zorg voor anderen) wordt
gelegd. Dit creatieve proces zorgt ervoor dat er gestreefd wordt naar harmonie
binnen een gemeenschap. Ten tweede kunnen we binnen de politiek niet uitgaan
van een objectief beginpunt waaruit een oplossing gegenereerd wordt. Binnen
politieke besluitvorming is er sprake van waardebepalingen en dit is, aldus Stone
van toepassing op iedereen die binnen het proces actief is.92 Dit slaat ook weer op
het ontbreken van een absolute waarheid waar ik het al eerder in dit hoofdstuk over
heb gehad. Hier komt bij dat, volgens Stone, er geen standaard is voor bepaalde
Stone 2012, p. 10.
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concepten, zoals gelijkheid, doeltreffendheid en sociale maatsystemen et cetera,
om publieke vraagstukken te analyseren. Hierdoor implementeren politieke
gemeenschappen hun eigen waardebepalingen binnen politieke besluitvorming.
Hiermee kunnen gemeenschappen de politiek gebruiken om anderen tot nieuwe
inzichten te laten komen en ideeën te delen. Tot slot vindt Stone dat de economie
een te grote rol speelt binnen de politiek. Dit leidt ertoe dat er naar een
samenleving wordt gekeken vanuit het perspectief van een individu dat alleen
interactie aangaat als het tot eigen gewin leidt.93 Stone trekt dit in twijfel en wil de
politiek benaderen als een samenlevingsmodel waarin mensen om elkaar geven en
op deze manier elkaar beïnvloeden en tot besluiten komen.
De polis die Stone heeft geconstrueerd biedt tegenwicht aan deze drie
punten en moet de politieke gemeenschap beter presenteren dan voorheen is
gebeurd. Voor mijn onderzoek is de polis met haar nieuwe ideeën over de politieke
gemeenschap en besluitvorming van groot belang, omdat ik ook dieper wil graven
dan de rationele argumenten die worden aangedragen binnen het ICB. Via Stone
lukt het mij om te achterhalen wat er achter de tekst schuilgaat, om zo tot de
essentie (de waarde) te komen die ten grondslag aan dit beleidskader.

Naast de realistische politieke werkwijze die door Stone geschetst wordt plaats ik
Gielen, die binnen zijn theorie een politiek beeld omschrijft zoals het (in zijn ogen)
zou moeten zijn. Gielen spreekt zich in het onderzoeksrapport uit over politiek en
politieke besluitvorming met betrekking tot cultuur. Binnen dit deel van het
onderzoek spreken de auteurs niet over de politieke effecten of over de politieke
waarde van cultuur en cultuurbeleid, zoals we dat zagen bij de economische
effecten, maar worden zij wel in relatie tot elkaar gebracht. Zij beschrijven de
cultuurpolitiek en de politieke cultuur in zowel Vlaanderen als in de rest van Europa,
waarin het bij cultuurpolitiek gaat om beleidskeuzes met betrekking tot kunst en
93
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cultuur en bij de politieke cultuur over de inrichting van het politieke landschap.94
Gielen beschrijft in dit deel van het rapport verschillende politiek-economische
modellen (binnen Europa) die van invloed zijn op cultuur en cultuurbeleid. Hierin
worden twee modellen genoemd: het Rijnlandse model tegenover het
(Angelsaksische) neoliberalisme.95 De term neoliberalisme heb ik reeds toegelicht in
het eerste hoofdstuk en daarom ga ik daar nu niet verder op in. Het Rijnlandse
model, dat vernoemd is naar de landen aan de Rijn, wordt volgens Gielen als
tegenhanger van het neoliberalisme gezien.96 Hierbinnen heeft de overheid een
grotere invloed op de markt en heerst er een overlegcultuur; ook wel de
verzorgingsstaat genoemd. Binnen deze overlegcultuur kan er sprake zijn van
tegenstrijdige belangen, die door middel van overleg en discussie opgelost dienen
te worden. Men gaat, zoals Gielen dat beweert, met elkaar rondom de tafel zitten
om tot oplossingen te komen.97 De partijen rond deze tafel zijn niet beperkt tot
louter overheidsinstanties, maar met alle betrokken partijen uit de samenleving
wordt het gesprek aangegaan. Hierin zien we overlap met Stone, omdat zij in haar

polis ook deze strijd zichtbaar probeert te maken en politieke besluitvorming niet
beschouwt als een katalysator voor publieke problemen. De politiek helpt ons
echter kwesties vanuit een ander perspectief te bekijken. Stone wil ons naar de
politiek laten kijken als een creatief proces waarin we gezamenlijk tot een oplossing
voor onze (publieke) problemen kunnen komen.98
Binnen de theorie van Gielen geven de twee politieke modellen blijk van de
wisselwerking die bestaat tussen politiek, cultuurbeleid en cultuur.99 Maar voordat
we deze wisselwerking volledig kunnen begrijpen moeten we nog een stapje terug
doen. Het is van belang eerst toe te lichten wat volgens Gielen ten grondslag ligt
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aan de politiek, cultuurbeleid en cultuur. Het rapport van Gielen betoogt dat een
(dynamische) cultuur, in de breedste zin van het woord, dus ook voor een politieke
en economische cultuur, alleen tot stand kan komen door het hebben van een
‘gemeen’.100 Voor de betekenis van dit ‘gemeen’ grijpt Gielen terug naar de
historische betekenis van het woord. Het ‘gemeen’ oftewel de ‘commons’ kent haar
oorsprong in het Latijn, communis, waar het ‘ruilen’ of ‘uitwisselen’ betekent. De
Nederlandse vertaling kent haar oorsprong van het Oudnederlands “meent”, de
gemeenschappelijke weidegrond waar een bepaalde gemeenschap vrij toegang toe
had.101 In de loop der tijd heeft dit begrip een veel diepere en wijdere betekenis
gekregen. De gemeenheid zoals Gielen dat omschrijft, omvat tegenwoordig: “ […]
gemeenheid [die] zowel gevoed wordt door publieke als private partijen, die beide
voortdurend goederen, diensten, en beelden in de ether slingeren, door glasvezels
jagen of ook in de fysieke publieke ruimte achterlaten, waarvan iedereen relatief
goedkoop of soms geheel gratis gebruik maakt.” (Gielen, 2014). Het is echter zo dat
tot het gemeen niet alleen materiële dingen worden gerekend, maar ook culturele
middelen, zoals taal, tradities, kennis en informatie, codes enzovoort.102
Desalniettemin geeft Gielen aan dat er in de loop van eeuwen een groot deel van
de gemeenheid is verdwenen, door bijvoorbeeld de privatisering van de markt. Het
is echter zo dat de hierboven genoemde definitie van het ‘gemeen’, niet de
importantie ervan weergeeft voor de politiek. Het belang ervan zit namelijk volgens
Gielen in een bepaalde eigenschap van het gemeen: de ruimte voor dissensus.
Consensus leidt tot stilstand, het zijn juist conflicten en spanningen die volgens
Gielen zorgen voor een creatieve prikkel waardoor een cultuur zich ontwikkelt.103
Concluderend, zonder een gemeen is er dus geen ruimte waar dissensus kan
ontstaan waardoor een cultuur (ook de politieke cultuur) gevormd kan worden.
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Dit gemeen of de gemeenschap speelt ook een rol binnen de theorie van Deborah
Stone, maar daar kom ik later in deze paragraaf op terug. Ik wil graag beginnen bij
het begin van haar theorie. Stone opent haar boek met het toelichten van de
verschillen tussen twee modellen: het marktmodel aan de ene kant en de politieke
samenleving aan de andere kant. Dit laatste noemt zij het ‘polis’ model, afgeleid van
het Griekse woord ‘Polis’, wat stadsstaat betekent.104 Binnen deze polis zijn een
aantal begrippen van belang, die het onderscheid aangeven tussen het marktmodel
en de politieke samenleving. De begrippen die zij hier behandelt zijn: Community,
Public Interest, Common Problems, Influence, Coorperation, Loyalty, Groups,
Information, Passion and Power.105 Aan de hand van deze begrippen maakt Stone
duidelijk dat de politieke samenleving anders functioneert dan de markt. Ik zal niet
alle begrippen toelichten, enkel degene die van belang zijn voor het onderzoek naar
de betekenis van de politieke waarde.
Laat ik beginnen bij community, vrij vertaald: gemeenschap. Een begrip dat
we binnen de theorie van Gielen als basis voor de betekenis van politieke waarde
hebben benoemd. Ook bij Deborah Stone beginnen politiek en politieke
besluitvorming bij het hebben van een gemeenschap. Zij is van mening dat zonder
een gemeenschap er geen politiek bedreven kan worden. Openbaar beleid draait er
namelijk om, aldus Stone, dat er als een gemeenschap geprobeerd wordt dingen te
bereiken.106 Ook binnen dit doel draait het niet alleen om consensus, maar ook door
dissensus kunnen er dingen bereikt worden binnen een gemeenschap. Het deel
uitmaken van de gemeenschap gebeurt volgens Stone op basis van gedeelde
eigenschappen. Zij maakt echter onderscheid tussen twee gemeenschappen: de
politieke gemeenschap en culturele gemeenschap. Bij de eerste gaat het om
gedeelde overheidsstructuren en regels en bij de tweede draait het om het delen
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van een geschiedenis, taal en traditie.107 De omschrijving van deze culturele
gemeenschap komt op veel vlakken overeen met het gemeen waar Gielen het over
heeft, waarin naast materiële objecten ook culturele middelen worden gedeeld.
Volgens Stone beïnvloeden deze twee gemeenschappen elkaar, omdat tot een
politieke gemeenschap verschillende culturele gemeenschappen behoren.108 Op
deze manier sturen de culturele gemeenschappen de politiek en politieke
besluitvorming.
Daarnaast vallen alle hierboven benoemde begrippen en termen in het boek
van Stone terug op ‘de gemeenschap’. ‘Public Interest’, ‘Common Problems’,
‘Influence’, ‘Coorperation’, ‘Loyalty’, ‘Groups’, ‘Information’, ‘Passion’ and ‘Power’
kunnen niet tot stand komen zonder dat daar een gemeenschap aan ten grondslag
ligt. Zo bestaan er bijvoorbeeld geen ‘gemeenschappelijke problemen’ zonder een
gemeenschap, want deze kunnen dan niet gedeeld worden. Of is er geen sprake
van beïnvloeding als er geen groepen zijn (politiek of cultureel) waartussen of
waarbinnen deze beïnvloeding kan plaatsvinden. Net als bij Gielen ligt de basis van
de betekenis van de politieke waarde van cultuur en cultuurbeleid in het gemeen of
in het geval van Stone in het hebben van een gemeenschap.

Ter verduidelijking van alle informatie uit de secundaire literatuur over het begrip
politieke waarde, heb ik een tabel gemaakt die overzichtelijk alle belangrijke
begrippen en termen uit de teksten weergeeft.
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P. Gielen: de “Commons”

D. Stone: de Polis

-

Gemeen(schap)

-

Gemeenschap

-

Consensus

-

Gemeenschappelijke

-

Dissensus

-

Vrije markt

-

Publiek belang

-

Autonomie

-

Invloed

-

Subjectivering

-

Samenwerking

-

Privatisering

-

Loyaliteit

-

Groepen

-

Markt

problemen

Binnen deze tabel is er veel overlap tussen de twee auteurs. Dit is te zien in het
gebruik van dezelfde termen, maar ook begrippen die veel overeenkomsten
kennen. Beide theorieën steunen op het begrip gemeen of gemeenschap en hier
hebben zij andere termen aan toegevoegd die de betekenis hiervan expliciteren.
Neem bijvoorbeeld het begrip (vrije) markt. Bij beide auteurs staat de markt
lijnrecht tegenover de politiek qua systeem, maar beïnvloeden zij elkaar wel. Gielen
en Stone zijn het erover eens dat binnen het marktmodel het gemeen ontbreekt en
hoe het zodoende individualisering binnen een cultuur en privatisering van cultuur in
de hand helpt. Daarnaast gebruikt zowel Stone als Gielen deze term om het
onderscheid aan te geven dat er bestaat tussen de markt en de politiek. Waarin
Stone beschrijft hoe het echt in zijn werk gaat en Gielen beschrijft hoe het zou
moeten werken. Ik kan hieruit concluderen dat het politieke bestel en politieke
besluitvorming (over de cultuur) niet afzonderlijk functioneert van de markt.
Het streven naar een bepaald doel is voor Stone het belangrijkste element
binnen politieke besluitvorming en hier is een gemeenschap voor nodig. Binnen dit
streven zijn de begrippen consensus en dissensus erg belangrijk. Begrippen die ook
bij Gielen een grote rol spelen. Ondanks het feit dat Stone het begrip dissensus niet
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letterlijk noemt, heeft haar theorie wel raakvlakken met het begrip. Volgens haar
leidt niet alleen consensus tot het bereiken van doelen, maar is er ook frictie nodig
tussen gemeenschappen. Onenigheid over ideeën, waarden en doelen brengt een
gemeenschap juist dichter tot het doel. Dit komt overeen met het beeld dat Gielen
schetst, dat als iedereen het met elkaar eens zou zijn, een samenleving tot stilstand
komt, omdat er naar niets (overeenstemming) toegewerkt hoeft te worden.109 Zoals
ik eerder heb aangegeven speelt volgens Gielen cultuur hierin een belangrijke rol
om zo de verschillen en overeenkomsten binnen een gemeenschap bloot te leggen
en dient het als medium waarin het gesprek met elkaar kan worden aangegaan.
Desalniettemin is een “gesprek” niet genoeg, doelen kunnen gerealiseerd worden
als er samenwerkingsverbanden worden aangegaan. Deze samenwerking heeft weer
betrekking op het aangaan van allianties, hierdoor sta je als gemeenschap sterker in
het bereiken van je doelen. Waar competitie aanzet tot daden, kan samenwerking
leiden tot realisatie.110 Macht is daarnaast een belangrijke uitkomst van
samenwerken en dat is volgens Stone de kracht achter alle publieke en politieke
besluitvorming.111
Tot slot ‘invloed’ en ‘autonomie’. Deze begrippen lijken lijnrecht tegenover
elkaar te staan, maar invloed wordt juist gestuurd door de mate van autonomie
binnen een gemeenschap. Zo blijkt uit de theorie van Stone bijvoorbeeld dat
invloed tot stand komt wanneer individuen, die autonoom zijn, elkaar met nieuwe en
andere ideeën en waarden in aanraking brengen. Dit gegeven sluit aan bij de
theorie van Gielen als hij het heeft over de collectieve autonomie van de
gemeenschap. Een individu is niet autonoom zonder “structureel gegarandeerde
solidariteitsstructuren” (Gielen, 2014): de manier waarop een individu zichzelf ziet of
plaatst binnen een gemeenschap is afhankelijk van hoe dat individu zichzelf
definieert als deel van en ook tegenover een bepaalde gemeenschappelijke
Gielen 2014, p. 95.
Stone 2012, p. 27.
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cultuur.112 Invloed op het gemeen en haar cultuur wordt dus niet alleen bepaald
door externe factoren zoals de politiek en de markt, maar ook door de autonomie
van haar deelnemers. Invloed en autonomie zijn dus aan elkaar onderhevig en
dragen bij aan het vormen van een gemeen en gemeenschap.
Voor de analyse van het primaire materiaal is de code ‘autonomie’ erg
belangrijk, omdat ik aan de hand van deze code kan nagaan waar de
verantwoordelijkheid ligt en wie dus de grootste invloed heeft binnen het ICB. De
vraag die ik mij dan kan stellen op basis van deze analyse is: ligt de ‘nomos’, de
macht, bij het zelf, ‘autos’, of plaatst de overheid de invloed bij anderen? Denk
hierbij aan uitvoerende partijen zoals DutchCulture? Dit deel van het onderzoek is
ook van belang om de positie van DutchCulture binnen het ICB te achterhalen en te
kunnen verklaren.

De begrippen die ik het belangrijkst acht voor mijn onderzoek naar de politieke
waarde binnen het internationaal cultuurbeleid heb ik net als in het vorige hoofdstuk
samengebracht in een concluderende code-boom. Deze codes gebruik ik voor de
analyse van het primaire materiaal. Ik wil nog kort de keuzes binnen mijn codeboom toelichten. Ten eerste heb ik een onderscheid gemaakt tussen de thema’s.
Aan de ene kant hebben we de (politieke) gemeenschap met het gemeen en daar
staat tegenover de (vrije) markt. Het onderscheid dat hiertussen bestaat heb ik reeds
in het hoofdstuk toegelicht en zal ik niet verder bespreken. Daarnaast heb ik de
code ‘autonomie’ onder het thema (vrije) markt geplaatst, maar is deze nog wel
verbonden met de andere codes. Dit heeft als reden dat autonomie een grotere rol
speelt binnen het marktmodel, maar dit ook belangrijk is binnen de politieke
gemeenschap. Dit belang, dat ik in de vorige paragraaf heb uitgelegd, heeft
betrekking op de code ‘invloed’ binnen het gemeen en de gemeenschap. Het
individu, dat autonoom is en keuzes maakt op basis van eigen gewin, zoals dat het
112
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geval is binnen de markt, speelt ook een grote rol binnen de vorming van de
(politieke) gemeenschap. Via deze weg worden de politiek en de markt met elkaar in
verbinding gebracht.
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Politieke waarde

Gemeen

(Vrije) markt

Gemeenschap

Samenwerking

Autonomie

Consensus

Dissensus

Hoofdthema

Invloed

Thema
Code
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4.2 de politieke waarde in het beleidskader internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 en activiteitenplan 2017-2020 van
DutchCulture

Hieronder voer ik net als in het vorige hoofdstuk de analyse uit van het beleidskader
internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en het activiteitenplan 2017-2020 van
DutchCulture. Ik licht een aantal passages toe, die uit mijn analyse naar voren zijn
gekomen en die ik belangrijk acht voor het onderzoek naar de waarden die ten
grondslag liggen aan het internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en de rol die
DutchCulture daarin inneemt.

4.2.1 Gemeen en Gemeenschap

Zoals in de vorige paragrafen toegelicht, zijn de begrippen gemeen en
gemeenschap essentieel binnen de betekenis van de politieke waarde. Zonder het
hebben van een gemeen of gemeenschap bestaat er geen politieke gemeenschap
waaruit politieke besluitvorming en beleidskaders, zoals het ICB, kunnen
voortvloeien. Om deze reden vormen deze begrippen de thema’s waar alle andere
codes op voortborduren.
Ik heb de analyse van het primaire materiaal op de volgende manier
uitgevoerd: ik heb de tekst geanalyseerd op woorden, woordgroepen en/of zinnen
die het woord ‘gemeen(schap)’ bevatten of een associatie met de code hebben.
Deze woorden, woordgroepen en zinnen vallen onder de code ‘gemeen(schap)’,
omdat deze op basis van de betekenis en/of context overeenkomstig zijn aan de
code.

Ik begin de analyse met het woord ‘gemeen(schap)’ of een andere samenstelling
hiervan. Uit de analyse is naar voren gekomen dat het woord maar één keer
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voorkomt in het beleidskader en dit is in het volgende citaat: “Langs deze lijn willen
we de komende jaren sterker inzetten op de verbindende rol die cultuur kan spelen
op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Wederzijds begrip en vertrouwen
groeien door gedeelde culturele ervaringen, niet alleen tussen gemeenschappen
maar ook tussen landen.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Dit citaat vat goed
samen wat ik in de vorige paragrafen heb toegelicht over de rol van kunst en cultuur
bij het vormen van het gemeen en een gemeenschap. Kunst en cultuur brengen
bepaalde zaken, die vaak buiten de culturele sector liggen, aan het licht binnen een
gemeenschap of tussen gemeenschappen. Vanuit hier kan er gestreefd worden naar
consensus.

Een begrip dat mij in het bovengenoemde citaat opviel is ‘verbindende rol’. Ik wil
hier kort nog even op in gaan, omdat dit begrip veel zegt over hoe de ministers
aankijken tegen de rol van kunst en cultuur binnen het streven naar een gemeen of
gemeenschap. De ministers geven in het beleidskader aan de komende jaren
sterker in te zetten op deze specifieke rol, maar wordt dat in de rest van het
beleidskader onderstreept? Om het belang van deze ‘verbindende rol’ hard te
kunnen maken ben ik op zoek gegaan naar meer citaten die dit begrip bevatten. Dit
begrip komt nog één keer voor en dat is in dit citaat: “Inzet op de verbindende rol
die cultuur internationaal kan spelen, met focus op de ring rond Europa.”
(Bussemaker en Koenders, 2016). Uit dit citaat blijkt niet wat het beoogde doel is
van de ‘verbindende rol’, maar uit het eerste citaat zou ik kunnen afleiden dat het
hier ook gaat om het creëren van relaties tussen gemeenschappen en landen die
binnen Europa actief zijn. Het is echter nog onduidelijk om op basis van deze twee
citaten te concluderen wat de overheid precies wil bereiken met deze (nieuwe)
verbintenissen en of hier een politieke beweegreden aan ten grondslag ligt.
Gezien het feit dat Bussemaker en Koenders in totaal slechts twee keer
verwijzen naar deze ‘verbindende rol’, lijkt het belang ervan toch in mindere maten
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aanwezig dan het eerste citaat doet lijken. Om een beter antwoord te kunnen geven
op de vraag: welke rol nemen kunst en cultuur in binnen het vormen van een
gemeen of gemeenschap?, heb ik het beleidskader en het activiteitenplan verder
geanalyseerd op woorden die deze rol impliceren.

Het is voor het onderzoek van belang dieper te graven in de tekst om erachter te
komen of de hierboven beschreven rol van kunst en cultuur een werkelijk speerpunt
is binnen het ICB. Gezien het feit dat ik niet meer resultaten heb gevonden voor
‘gemeen(schap)’ en ‘verbindende rol’, ben ik in de tekst opzoek gegaan naar andere
woorden en begrippen. Ik heb voor een woord gekozen dat in de definiëring van
‘gemeen(schap)’ in de politieke context wordt benoemd. Nog een korte resumé van
deze definiëring, zoals deze door Deborah Stone is opgesteld: publiekbeleid gaat
over gemeenschappen die samen, met een gezamenlijke bereidheid en inspanning,
dingen bereiken.113 Een belangrijk woord hierbinnen is ‘samen’, omdat zonder dit
begrip de gehele definiëring geen betekenis meer heeft. Het woord ‘samen’ vormt
hierin de rode draad. Om deze reden ben in het primaire materiaal gaan zoeken
naar woorden die samenstellingen van ‘samen’ bevatten.114
In totaal komt een samenstelling met het woord ‘samen’ in het primaire
materiaal 187 keer voor. Het is echter één samenstelling die het vaakst voorkomt en
dat is de code ‘samenwerking’. Deze komt 132 keer voor. Dat is een interessant
gegeven, omdat ik dit woord op basis van de theorie van Pascal Gielen en Deborah
Stone ook als code aan de code-boom heb toegevoegd. De betekenis van deze
code binnen de politieke waarde, op basis van de secundaire literatuur, is als volgt:
samenwerking leidt tot allianties waarbinnen gestreden en onderhandeld kan
worden over zaken en dat is een krachtig wapen in het bereiken van (politieke)

Stone 2012, p. 20.
Synoniemen van gemeen: gemeenschappelijk, collectief, samen en gezamenlijk, en van
gemeenschap: samenleving en geheel. Geraadpleegd op: https://run-vandalenl.ru.idm.oclc.org/zoeken/zoeken.do., op 14-11-2019.
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doelen.115 Aangezien ik eerder in het hoofdstuk reeds dieper ben ingegaan op deze
betekenis, ga ik hier nu meteen over op de toelichting van voorbeelden uit de tekst.
Ik zal niet alle voorbeelden analyseren, maar ik heb er een aantal geselecteerd die ik
belangrijk acht voor het onderzoek.
Laat ik beginnen met een citaat uit het beleidskader: “De IOB [Inspectie
Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie] concludeert dat het internationaal
cultuurbeleid van grote waarde is gebleken. In de komende periode willen wij deze
waarde verder versterken door meer samenhang en samenwerking.” (Bussemaker
en Koenders, 2016). Op basis van dit citaat kan ik zeggen dat, volgens de overheid,
de waarde van het ICB samenhangt met de mate van samenwerking. Gezien de
theorie van Stone en Gielen is dat niet zo opmerkelijk, zij onderstrepen immers ook
het belang van samenwerken binnen de politiek en politieke besluitvorming.
Desalniettemin is het nog onduidelijk om op basis van dit inleidende citaat te
concluderen: 1. waarom deze samenwerking van belang is en 2. waartussen deze
samenwerking plaatsvindt. Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven ben
ik op zoek gegaan naar voorbeelden die specifieke actoren noemen. Op deze
manier wordt de betekenis van ‘samenwerken’ binnen het ICB duidelijker.
In het beleidskader worden er specifieke actoren genoemd: “Het filmverdrag
dat in 2015 met China werd gesloten geeft de Nederlandse film betere toegang tot
de Chinese Bioscoop. In maart 2016 zullen daarnaast opnieuw miljoenen Chinezen
Nederlandse films kijken op het jaarlijkse online filmfestival One Touch, een
samenwerking tussen EYE, de Ambassade en Tencent.” (Bussemaker en Koenders,
2016). Binnen dit citaat worden drie actoren genoemd: een culturele instelling, een
overheidsinstantie en een commercieel bedrijf.116 Voor de analyse van dit citaat val
ik terug op een deel van de theorie van Gielen, waarin hij het heeft over
verschillende politieke modellen. In zijn analyse van het Rijnlands model benadrukt
Stone 2012, p. 27.
Tencent is een technologiebedrijf dat gevestigd is in China. Geraadpleegd op:
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hij het belang van de overlegcultuur en daarin is de samenwerking tussen
verschillende (betrokken) actoren de spil. Als actoren noemt Gielen de overheid en
werknemers- en werkgeversorganisaties, maar dit kunnen ook bedrijven of ander
soort instellingen zijn.117 Binnen deze samenwerking leiden onderhandelingen en de
strijd om belangen volgens Gielen tot het behalen van doelen. Het hierboven
genoemde citaat bevat ook drie verschillende actoren die ieder de samenwerking
aan zullen gaan om eigen belangen te kunnen behartigen, maar daarnaast ook deze
samenwerking aangrijpen om nieuwe relaties op te bouwen. Als gevolg hiervan
kunnen gemeenschappen groeien of ontstaan er nieuwe.
Het hierboven genoemde citaat is niet uniek in het beleidskader, er zijn nog
een aantal van dit soort, zoals: “Paden die […] te ontwikkelen. Dit deed de RCE
[Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed] in samenwerking met het Institute for Housing
and Urban Development Studies Rotterdam, TU Delft en de Universiteit van
Pretoria.” of “Disrupt!/, een activiteit in het kader van het programma MidEast
Creatives van HIVOS in samenwerking met DutchCulture.”(Bussemaker en
Koenders, 2016). Ook in dit citaat worden actoren genoemd die verschillende
gemeenschappen binnen de samenleving vertegenwoordigen en door middel van
een samenwerkingsverband relaties met elkaar aangaan om doelen te kunnen
bereiken. De gemeenschappen die het resultaat hiervan zijn, vormen (nieuwe)
bouwstenen binnen de politieke gemeenschap, waarlangs de politiek haar
besluitvorming sneller tot uitvoering kan brengen.118

Naast het beleidskader heb ik ook het activiteitenplan van DutchCulture op het
begrip ‘samenwerking’ onderzocht. In het verlengde van de theorie van Gielen over
het belang van verschillende actoren binnen samenwerkingsverbanden, is het van
belang binnen dit deel van de analyse, rekening te houden met het feit dat
DutchCulture zelf ook en actor vormt binnen de politieke gemeenschap en op haar
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beurt dus ook bepaalde belangen binnen de samenleving behartigt. De gewenste
positie die zij op basis van deze belangen inneemt, heb ik reeds in hoofdstuk twee
toegelicht. Desalniettemin is het binnen dit onderzoek van belang om de werkelijke
positie van DutchCulture te achterhalen op basis van de waarden die ten grondslag
liggen aan het ICB.
In het activiteitenplan benadrukt DutchCulture ook het belang van de
samenwerkingsverbanden binnen het internationaal cultuurbeleid: “Naast creatieve
en commerciële ambities vormen ook geopolitieke spanningen en dreigende
conflicten een belangrijke motivatie om grensoverschrijdende culturele uitwisseling
en samenwerking te ondersteunen. Internationale culturele samenwerking is
noodzakelijker dan ooit.” (DutchCulture, 2016). Binnen dit citaat worden dan niet
verschillende actoren specifiek benoemd, ik kan hieruit wel halen dat deze
samenwerking plaatsvindt tussen actoren die de creatieve, commerciële of politieke
belangen behartigen. In dit volgende citaat worden hiervan voorbeelden genoemd:
“Professionals buiten de culturele sector (onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties) ontdekken aanknopingspunten voor samenwerking en zien
meerwaarde. Het brede publiek in Nederland maakt kennis met de resultaten en
inspiratie van internationale culturele samenwerking. Buitenlandse partijen
(kunstenaars, sector, publiek, partners, overheden) zien mogelijkheden voor
samenwerking en weten hun weg te vinden naar Nederland” (DutchCulture, 2016).
DutchCulture beaamt in deze citaten het belang van de samenwerking tussen de
verschillende actoren, maar nog steeds is het onduidelijke waarom deze
samenwerking van belang is. Hier probeert DutchCulture verderop in het plan een
antwoord op te geven: “DutchCulture maakt zich sterk voor het belang van
internationale culturele samenwerking. Deze samenwerking is noodzakelijk voor een
sterke culturele sector. Culturele samenwerking draagt bij aan meer gelijkwaardige
en rechtvaardige internationale relaties en uiteindelijk een betere en creatieve
wereld.” (DutchCulture, 2016). In eerste opzicht lijkt dit een helder antwoord op de
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vraag, desalniettemin bespeur ik een tegenstrijdigheid tussen dit citaat en degene
eerder in deze alinea. DutchCulture treedt naar buiten met de missie dat de
samenwerking de creatieve wereld zal versterken, maar eerder in het activiteitenplan
halen zij ook de geopolitieke spanningen en dreigende conflicten aan als reden voor
samenwerking. Het blijft dus nog onduidelijk welke beweegredenen er aan de
samenwerking ten grondslag liggen, dit wordt duidelijk wanneer ik alle waarden die
ten grondslag liggen aan politieke besluitvorming uiteen heb gezet. Het is op basis
van deze paragraaf wel duidelijk geworden dat samenwerking een belangrijk middel
is binnen het internationaal cultuurbeleid om een bepaald doel te kunnen bereiken,
maar het moet nog blijken of dit een politiek doel behelst.

Onder de code ‘gemeen(schap)’ wil ik ook het woord diplomatie behandelen. Ik heb
dit begrip reeds behandeld in het hoofdstuk over de economische waarde, maar
daar bleek dat ‘diplomatie’ ook mogelijk van toepassing is op andere waarden. Dit
had te maken met het feit dat Bussemaker en Koenders niet altijd eenduidig waren
in de tekstuele invulling van de betekenis van het begrip. Mede daardoor heb ik
ervoor gekozen het begrip ook nog te behandelen binnen de politieke waarde. De
reden dat ik het woord niet heb opgenomen als code in de code-boom, heeft te
maken met het feit dat deze niet benoemd wordt in de secundaire literatuur.
Ik wil eerst kort toelichten waarom ik het woord onder de code
‘gemeen(schap)’ heb geschaard. Dit heeft te maken met de definitie van het woord:
“Het regelen enz. van de betrekkingen tussen de staten onderling, het voeren van
staatsonderhandelingen, internationale staatskunst.” (Van Dale Online
Woordenboek, 2019). Deze definiëring impliceert een bepaald (politiek) doel dat
middels diplomatie bereikt kan worden. Diplomatie wordt gebruikt om bepaalde
verbintenissen tussen landen aan te gaan, dit kunnen bijvoorbeeld
samenwerkingsverbanden zijn. Deze samenwerkingsverbanden, zoals ik hierboven
reeds heb toegelicht, vormen de basis voor gemeenschapsvorming. Diplomatie kan
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dus in de vorming van een gemeen of gemeenschap gezien worden als instrument
en om deze reden vormt het woord een belangrijk element binnen deze code.
Afgezien van het feit dat ik in het primaire materiaal gezocht heb naar het
woord diplomatie, heb ik op basis van de hierboven genoemde definitie, de teksten
ook nog op een paar andere woorden doorzocht. De woorden die ik heb gekozen
zijn: betrekkingen, onderhandelingen en uitwisseling. De eerste twee woorden zijn
te herleiden naar de definitie van diplomatie en uitwisseling heb ik hieraan
toegevoegd, omdat het woord onderhandelingen impliceert dat er ook sprake moet
zijn van een bepaalde uitwisseling tussen landen. Een snelle scan van de tekst heeft
als uitkomst dat deze drie begrippen 22 keer in het primaire materiaal worden
benoemd. Dit betekent dat er in totaal 56 keer naar diplomatie of de betekenis van
dit begrip wordt verwezen.
Naast het scannen van deze woorden, ga ik ook kijken in welke contexten
deze gebruikt worden en waar ze precies betrekking op hebben. Binnen deze
paragraaf is voor mijn onderzoek van de belang om een antwoord te zoeken op de
vraag of (cultuur)diplomatie louter de kunst- en cultuursector ten goede komt of dat
cultuur ingezet wordt om andere politieke belangen te behartigen. Ik zal enkele
citaten en passages uit het primaire materiaal als voorbeeld gebruiken.

In het begin van het beleidskader spreken de ministers zich uit over de rol die zij als
overheid willen innemen binnen de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid.
Deze rol beperkt zich tot een “voorwaardenscheppende en faciliterende rol”
(Bussemaker en Koenders, 2016). Door zich deze rol aan te meten, laten zij de
uitvoering aan de sector over. Op een aantal punten is volgens Bussemaker en
Koenders echter de bemoeienis van de overheid wel gerechtvaardigd en hier maakt
de diplomatie onderdeel van uit: “(d) Cultuur kan worden ingezet als onderdeel van
de diplomatie.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Doordat de ministers
onderstrepen dat binnen de uitvoering van diplomatie de rol van de overheid verder

76

rijkt dan voorwaardenscheppend en faciliterend, beklemtonen zij het nut ervan. De
overheidsbemoeienis binnen de uitvoering van het ICB wordt in deze passage op
basis van diplomatie gelegitimeerd. Het belang van diplomatie wordt verderop in
het beleidskader nogmaals benadrukt: “hoofddoelstelling 3: cultuur wordt effectief
ingezet binnen de moderne diplomatie.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Hieruit
blijkt dat zelfs één van de drie hoofddoelstellingen gewijd is aan enkel diplomatie.
Deze twee voorbeelden geven echter geen antwoord op de vraag wat deze
(culturele) diplomatie nu eigenlijk precies behelst. Zoekend naar meer voorbeelden
die het woord ‘diplomatie’ bezitten, lijkt het volgende citaat de betekenis van het
woord binnen het ICB nader toe te lichten: “Ook in de moderne diplomatie biedt
cultuur vele mogelijkheden om de belangen van Nederland in het buitenland te
dienen. Het kan hierbij gaan om de economische belangen van Nederland of
beeldvorming over Nederland, maar ook om het ondersteunen van andere
beleidsdoelstellingen zoals democratisering, mensenrechten en gendergelijkheid.
Optredens van Nederlandse topinstellingen zijn bovendien een uitstekend
visitekaartje voor Nederland.” (Bussemaker en Koenders, 2016). De belangen die in
het vorige citaat naar voren komen lijken niet zozeer de belangen van de culturele
sector te behartigen, maar het aangaan van deze diplomatieke samenwerking lijkt
een politiek belang te zijn, omdat het andere beleidsdoelstellingen ondersteunt.
Hierin is cultuur het middel en niet het doel.
Dat de culturele diplomatie een belangrijk speerpunt is binnen het
internationaal cultuurbeleid wordt niet alleen bevestigd door het meermaals
voorkomen van het woord, ook de intensieve samenwerking met diplomatieke
posten in het buitenland geeft het belang ervan weer. DutchCulture is hierbinnen
verantwoordelijk. Zij faciliteren en ondersteunen de samenwerking tussen actoren
uit Nederland (culturele sector) en de buitenlandse posten.119 In het activiteitenplan
van DutchCulture is te lezen dat de diplomatie en haar uitvoerende organisatie: de
119
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diplomatieke posten, van groot belang zijn binnen het ICB: “Gericht adviseren van
postennetwerk ter ondersteuning van culturele diplomatie” of “De Nederlandse
diplomatieke posten in de betreffende landen zijn medevormgevers en -uitvoerders
van het beleid en maken deel uit van de kerngroep” (DutchCulture, 2016). Het
diplomatieke netwerk neemt dus een belangrijke rol in binnen de uitvoering van het
ICB. Bovendien zijn de twee citaten hierboven maar een deel van de voorbeelden
die het woord diplomatie en/of diplomatieke posten bezitten. In totaal blijkt er in
het activiteitenplan van DutchCulture, 28 keer verwezen te worden naar het woord
‘diplomatie’ of andere gerelateerde woorden zoals: (diplomatieke) posten,
(diplomatieke) sector, (diplomatieke) wereld, (diplomatieke) netwerk, (diplomatieke)
vertegenwoordiging of posten(netwerk). Deze cijfers zijn een goede weergave van
de focus-actoren binnen het uitvoeringsveld van het ICB en hierin nemen
diplomatieke posten een grote rol in.

Ondanks het feit dat de ministers het in hun beleidskader hebben over culturele
diplomatie, blijkt op basis van de analyse van de tekstuele context in zowel het
beleidskader als het activiteitenplan dat de politieke waarde hierin voornamelijk
vertegenwoordigd wordt. Het draait hierin, zoals we hierboven hebben gezien, om
bijvoorbeeld het smeden van (nieuwe) samenwerkingsverbanden, uitwisseling van
(westerse) normen en waarden, Nederlandse zichtbaarheid in het buitenland en
verzoeningsmogelijkheden. Binnen al deze doelen dienen kunst en cultuur als
gereedschap.

4.2.2 Consensus vs. Dissensus

De vorming van een gemeenschap, die door samenwerking gerealiseerd kan
worden, verloopt volgens Stone en Gielen via een proces van zowel
overeenstemming als strijd. Binnen en tussen gemeenschappen bestaat er strijd om
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ideeën en belangen, waar overeenstemming over bereikt moet worden, om
vervolgens als gemeenschap doelen te kunnen bereiken. In de secundaire literatuur
zijn deze twee begrippen ondergebracht onder de codes ‘consensus’
(overeenstemming) en ‘dissensus’ (onenigheid). Deborah Stone legt in haar polis
bloot dat deze strijd om ideeën en belangen vaak wordt uitgevochten binnen de
politiek, waaruit politieke besluitvorming voortvloeit.120 Bij Gielen leidt de strijd en
discussie binnen het politieke bestel tot een meer rechtvaardige uitkomst van de
overeenkomst, maar is het bestaan van een gemeen een voorwaarde om deze
discussie te kunnen voeren.

Het geval is echter dat, net als bij sommige andere codes uit de code-boom van de
‘politieke waarde’, de woorden ‘consensus’ en ‘dissensus’ niet letterlijk voorkomen
in het primaire materiaal. Om deze reden ben ik net zoals in eerdere paragrafen
binnen mijn analyse opzoek gegaan naar andere woorden en begrippen die een
relatie hebben met de betekenis van deze codes. Ook hier heb ik binnen deze
analyse de methode open-coding gebruikt.
Binnen de definiëring van de codes ‘consensus’ en ‘dissensus’ is “de
zoektocht naar en de strijd om overeenstemming” (Stone, 2012) belangrijk. De
woorden die hier aansluiting bij vinden zijn: ‘wederzijds begrip’. Dit baseer ik op de
context waarbinnen het begrip wordt gebruikt. Binnen het beleidskader geven de
ministers aan dat wederzijds begrip ingezet wordt voor het starten van een dialoog
en deze uitspraak correspondeert met de theorie van Gielen en Stone over dit
proces: alleen door onenigheid komt men met elkaar in gesprek om vanuit hier tot
een overeenstemming te komen.121 Ondanks het feit dat ‘wederzijds begrip’ slechts
vier keer voorkomt in het beleidskader en activiteitenplan, is voornamelijk de
context van betekenis. Ik zal ik hieronder eerst toelichten.
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Het proces dat voorafgaat aan het bewerkstelligen van wederzijds begrip is binnen
de secundaire literatuur reeds toegelicht. Om te kunnen concluderen of de codes
‘consensus’ en ‘dissensus’ een rol spelen binnen het ICB, is het van belang dit
proces te achterhalen in het primaire materiaal.
In het beleidskader wordt het proces in drie stappen verduidelijkt: stap 1, het
tot stand komen van wederzijds begrip door middel van culturele interactie:
“Wederzijds begrip en vertrouwen groeien door gedeelde culturele ervaringen, niet
alleen tussen gemeenschappen maar ook tussen landen.”. Vervolgens stap 2,
wederzijds begrip leidt tot een dialoog: “Cultuur en creativiteit kunnen deze
problematiek niet oplossen. Ze kunnen wel bijdragen aan wederzijds begrip en
dialoog”. En stap 3, via de dialoog is er een mogelijkheid tot het bereiken van
doelen: “Cultuur laat zien wie we zijn, smeedt banden en vertrouwen, opent deuren
en ondersteunt de dialoog, ook wanneer deze in moeilijk vaarwater belandt.” en
“Ze helpen ook bij het zoeken naar en verbeelden van alternatieven en oplossingen
voor sociale en maatschappelijke vraagstukken.” (Bussemaker en Koenders, 2016).
In het kort: de overheid wil via het internationaal cultuurbeleid, culturele initiatieven
ondersteunen, in de hoop het gesprek aan te kunnen gaan met andere
gemeenschappen en landen, want dit opent deuren en helpt andere
maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Het hierboven toegelichte
stappenplan sluit aan bij het proces zoals beschreven in het secundaire materiaal.
In het beleidskader wordt ter verduidelijking van bovengenoemd proces een
specifieke culturele interactie genoemd: “Een oriëntatiereis van het Mondriaan
Fonds in 2012 leidde in 2015 tot een tentoonstelling van het Bonnefantenmuseum
met kunst uit China, waarmee het museum de komende twee jaar de ontwikkelingen
op het gebied van hedendaagse kunst wil belichten. Centraal thema zijn de
culturele verschillen en beperkingen met betrekking tot wederzijds begrip.”
(Bussemaker en Koenders, 2016). Dit citaat geeft blijk van de wens die bij de
overheid bestaat, om door middel van cultuur, de verschillen en onenigheid die
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tussen Nederland en China bestaat, te belichten en om te buigen tot wederzijds
begrip. Ondanks het feit dat in het citaat niet wordt verwezen naar specifieke
doelen, kan ik op basis van bovengenoemd proces wel ervan uitgaan dat er getracht
wordt via deze culturele interactie met China ook andere politieke ambities te
vervullen.
Deze conclusie baseer ik daarnaast op een ander gegeven uit het
beleidskader dat middels mijn analyse aan het licht is gekomen. China maakt
namelijk deel uit van de acht focuslanden binnen het ICB. De keuze voor deze
landen is niet willekeurig. Dit is gebaseerd op een aantal punten: 1. “belangstelling
vanuit de Nederlandse cultuursector”, 2. “de betekenis van een land of bepaalde
steden voor internationalisering” en 3. “de aanwezigheid van belangwekkende
podia.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Naast deze drie beweegredenen, die
gedreven worden door culturele ambities, geven de ministers aan dat de
meerwaarde van de intensieve culturele samenwerking met deze landen ook te
maken heeft met “buitenlands-politieke overwegingen” (Bussemaker en Koenders,
2016). De ministers geven hier dus aan dat culturele samenwerking ook andere
politieke motieven behelst. Om erachter te komen wat deze “buitenlands-politieke
overwegingen” inhouden, ben ik in het kader op zoek gegaan naar andere
verwijzingen naar buitenlandse politiek en dat vond ik nog één keer:
“hoofddoelstelling 2: meer ruimte voor een bijdrage van cultuur aan een veilige,
rechtvaardige en toekomstbestendige wereld. Nederland heeft belang bij een
veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld, een hoofddoelstelling van
ons buitenlands beleid.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Wat mij ten eerste opvalt
is dat deze hoofddoelstelling overeenkomt met een hoofddoelstelling uit een heel
ander beleidskader, namelijk het buitenlands beleid. Ik zal hier later in de paragraaf
dieper op in gaan als ik dit beleidskader nader zal analyseren.
Daarnaast sluiten de begrippen: veilige, rechtvaardige en
toekomstbestendige, uit het hierboven genoemde citaat, heel goed aan bij de
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theorie van Deborah Stone. Dit heeft te maken met het gegeven dat dit begrippen
zijn, die een niet onbetwistbare betekenis hebben. Eerder in het hoofdstuk heb ik
toegelicht dat dit soort begrippen geen concepten zijn waaraan een waarheid
gehangen kan worden. Ieder individu of groep mensen kent aan dit soort begrippen
een eigen betekenis toe. In het geval van het beleidskader is de Nederlandse
overheid verantwoordelijk voor het toekennen van een bepaalde betekenis van deze
begrippen, maar deze hoeven dus niet vanzelfsprekend te zijn voor andere
gemeenschappen. Om deze reden is het opmerkelijk dat deze concepten specifiek
worden benoemd in het ICB, want hiermee impliceert de Nederlandse overheid
bepaalde normen en waarden door te willen voeren in de ideologie van andere
gemeenschappen.
Deze conclusie kan ik ondersteunen aan de hand van de resultaten die naar
voren zijn gekomen binnen de analyse van het buitenlands beleid. Ik heb in deze
analyse voornamelijk gekeken naar de selectie van landen binnen dit beleidskader
en gezocht naar overeenkomsten met het ICB. Op de website van de Rijksoverheid
wordt een kort overzicht van de focuspunten gepresenteerd, waarin ook de
focuslanden en –regio’s worden benoemd.122 In het volgende voorbeeld wordt
duidelijk wat het doel is van het buitenlands beleid en welke landen en regio’s
hierbinnen van belang zijn:

“Terwijl wereldwijde uitdagingen om een gezamenlijke aanpak vragen, staat
internationale samenwerking onder druk. Nederland is gebaat bij een
welvarende en veilige wereld. Een eigen herkenbaar, actief en verregaand
geïntegreerd buitenlands beleid is dus essentieel. Realistisch buitenlands
beleid dient de Nederlandse belangen en de internationale rechtsorde. Om
de focus daarbij te versterken en de effectiviteit te vergroten richten we ons
Rijksoverheid. (z.d.). 4.1 Buitenlands beleid. Geraadpleegd van
https://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst/4.nederland-in-de-wereld/4.1-buitenlands-beleid.
122
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primair op bewezen samenwerkingsverbanden als de EU, NAVO en VN, de
buurlanden van de EU en de ‘ring van instabiliteit’ rondom Europa.”
(ministerie van Buitenlandse Zaken, z.d.).

Het buitenlandse beleid dient er dus voor internationale samenwerkingsverbanden
mogelijk te maken. De importantie van samenwerkingsverbanden binnen de
politieke gemeenschap heb ik reeds in het hoofdstuk toegelicht, daarom wil ik nu
dieper ingaan op de overeenkomst van landen binnen het ICB en het buitenlands
beleid. In het bovengenoemde citaat uit het buitenlands beleid worden een aantal
regio’s benoemd die ook belangrijk zijn binnen het ICB, want zo zijn vier van de acht
focuslanden afkomstig uit de Europese Unie (België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk), twee zijn zwaargewichten binnen de NAVO (Verenigde Staten en
Verenigd Koninkrijk), twee (opkomende) BRICS-landen (China, Indonesië) en één
cruciaal NAVO-lid, dat de grens uitmaakt tussen Europa en het Midden-Oosten en
een herkomstland is van een grote bevolkingsgroep in Nederland (Turkije). Om
echter de keuze voor deze specifieke landen nog beter te kunnen verklaren, heb ik
(voor zover dit past binnen mijn onderzoek) de achtergrond van het buitenlandse
beleid onderzocht. Binnen deze analyse is een aantal zaken mij opgevallen. Ten
eerste valt het buitenlands beleid onder de verantwoordelijkheid van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Kijkend naar de beleidsagenda 2020 van dit ministerie
blijkt dat hun doelen voornamelijk buiten de culturele sector liggen en andere
politieke belangen behartigen. De prioriteiten binnen dit beleid zijn: relatie met
geopolitieke mogendheden, Europese samenwerking en internationale veiligheid.123
Binnen deze prioriteiten zijn een aantal landen belangrijk die overeenkomen met de
focuslanden van het ICB. Zo zijn China en de VS erg belangrijk voor de eerste
prioriteit, hier zal ik later nog dieper op in gaan. Binnen de Europese samenwerking
spelen Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk een grote rol. En tot
Rijksoverheid. (z.d.). Rijksbegroting. Geraadpleegd van
http://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264843_4.html.
123
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slot internationale veiligheid, waar we Turkije en Indonesië onder kunnen scharen.
Gezien het belang van de eerste prioriteit voor Nederland wil ik deze beter
analyseren met betrekking tot de keuze van de landen. Binnen deze analyse leg ik
de focus op China. De relatie die Nederland met China heeft, heeft gehad en in de
toekomst wil vaststellen, is beschreven in de zogenoemde Chinanotitie. Binnen deze
beleidsnota ligt het accent op de samenwerkingsmogelijkheden met China, maar
wel rekening houdend met de ideologische verschillen die bestaan tussen de twee
landen: “Onze openheid vraagt om een zorgvuldige weging van aan de ene kant
het benutten van kansen en aan de andere kant het beschermen van onze
veiligheid, ons verdienvermogen, en waarden als rechtsstatelijkheid en
mensenrechten. Met de Chinanotitie schetst het kabinet een nieuwe balans in de
relatie met China.” (ministerie van Buitenlandse Zaken, 2019). De overheid wenst
dus een relatie aan te gaan met China, maar daar moet wel ruimte zijn voor het
bespreekbaar maken van de dissensus die er bestaat. Eerder in het hoofdstuk bij het
voorbeeld over de culturele interactie tussen Nederland en China, wezen de
ministers al op het feit dat er verschillen en beperkingen bestaan tussen de twee
landen, maar dat de hoop bestaat door middel van cultuur de samenwerking toch
aan te kunnen gaan.
Het lijkt er dus op dat het ICB wordt gebruikt om het gesprek te faciliteren
over dissensus en via die weg een relatie en/of samenwerking met een land
mogelijk te maken. Vanuit deze samenwerking kunnen dan niet alleen culturele
belangen worden behartigd, maar betreft het een veel groter spectrum van
politieke besluitvorming.

De conclusie die ik hierboven heb geschetst wordt ook duidelijk op basis van het
activiteitenplan van DutchCulture. De organisatie die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van het ICB benoemt in haar plan ook het buitenlands beleid: “Gericht
adviseren van postennetwerk ter ondersteuning van culturele diplomatie. […].
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DutchCulture biedt daarom de continuïteit in kennis en expertise en helpt de posten
bij hun werk om de buitenlandse vraag te koppelen aan het Nederlandse aanbod,
Nederland op de kaart te zetten en de uitvoering van het buitenlandbeleid te
ondersteunen.” (DutchCulture, 2016). DutchCulture ondersteunt het buitenlands
beleid door middel van hun intensieve samenwerking (behoort tot de kerntaken)
met de focuslanden uit het ICB die ook voor het buitenlands beleid van groot
belang zijn. Zo stellen zij speciale meerjarenstrategieën op voor deze landen en is
hier de samenwerking met de Nederlandse vertegenwoordiging in die landen
intensief.124

4.2.3 Invloed

In het begin van het hoofdstuk heb ik op basis van de secundaire literatuur
geconcludeerd dat binnen samenwerkingsverbanden sprake is van beïnvloeding. De
invloed wordt uitgeoefend door externe factoren, zoals de politiek en markt, maar
ook individuen beïnvloeden elkaar. Het tot stand komen van ideeën en keuzes die
wij als autonome spelers maken binnen een gemeenschap komen voort uit deze
beïnvloeding. Het gat tussen eigenbelang en publiek belang wordt door middel van
invloed opgeheven en om deze reden staat ook ‘invloed’ centraal binnen politieke
besluitvorming.

Het woord ‘invloed’ komt twee keer voor in het beleidskader en heeft betrekking op
de invloed die culturele interacties hebben op en door Nederland. Het eerste
voorbeeld is: “Culturele uitingen uit het buitenland en geschiedenissen van
anderen, voeden ons met nieuwe invloeden, kennis en beelden. Net zoals
kunstenaars en culturele instellingen uit Nederland met hun aanbod en ontwerpen
in het buitenland inspiratie en kennis bieden.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Op
124
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basis van dit citaat kan ik afleiden dat beïnvloeding een wederkerig proces is. Wij als
Nederland beïnvloeden gemeenschappen en worden op onze beurt ook beïnvloed.
Hier worden door de ministers ook specifieke voorbeelden van gegeven: “Dit is een
wederkerig proces: er wordt ook ondersteuning geboden om buitenlandse gasten
zoals kunstenaars, curatoren en critici kennis te laten maken met het Nederlands
culturele veld en op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld
door middel van een buitenlands bezoekersprogramma of een residency.”
(Bussemaker en Koenders, 2016).
Het tweede citaat waar het woord zich in bevindt, spreekt zich uit over het
gevolg van deze (culturele) beïnvloeding en welk doel dit dient: “Wereldwijd heeft
Nederland in de loop van de geschiedenis veel sporen achter gelaten en culturele
invloeden mee teruggenomen, zowel tastbare als immateriële. Behoud, beheer en
ontsluiting van dit ‘gedeeld cultureel erfgoed’ is in alle gevallen een taak van
internationale samenwerking. We delen immers een gemeenschappelijk verleden.”
(Bussemaker en Koenders, 2016). Dit citaat is bijvoorbeeld van toepassing op het
focusland Indonesië, waarmee we ook een gedeeld verleden hebben. Het beoogde
effect achter dit citaat heeft raakvlakken met de theorie van Deborah Stone. De
overheid is van mening dat er met cultuur een bepaalde invloed uitgeoefend kan
worden, van waaruit iets gemeenschappelijks kan ontstaan. De wens van de
overheid dit in stand te houden kan ik ook verklaren aan de hand van Stone. Zij
beschrijft in haar theorie, en dit heb ik ook al eerder in het hoofdstuk aangegeven,
dat politieke middelen, zoals cultuur, gebruikt worden om anderen van bepaalde
standpunten te overtuigen om zo tot gezamenlijke doelen te komen.125

Naast het gebruik van het woord ‘invloed’ ben ik van mening dat de ministers in het
beleidskader vaker verwijzen naar de betekenis van deze code. De definiëring van
“invloed” zoals die in de secundaire literatuur is opgesteld, kan ook op basis van
125
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andere begrippen worden geïllustreerd.
Het woord dat uit deze analyse naar voren is gekomen, is: ‘uitwisseling’. Ik
acht dit begrip van belang voor mijn onderzoek om een aantal redenen. Ten eerste
heb ik in de verantwoording van mijn code-boom toegelicht dat autonome
individuen elkaar beïnvloeden door uitwisseling van bijvoorbeeld ideeën. Deze
uitwisseling kan ervoor zorgen dat individuen nader tot elkaar komen, wat de
vorming van een gemeen en de gemeenschap ten goede komt. Daarnaast bleek het
woord ‘uitwisseling’ ook al van belang binnen de betekenis van ‘diplomatie’
(diplomatie is de staatskunst van het onderhandelen en uitwisselen van diensten en
ideeën) en ik heb reeds toegelicht dat diplomatie een grote functie uitoefent in de
politieke waarde. Tot slot is uit de open-coding gebleken dat het begrip 22 maal
voorkomt in het primaire materiaal. Deze grote hoeveelheid heeft mij doen
besluiten het woord en de context ervan nader te onderzoeken.

Ik begin de analyse met de definitie van het begrip ‘uitwisseling’: “Overgave van het
een tegen het ander” (Van Dale, z.d.). Belangrijk binnen deze definitie is de nadruk
op het bestaan van een ruilrelatie en dit geeft blijk van een bepaald
verwachtingspatroon binnen de relatie. Met deze definiëring in het achterhoofd ben
ik de context van ‘uitwisseling’ in het primaire materiaal gaan analyseren.
Het eerste citaat dat ik wil toelichten is: “hoofddoelstelling 1: een sterke
cultuursector, die in kwaliteit groeit door internationale uitwisseling en duurzame
samenwerking en die in het buitenland wordt gezien en gewaardeerd.” (Bussemaker
en Koenders, 2016). Binnen dit citaat is ‘uitwisseling’ voornamelijk van belang voor
het sterker maken van de culturele sector. Het is echter niet duidelijk wat de
uitwisseling precies behelst, maar gezien de context, de groei in kwaliteit, acht ik de
uitwisseling van culturele kennis en producten aanmerkelijk. Deze conclusie kan ik
ondersteunen op basis van andere kwantitatieve gegevens. Van de 22 keer dat het
woord ‘uitwisseling’ in het beleidskader wordt gebruikt, word het woord tien keer in
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relatie gebracht met het woord ‘kennis’. Dit zou een bijdrage kunnen zijn aan de
onderliggende culturele waarde van het beleidskader, maar hiervoor is het van
belang om ook naar de context van andere voorbeelden te kijken waar de nadruk
op deze ‘kennisuitwisseling’ wordt gelegd. Hiervan zijn de citaten een goed
voorbeeld: “Voor de totstandkoming van veel cultureel aanbod en projecten is
internationale samenwerking en kennisuitwisseling een noodzakelijke voorwaarde,
zoals bij coproducties in de film, een vertaling van een buitenlandse auteur of het
ontsluiten van VOC-archieven in verschillende landen.” (Bussemaker en Koenders,
2016) en “DutchCulture richt zich daarin specifiek op bovendisciplinaire
samenwerking en cross-sectorale kennisuitwisseling, onder meer met onderwijs en
wetenschappen.” (DutchCulture, 2016). Deze twee voorbeelden doen voorkomen
dat deze kennisuitwisseling louter in dienst staat van de groei van de culturele
sector zowel kwantitatief als kwalitatief.
Het woord ‘kennisuitwisseling’ kan echter op basis van de theorie van
Deborah Stone eveneens een politieke lading hebben. Stone is van mening dat
binnen de politiek de paradoxen die bestaan over opvattingen, ideeën,
waardenbepalingen en andere conceptuele zaken gemeenschappen, juist aanzet tot
het bewerkstelligen van wederzijds begrip. Via het politieke veld kunnen
gemeenschappen elkaar beïnvloeden en voeden met nieuwe en andere ideeën.126
Culturele kennisuitwisseling kan dus, op basis van Stone, een gereedschap zijn om
consensus te bereiken over zaken die buiten de culturele sector liggen. Deze
conclusie is niet nieuw binnen dit hoofdstuk, maar het feit dat ook deze code
nogmaals deze conclusie onderstreept, geeft blijk van het belang van politieke
effecten en de daaraan ten grondslag liggende politieke waarde binnen het
internationaal cultuurbeleid.

126

Stone 2012, pp. 26-27.
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Op basis van de hierboven uitgevoerde analyse kan ik concluderen dat de politieke
waarde in acht is genomen bij het opstellen van het ICB. Dit baseer ik op een aantal
resultaten. Ten eerste wordt er in de teksten vaak, in totaal 255 keer, verwezen naar
de bakermat van de politieke waarde: gemeen(schap). De begrippen ‘gemeen’ en
‘gemeenschap’, die het fundament vormen in de betekenis van de politieke waarde,
worden in het ICB ook aangedragen voor de verantwoording van de beleidsvoering
Ondanks het feit dat het woord ‘gemeen’ of ‘gemeenschap’ letterlijk maar één keer
in de tekst wordt genoemd, hebben zowel de ministers als DutchCulture de
betekenis ervan in andere woorden en begrippen verpakt.
Daarnaast bestaat er binnen het gemeen en de gemeenschap altijd strijd en
overeenstemming over ideeën en belangen, aldus Stone en Gielen. De politiek
speelt hierin een belangrijke rol, omdat politieke besluitvorming voortvloeit uit deze
strijd en overeenstemming. Publiekbeleid is het hiervan het resultaat. Deze pijler
binnen de politieke waarde, is ook terug te vinden in het ICB. Dit is niet zozeer te
concluderen op basis van de hoeveelheid woorden en begrippen die aanwezig zijn
in het primaire materiaal, maar het gaat hier voornamelijk om de context
waarbinnen de woorden gebruikt worden. Zo heb ik in de analyse toegelicht dat het
woord ‘wederzijds begrip’ maar vier keer voorkomt in de teksten, maar dat dit
begrip altijd in dezelfde context wordt gebruikt. Hierin verwijzen de ministers altijd
naar het proces van consensus en dissensus: middels strijd en overeenstemming
wordt het dialoog gestart, dit leidt tot nieuwe inzichten (beïnvloeding) en zodoende
kunnen doelen bereikt worden. In het primaire materiaal werden echter de doelen
niet gespecificeerd. Ik kan dus niet concluderen of deze doelen cultureel,
economisch of politiek van aard zijn. Desalniettemin geeft de analyse blijk van de
aanwezigheid van de politieke waarde binnen het internationaal cultuurbeleid en net
als binnen de politiek, draait het ICB voor een deel om het creëren van een
gemeenschap om daarbinnen politieke besluitvorming doorgang te laten vinden en
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dit gebeurt op basis van beïnvloeding en uitwisseling waarin kunst en cultuur gelden
als gereedschap.
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Hoofdstuk 5: Culturele waarde en het internationaal cultuurbeleid
In dit laatste hoofdstuk voer ik de analyse uit van de derde pijler binnen de theorie
van Pascal Gielen: de culturele waarde. De vorige twee hoofdstukken bevatten de
andere twee pijlers: de economische en de politieke waarde. Ik begin dit hoofdstuk
met het definiëren van de culturele waarde op basis van het secundaire materiaal,
waarna ik het primaire materiaal aan deze betekenis zal gaan toetsen. In dit
hoofdstuk behelst het secundaire materiaal: De Waarde van Cultuur van Pascal
Gielen, het beleidskader cultuurbeleid Ruimte voor Cultuur van Jet Bussemaker en
het boek The Social Impact of the Arts van Eleonora Belfiore en Oliver Bennett. Het
primaire materiaal zal nogmaals het beleidskader internationaal cultuurbeleid 20172020 en het activiteitenplan van DutchCulture behelzen.

5.1 De culturele waarde

In de inleiding heb ik reeds aangegeven dat de betekenis van de culturele waarde
wat genuanceerder ligt dan de andere (economische en politieke) waarden die ik
hiervoor heb behandeld. Ik heb in de inleiding de keuze gemaakt om de betekenis
van de culturele waarde vanuit een bepaald perspectief te willen bekijken, waarvan
ik denk dat het de inhoud het beste dekt en relevant is voor dit onderzoek. Dit heb
ik gedaan aan de hand van het onderzoeksrapport van Gielen. Binnen zijn rapport
berust hij zich op deze betekenis: “De waarde van cultuur wordt bepaald door het
spel tussen socialisatie, kwalificatie en subjectivering.” (Gielen, 2014). De inhoud van
deze definitie is in de inleiding toegelicht en op basis daarvan heb ik mijn keuze
voor deze definitie onderbouwd. Ik ga hier niet verder in op de hierboven
genoemde definitie, maar zal deze als leidraad gebruiken in de analyse van het
secundaire materiaal.
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Net zoals in de vorige hoofdstukken zal ik beginnen met de analyse van de theorie
van Pascal Gielen. Binnen zijn onderzoek naar de waarde van cultuur heeft hij enkele
hoofdstukken gewijd aan de culturele waarde. Ik heb de keuze gemaakt om de
focus te leggen op twee hoofdstukken, waarvan ik denk dat deze aansluiten bij de
definitie van de waarde van cultuur zoals ik die hierboven en in de inleiding heb
toegelicht. De hoofdstukken waarvan ik een analyse zal uitvoeren hebben
betrekking op verscheidene onderzoeken die zich focussen op de ervaringswaarden
en de sociale effecten van kunst en cultuur.
Ik begin hier met de onderzoeken die zich richten op de ervaringswaarde. De
term ervaringswaarde is niet een begrip met een vaste betekenis, om die reden
houd ik mij in dit onderzoek vast aan de gegeven definitie van Gielen. Deze definitie
is als volgt:

“Met de term ervaringswaarden doelen we op die waarden die participanten
aan kunsten, cultuur en erfgoed toekennen als ze een schouwburg, museum
of galerie bezoek, een boek lezen of de bibliotheek frequenteren. In
navolging van Van Maanen (2009) maken we onderscheid tussen intrinsieke
en extrinsieke waarden. De intrinsieke waarden zijn waarden die ontstaan als
gevolg van het feit dat een bezoeker ‘zich mentaal verbindt’ aan het object
van kunst, cultuur of erfgoed. Met andere woorden: deze waarden ontstaan
niet zonder het kunstwerk, de artefacten uit het verleden of de informatie die
een boek of bibliotheekwebsite beschikbaar maakt. Extrinsieke waarden zijn
niet afhankelijk van die mentale verbinding. Het gaat dan om sociale waarden
of economische waarden (voor de individuele deelnemer of gebruiker). […]
De extrinsieke waarden zijn vaak sterk verbonden met intrinsieke en kunnen
een belangrijk deel van de motivatie van cultuurparticipanten uitmaken.”

De onderzoekers binnen het rapport van Gielen maken onderscheid tussen:
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ervaringswaarden binnen de kunst- en cultuursector en andere definities van het
begrip waarde, zoals die bijvoorbeeld worden gebruikt in de marketing. In de
marketing wordt voornamelijk gesproken over de waarde van goederen en diensten
en worden participanten, zoals wij die kennen in de cultuursector, binnen de
marketing als louter consumenten bestempeld. Consumenten maken gebruik van
een goed of dienst om in een bepaalde behoefte te bevredigen.127 Binnen de kunsten cultuur sector spreekt men over motivaties voor cultuurdeelname, die niet zozeer
een bepaalde behoefte of noodzakelijkheid vervullen. Wat deze motivaties behelzen
ga ik later in de paragraaf toelichten.
De motivaties voor cultuurparticipatie kunnen worden onderzocht op basis
van publieksonderzoek. Dit soort onderzoek vormt de spil binnen het onderzoek
naar de ervaringswaarden van Gielen. Binnen publieksonderzoek zijn er twee
gangbare methodes, aldus Gielen.128 Aan de ene kant heb je het publieksonderzoek
dat zich richt op het achterhalen van het profiel van de gebruikers van kunst en
cultuur. Aan de andere kant is er, maar dit werd voorheen niet vaak gedaan, het
onderzoek waarin de focus ligt op de drijfveren of determinanten voor
cultuurparticipatie. Sinds zijn eigen onderzoek is Gielen ervan op de hoogte dat er
een derde soort publieksonderzoek in opmars is. Dit soort onderzoek legt de focus
op de ervaringswaarden van de kunsten, cultuur en erfgoed die ten grondslag
liggen aan actieve cultuurbeoefening, zoals amateurkunst en sociaal-culturele
projecten.129
Pascal Gielen geeft aan dat er ontevredenheid heerst vanuit de academische
wereld over de hierboven genoemde methoden voor publieksonderzoek. Dit heeft
betrekking op het gebrek aan gegevens die gebruikt kunnen worden voor een
evidence-based cultuurbeleid. Gielen is van mening dat er binnen de onderzoeken
te veel wordt gekeken vanuit het makers-perspectief en de focus wordt gelegd op
Gielen et al. 2014, p. 42.
Gielen et al. 2014, p. 43.
129
Gielen et al. 2014, p. 43.
127
128
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excentrieke ervaringswaarden. Er zijn echter volgens Gielen vier onderzoeken die
andere methodes gebruiken om de hierboven genoemde leemte op te kunnen
vullen. Het betreft hier onderzoeksmethodes die zowel kwalitatieve als kwantitatieve
gegevens verzamelen.130 Gielen licht de drie belangrijkste elementen binnen dit
soort onderzoek kort toe. Het eerste is dat de claims voor de waarde van kunst en
cultuur vanuit de Bildung-traditie empirisch worden ondersteund. Deze Bildungtraditie geeft blijk van de intrinsieke waarde van kunst.131 De onderzoeken geven
bewijs dat participanten van kunst, dit ervaren als een verrijking en verruiming van
denkkaders. Gielen is van mening dat dit de belangrijkste intrinsieke waarde van
kunst is. Terugkijkend naar de drie zingevers binnen een mensenleven kunnen we
de hierboven genoemde verrijking en verruiming van denkkaders scharen onder de
subjectiverende rol van kunst en cultuur. Ten tweede blijkt dit soort onderzoek
bewijs te leveren voor het bestaan van “intrinsieke noties” (Gielen, 2014) zoals
spanning, onderdompeling en ontsnappen aan realiteit. Dit soort noties versterken
volgens Gielen de hierboven genoemde intrinsieke waarden. Tot slot brengen de
onderzoekers in dit soort onderzoek de intrinsieke waarden in relatie tot de
extrinsieke waarden. Zij leveren bewijs aan dat extrinsieke waarden nooit zonder
intrinsieke waarden ervaren worden. De kanttekening is wel dat er grote verschillen
zijn tussen individuen in welke mate zij op zoek zijn naar een bepaalde waarde en
deze realiseren.132
Concluderend bepleit Gielen op basis van dit (nieuw) soort
publieksonderzoek, dat er intrinsieke waarden bij kunst- en cultuurparticipatie
gerealiseerd worden: “Kunsten, cultuur en erfgoed leveren emotionele ervaringen
die tot contemplatie kunnen leiden en die gebruikt kunnen worden bij het bevragen
en ontwikkelen van een sociale identiteit.” (Gielen, 2014). Hierin wordt nogmaals de
subjectiverende rol van kunst en cultuur benadrukt.
Gielen et al. 2014, p. 45.
Gielen et al. 2014, p. 46.
132
Gielen et al. 2014, p. 46.
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Een tweede element binnen de door Gielen opgestelde definitie van culturele
waarde is “socialisatie”. Wat dit begrip precies inhoudt en betekent voor de
culturele waarde ga ik onderzoeken op basis van een aantal door Gielen
uiteengezette onderzoeken naar sociale effecten van kunst en cultuur. Gielen is van
mening dat onderzoeken naar de sociale effecten zich voornamelijk richten op de
bijdrage die kunst en cultuur leveren aan sociale cohesie. Binnen de legitimering
van cultuurbeleid wordt door de politiek geregeld verwezen naar deze
veronderstelling. Door sociaal-economische, geopolitieke en culturele
verschuivingen komt namelijk de sociale cohesie onder druk te staan, aldus
Gielen.133 In het vorige hoofdstuk heb ik geconcludeerd dat voor de politieke
gemeenschap het van belang is dat er een sterke gemeenschapszin binnen een
samenleving bestaat. De reden hiervoor was dat deze omstandigheden nodig zijn
om politieke besluitvorming tot uitvoering te kunnen brengen. Bij de sociale
effecten van kunst en cultuur (dan spreek ik hier over de sociale cohesie) lijkt het
mes aan twee kanten te snijden: het is van belang voor zowel de politieke als
culturele waarde. Gezien het feit dat ik in het vorige hoofdstuk reeds het belang van
een gemeenschap voor de politieke waarde heb toegelicht, zal ik mij in dit
hoofdstuk louter richten op de bijdrage die sociale cohesie levert aan de culturele
waarde.

Gielen geeft in zijn onderzoeksrapport aan dat er geen consensus bestaat over de
exacte betekenis van sociale cohesie en welke indicatoren op dit begrip van
toepassing zijn. Om die reden beperkt hij zich in zijn rapport tot de onderzoeken
naar sociale cohesie die empirisch te analyseren zijn. Hieraan geeft hij de volgende
betekenis: “[…] betreft sociale cohesie de samenhang tussen individuen en groepen
in een samenleving.” (Gielen, 2014). Gielen benadrukt dat sociale cohesie niet
133
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alleen vanuit het perspectief van de gehele samenleving bekeken hoeft te worden,
het individuele perspectief is ook van belang. De samenhang wordt volgens Gielen
gecreëerd via de relaties tussen individuen binnen een groep en die tussen groepen
binnen een samenleving.134 De sociale cohesie wordt gevormd door twee
verschillende soorten relaties: de functionele relaties en de sociale relaties. Bij deze
laatste wordt de relatie gevoed door gedeelde normen, waarden en identiteiten.135
Dit soort relaties zijn meerdimensionaal, namelijk relationeel (het verband zelf) of
ideëel. Allebei de dimensies zijn tegelijkertijd binnen een sociale relatie aanwezig.
Hiernaast hebben sociale relaties nog een bepaalde eigenschap, ze kunnen namelijk
verschillende vormen aannemen. Ten eerste bestaat er een bindende relatie, die zijn
het gevolg van een bindend cohesief effect. Dit wil zeggen dat er verbanden
ontstaan of deze worden bevestigd binnen een groepsidentiteit. Dit soort relaties
zijn langdurig en worden gekenmerkt door een bepaalde homogeniteit. Daarnaast
bestaan er overbruggende relaties. Als er sprake is van een overbruggend cohesief
effect dan wordt er een kloof tussen twee verschillende groepsidentiteiten
overbrugd. Dit zijn in eerste instantie zwakke relaties, maar kunnen in de loop van
de tijd groeien. De verbindingen ontstaan horizontaal (tussen individuen of groepen)
of verticaal (hiërarchische overbrugging binnen groepen). Voor cultuurbeleid is het
bestaan van dit soort relaties van belang, omdat bij de overheid, volgens Gielen, de
verwachting bestaat dat kunst- en cultuurparticipatie eraan bijdraagt dat er
verschuivingen kunnen ontstaan tussen sociale relaties.136 Deze conclusie over het
directe sociale effect van kunst en cultuur op relaties trekt Gielen vervolgens in
twijfel. Hij is van mening dat dit niet zo vanzelfsprekend is als de overheid vaak in
cultuurbeleid doet lijken. Dit komt volgens Gielen door de onvoorspelbaarheid van
de effecten van kunst op haar publiek.137 Op basis van empirisch onderzoek

Gielen et al. 2014, p. 63.
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concludeert Gielen dat cultuurbeleid te veel gericht is op ‘ingebeelde’ inzichten in
de relatie tussen kunst en publiek. Dit is het resultaat van de complexiteit die
bestaat in het onderzoek naar empirisch bewijs van de sociale impact van de
cultuurdeelname en hoe dit zijn uitwerking heeft op de gehele samenleving.138
In conclusie, sociale cohesie kan dus vanuit de onderzoeksresultaten worden
ondersteund, maar het blijft volgens Gielen gecompliceerd om de resultaten
empirisch hard te kunnen maken. Het is nog wel belangrijk om te vermelden dat niet
voor alle sectoren bewijs is gevonden voor de hierboven genoemde conclusie, het
betreft hier voornamelijk de participatie in sociaal cultureel werk, amateurkunst,
erfgoed en de kunsten.

Naast de theorie van Gielen is de inhoud van het cultuurbeleid van minister Jet
Bussemaker van belang voor de betekenis van de culturele waarde. Ik heb in het
eerste hoofdstuk al een korte analyse uitgevoerd van haar beleidskader, maar ik wil
daar in deze paragraaf nog dieper op in gaan.
In het hoofdstuk over de economische waarde van cultuurbeleid heb ik
geconcludeerd dat er overeenkomsten zijn tussen het beleidskader internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 en de visie van staatssecretaris Halbe Zijlstra, zoals hij die
in zijn cultuurnota heeft toegelicht. Minister Bussemaker was verantwoordelijk voor
het nationale cultuurbeleid dat na Zijlstra volgde. Naar aanleiding van de analyse
van beide beleidskaders heb ik de conclusie getrokken dat Bussemaker, op basis
van de gedane uitspraken, een andere weg heeft willen inslaan dan haar
voorganger. In plaats van kunst en cultuur louter te ondersteunen om de extrinsieke
waarde, beargumenteerde Bussemaker dat de waarde van kunst en cultuur veel
verder gaat. Ik zal dus in dit hoofdstuk dieper ingaan op haar visie.
Ik doorloop binnen de analyse van het beleidskader van Bussemaker dezelfde
stappen als ik gedaan heb in de vorige hoofstukken binnen de analyses van het
138

Gielen et al. 2014, p. 87.

97

primaire materiaal. De resultaten zal ik dan vervolgens opnemen binnen het
theoretisch kader. Op basis van de theorie van Gielen, heb ik een raamwerk
opgesteld voor de betekenis van de culturele waarde en deze ga ik aanvullen met
de resultaten uit de analyse van Jet Bussemaker. De betekenis die Gielen aan de
culturele waarde heeft toegewezen, heeft een aantal woorden en begrippen in zich,
die ik ook gebruik in de analyse van de tekst van Bussemaker. Ik zal dus het
beleidskader ook kort gaan coderen. De woorden die ik in de betekenis van
culturele waarde, aldus Gielen, belangrijk acht zijn: intrinsiek, publiek en
samenleving.

Ten eerste wil ik graag het begrip ‘intrinsiek’ toelichten. Dit begrip heb ik reeds op
basis van het onderzoeksrapport van Gielen et al. van een betekenis voorzien, maar
ook door Bussemaker is hier invulling aan gegeven. In het beleidskader Ruimte voor

Cultuur; Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 van Jet Bussemaker komt dit
begrip één keer terug: “Cultuur heeft een eigen waarde die niet enkel is te vatten in
termen van sociale en economische effecten, of verbinding met andere
beleidsterreinen. Uit de intrinsieke waarde van cultuur vloeien belangrijke
maatschappelijke en economische waarden voort. Maar als de kunst en cultuur zelf
niet van waarde zijn, dan is het zinloos die verbinding met andere maatschappelijke
terreinen te zoeken.” (Bussemaker, 2015). Uit dit citaat kan ik niet opmaken welke
betekenis Bussemaker aan het begrip ‘intrinsiek’ hangt, ik kan alleen herleiden dat
ze deze waarde buiten de economische en maatschappelijke terreinen zoekt. Om
deze reden ben ik in het beleidskader op zoek gegaan naar aanknopingspunten om
toch het begrip van een betekenis te kunnen voorzien. Dit wil ik doen aan de hand
van het volgende citaat: “Cultuur draagt bij aan de ontplooiing van burgers, aan
kritisch kijken en denken en aan onze creativiteit. Mijn inzet is die kracht van cultuur
te versterken.” (Bussemaker, 2015). Dit citaat geeft goed de verschillende waarden,
die Bussemaker van belang acht, weer en hierin zie ik veel overkomsten met de
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theorie van Gielen die ik hierboven heb toegelicht. Een kort resumé, naar de
mening van Gielen heeft de intrinsieke waarde van kunst en cultuur betrekking op
de bijdrage die het levert aan de verrijking en verruiming van denkkaders, cultuur
geeft zin aan een mensenleven op basis van ontplooiing en het kritisch kijken naar
dingen. Voor Bussemaker zijn ‘ontplooiing’ en ‘kritisch kijken’ ook belangrijke
begrippen, deze benoemt zij acht keer in haar kader en in alle gevallen hebben de
begrippen betrekking op de functie die kunst en cultuur hebben in het leven van
een individu.

Ik wil de vergelijking met de theorie van Gielen nog verder doortrekken en mij
concentreren op de rol van het publiek in de culturele waarde. Bij zowel de
ervaringswaarden als sociale effecten legt Gielen de focus op de invloed van kunst
en cultuur op haar publiek. Gielen geeft betekenis aan de culturele waarde op basis
van de waarde die het publiek aan kunst en cultuur toekent. Waar we in de vorige
hoofdstukken hebben gezien dat kunst en cultuur in dienst stond van bijvoorbeeld
economische winst of politieke banden, draait het bij de culturele waarde om de
betekenis die het heeft voor een individu. Door binnen cultuurbeleid ook te kijken
naar referenties naar het publiek en gewenste effecten daarop, kan ik de betekenis
van de culturele waarde nog beter blootleggen.
Ik heb in het beleidskader ook gekeken naar voorbeelden die het woord
‘publiek’ bevatten en dit is 64 keer. Onder deze 64 keer vallen ook alle verschillende
samenstellingen van het woord ‘publiek’, zoals: publieksbereik,
publieksdoelgroepen, publieksontwikkeling, publieksverbreding,
publieksactiviteiten, publieksvoorkeuren en het bijvoeglijke naamwoord publieke.
Dit aantal geeft gedeeltelijk inzicht in de mate waarin het publiek een rol speelt
binnen het opstellen en uitvoeren van het cultuurbeleid. Omdat het aantal relatief
hoog is, is er een kans dat er door Bussemaker is gekeken naar de invloed die kunst
en cultuur uitoefenen op haar publiek en dat de uitkomst daarvan heeft
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meegespeeld in de verantwoording van haar beleidskader. Het is echter zo dat
alleen op basis van dit kwantitatieve resultaat niet duidelijk wordt hoe groot de rol
van het publiek is, maar nog belangrijker welke rol zij precies inneemt binnen het
cultuurbeleid. Ik wil hier door middel van een aantal voorbeelden een beter inzicht
in krijgen, omdat ik hiermee de betekenis van de culturele waarde vanuit het
perspectief van Bussemaker invulling kan geven.
Een voorbeeld hiervan is dit citaat: “Ik vind het belangrijk dat de overheid
initiatieven die nieuw en meer divers publiek bereiken, steunt.” (Bussemaker, 2017).
Deze rol onderstreept zij door te benadrukken dat kunstenaars en culturele
instellingen ‘rekening moeten houden’ met de smaak en het gedrag van haar
publiek: “Daarbij moet de sector tegelijkertijd aansluiten bij de veranderingen in
voorkeuren en samenstelling van het publiek.” (Bussemaker, 2017). Zij vervolgt dit
citaat met de volgende zin: “[…] Mijn beleid speelt in op de veranderingen in de
samenleving, zoals deze door de Raad, de WRR en het SCP zijn beschreven. Het is
nodig om instellingen tijd en ruimte te geven om zich aan te passen aan
veranderingen in hun omgeving en in de smaak van het publiek. […] Het gaat om
ruimte voor innovatie en experiment, om een nieuw publiek aan te spreken, […].”
(Bussemaker, 2017). Binnen de focus op publieksbereik wil Bussemaker zich niet
limiteren tot bestaand publiek, maar wil zij juist nieuw publiek aanspreken. Het
begrip ‘nieuw’ komt tien keer voor in combinatie met publiek. De begrippen
hebben telkens weer betrekking op dezelfde context: de overheid moet met het
cultuurbeleid een fundament creëren, waardoor de culturele instellingen of
kunstenaars in staat worden gesteld kunst en cultuur te genereren voor een nieuw
publiek. Hiervan is dit citaat een goed voorbeeld: “We moeten culturele instellingen
niet dwingen allemaal door dezelfde hoepel te springen, maar recht doen aan de
diversiteit van de cultuursector. Het is belangrijk dat culturele instellingen nieuwe
wegen inslaan, en dat we nieuwe makers de ruimte geven: voor artistieke
vernieuwing, voor het bereiken van een nieuw en meer divers publiek, voor
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ondernemerschap en voor het versterken van de band met de samenleving”
(Bussemaker, 2017).
Uit de citaten hierboven is duidelijk geworden dat Bussemaker met haar
cultuurbeleid de kunstenaars en culturele instellingen in staat wil stellen een ‘nieuw’
publiek te bereiken, maar waarom legt zij hier de focus op? Wat de toegevoegde
waarde is van het bereiken van een nieuw publiek, licht Bussemaker als volgt toe:
“Elke dag genieten vele mensen van het rijke cultuuraanbod in ons land.
Kunstenaars en culturele instellingen spannen zich in om bezoekers te verrassen en
te verrijken, (nieuw) publiek aan zich te binden en om hun ondernemerschap te
versterken.” (Bussemaker, 2017). Concluderend kan ik zeggen dat Bussemaker met
haar cultuurbeleid de instellingen in staat wil stellen (nieuw) publiek aan te trekken,
waardoor meer mensen verrijkt zullen worden in hun leven. Hiermee betreft de
onderliggende culturele waarde van de hierboven genoemde doelstelling met
betrekking tot publieksbereik, de intrinsieke waarde van kunst en cultuur: het
verrijken van een mensenleven.

Daarnaast maakt Bussemaker de connectie tussen kunst en cultuur en de
samenleving: “Kunst, cultuur en samenleving hebben elkaar nodig. Niet alleen
omdat het ons inspiratie biedt en bijdraagt aan onze identiteit. Ook omdat
kunstenaars hun werk vaak concreet inzetten om de wereld beter, mooier, schoner
en leefbaarder te maken.” (Bussemaker, 2017). Binnen dit citaat onderstreept
Bussemaker de importantie van kunst en cultuur voor de samenleving, maar geeft zij
niet meer inzicht in de concrete invulling daarvan. De vraag blijft nog steeds na het
lezen van dit citaat op welke manier de kunstenaars en culturele instellingen “de
wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder maken”. Uit mijn verdere analyse van
het beleidskader met de focus op de verwijzingen naar de samenleving, wordt dit
niet duidelijk. Andere citaten die het woord ‘samenleving’ bevatten, geven ook
geen helderheid in de doelen en de toegevoegde waarde voor de samenleving. In
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totaal verwijst Bussemaker zestien keer naar het woord en een voorbeeld hiervan is:
“Het is belangrijk dat culturele instellingen nieuwe wegen inslaan, en dat we nieuwe
makers de ruimte geven: voor artistieke vernieuwing, voor het bereiken van een
nieuw en meer divers publiek, voor ondernemerschap en voor het versterken van de
band met de samenleving. Bussemaker licht echter niet toe wat deze band behelst.
De sterke relatie tussen kunst en cultuur en bijvoorbeeld sociale cohesie, zoals
binnen de theorie van Gielen het geval was, wordt binnen het beleidskader van
Bussemaker niet duidelijk. Ik kan alleen concluderen dat er een relatie bestaat
tussen de betekenis culturele waarde zoals Bussemaker die schetst en de rol van de
samenleving daarbinnen, maar dat niet helder is hoe daar invulling aan wordt
gegeven.
Gezien het feit dat voorbeelden met het woord ‘samenleving’ daarin niet de
gewenste helderheid gaven op de rol van de samenleving binnen de betekenis van
culturele waarde, ben ik de tekst gaan analyseren op een synoniem van het woord
‘samenleving’. Ik heb de keuze gemaakt voor het woord ‘maatschappij’. Het woord
komt zeven keer voor een het bijvoeglijk naamwoord ‘maatschappelijke’ komt zelf
32 keer voor in het kader. De analyse van het woord ‘maatschappij’ vult helaas de
leemte die ik hierboven heb geschetst niet op. Neem als voorbeeld dit citaat: “De
inzet komt de gehele maatschappij ten goede. In mijn beleid leg ik dan ook het
accent op de grote waarde van cultuur voor de maatschappij.” (Bussemaker, 2017).
Wederom benadrukt Bussemaker de “grote waarde” van kunst en cultuur voor de
maatschappij, maar geeft geen exacte invulling van de invulling van deze waarde.
Dit is ook hetzelfde geval voor alle verwijzingen naar het woord ‘maatschappelijke’,
dit wordt namelijk dertien keer in samenstelling met ‘waarde’ gebruikt, maar in geen
enkel voorbeeld geeft Bussemaker prijs welke betekenis deze maatschappelijk
waarde heeft.139
In plaats van ‘waarde’ gebruikt Bussemaker ook de woorden ‘betekenis’ en ‘belang’ in
samenstelling met ‘maatschappelijke’. Ook deze woorden impliceren de maatschappelijke
waarde van kunst en cultuur.
139
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Ik kan uit de hierboven uitgevoerde analyse concluderen dat voor de
betekenis van de culturele waarde, volgens Bussemaker, de woorden ‘samenleving’
en ‘maatschappij’ van belang zijn, omdat de invloed die kunst en cultuur hierop
hebben voortvloeit uit de intrinsieke waarden, maar dat een exacte definiëring
onduidelijk is.

Tot slot de ondersteunende theorie van Eleonora Belfiore en Oliver Bennett. In hun
boek The Social Impacts of the Arts geven zij een historisch overzicht van
onderzoeken naar de waarde, functie en effecten van de kunsten binnen de
westerse samenleving. Op basis van deze theorieën proberen de onderzoekers een
link te leggen met huidige politieke debatten over kunst.140 Belfiore en Bennett
stellen zichzelf de vraag waarom de kunsten in de moderne maatschappij, zowel
binnen de politiek als in de media, zoveel aandacht geniet. De rol van kunst binnen
de maatschappij is groot en dit heeft het, volgens Belfiore en Bennett, te danken
aan het vermogen individuele levens en samenlevingen te veranderen.141
De keuze om de theorie van Belfiore en Bennett te gebruiken binnen mijn
onderzoek heeft betrekking op de stelling van de auteurs hierboven. De gedachte
dat kunst en cultuur een bepaalde impact of verandering teweegbrengen binnen
een mensenleven, sluit aan bij de theorie van Gielen et al. zoals ik deze eerder in het
hoofdstuk heb toegelicht. De theorie van Belfiore en Bennett ligt in het verlengde
van Gielen, maar gaat dieper in op de verschillende sociale effecten van kunst en
cultuur binnen het leven van een individu en de maatschappij. Hun discoursanalyse
is uitgebreider dan dat van Gielen en geeft mij daardoor beter inzicht in het
wetenschappelijke veld. Op deze manier kan ik de betekenis van de culturele
waarde beter specificeren.

Het debat rondom de waarde van de kunsten, dat zowel binnen de politiek als
140
141

Belfiore en Bennett 2010, p. vii.
Belfiore en Bennett 2010, p. 2.
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media wordt gevoerd, kent volgens Belfiore en Bennett ook een keerzijde. Het
vernuft van de kunsten om individuele levens en samenlevingen te kunnen
veranderen, maakt de kunsten daarentegen ook heel kwetsbaar. Voornamelijk
binnen publieksbeleid is de discussie vaak verhit als het om de kunsten gaat, omdat
de claims die worden gemaakt en betrekking hebben op hun transformerende
vermogen, in veel gevallen moeilijk hard te maken zijn met kwantitatieve
onderzoeken. De discussie over het ‘nut’ van kunst binnen een maatschappij neemt
de laatste jaren alleen maar toe, omdat de politiek binnen veel westerse
samenlevingen ‘evidence-based’ beleid maakt, om hiermee ideologische
besluitvorming uit de weg te gaan, aldus Belfiore en Bennett.142 In het geval van de
kunsten is het haast onmogelijk om haar rol en functie op basis van data en harde
cijfers te onderbouwen. Als gevolg van deze evidence-based politiek is er in de
afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de economische en sociale effecten
van kunst. Belfiore en Bennett plaatsen hier de kanttekening bij dat veel van deze
onderzoeken op twee belangrijke punten de fout ingaan. Ten eerste het feit dat de
onderzoekers er in beginsel al vanuit gaan dat kunst sociale en economische
effecten teweeg brengt. Daarnaast houden de ‘impact’-studies geen rekening met
het echte doel der kunsten, namelijk: de esthetische ervaring.143 Bij dit laatste punt is
weer duidelijk het verschil tussen de intrinsieke en extrinsieke waarde van kunst te
zien, zoals ik die op basis van de theorie van Gielen eerder in dit hoofdstuk heb
beschreven. Belfiore en Bennett geven aan dat binnen evidence-based
cultuurbeleid de intrinsieke en extrinsieke waarde van kunst uit evenwicht zijn
geraakt en hier frictie tussen is ontstaan.144 Het doel van dit boek, volgens Belfiore
en Bennett, is dan ook om het publieke en politieke debat te voorzien van
informatie over de waarde, functie en impact van de kunsten vanuit het perspectief

Belfiore en Bennett 2010, p. 5.
Belfiore en Bennett 2010, p. 7.
144
Belfiore en Bennett 2010, p. 7.
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van een intellectuele geschiedenis.145 De onderzoekers hebben geprobeerd in hun
boek zo complementair mogelijk deze geschiedenis weer te geven. De focus van
het onderzoek ligt op de literaire, filosofische en politieke literatuur die binnen het
westerse, maar vooral Europese, intellectuele veld is vervaardigd. De tijdspanne die
zij hebben gebruikt loopt van de tijd van de Grieken (veertiende tot vijfde eeuw
voor Christus) tot aan het heden.146 Uit de analyse van deze geschiedenis van de
impact van de kunsten hebben de onderzoekers acht hoofdthema’s opgesteld die
naar hun mening frequent terugkwamen in de literatuur. De acht categorieën, zoals
Belfiore en Bennett deze aanduiden, zijn: 1. corruptie en afleiding, 2. catharsis, 3.
persoonlijk welzijn, 4. onderwijs en zelfontwikkeling, 5. morele verbetering en
beschaving, 6. politiek instrument, 7. sociale gelaagdheid en identiteitsconstructie
en 8. autonomie van de kunsten en afwijzing van instrumentaliteit.147 Ik ga in dit
onderzoek niet alle categorieën behandelen, ik heb ervoor gekozen om degene te
behandelen die raakvlakken hebben met de theorie van Gielen, omdat ik deze als
leidraad gebruik in de zoektocht naar de betekenis van de culturele waarde. De
categorieën die ik voor mijn onderzoek gebruik zijn: catharsis, persoonlijk welzijn en
sociale gelaagdheid en identiteitsconstructie. Bij iedere categorie zal ik een korte
beschrijving geven van de belangrijkste bevindingen en termen/begrippen. Het is
voor dit onderzoek niet noodzakelijk om dieper op de verschillende theorieën die
door Belfiore en Bennett uiteen worden gezet, in te gaan, omdat het voornamelijk
van belang is voor dit onderzoek dat er een algemene betekenis aan de culturele
waarde kan worden gegeven.
Ten eerste ‘catharsis’. Dit begrip, of beter gezegd concept, is afkomstig uit het boek

Poetics van de Griekse filosoof Aristoteles (384/3-322/1 na Christus). Het heeft

Belfiore en Bennett 2010, p. 11.
Het heden heeft hier betrekking op 2010 toen deze editie van het boek is verschenen.
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betrekking op de emotionele impact en cognitieve waarde van de kunsten.148
Alhoewel er verschillende interpretaties bestaan van het concept, concentreer ik mij
op de cartharsische functie die betrekking heeft op het idee van persoonlijke groei.
Binnen deze persoonlijke groei gaat het om de emotionele impact die een bepaald
(kunst)werk op een individu heeft. Binnen catharsis is het gegeven dat het publiek
emotioneel sterker wordt door een ervaring te beleven/ondergaan die gebaseerd is
op de emoties die in dit proces worden verhard.149 Dit gegeven komt gedeeltelijk
overeen met de theorie van Gielen en heeft voornamelijk betrekking op de
ervaringswaarden. De overeenkomst tussen catharsis en Gielen wil ik nader
toelichten aan de hand van dit citaat: “Kunsten, cultuur en erfgoed leveren
emotionele ervaringen die tot contemplatie kunnen leiden en die gebruikt kunnen
worden bij het bevragen en ontwikkelen van een sociale identiteit.” (Gielen, 2014).
Hierbinnen is het begrip contemplatie voornamelijk van belang, omdat dit
betrekking heeft op de geestelijke beschouwing, waaronder ik ook de emotionele
impact kan beschouwen. Gielen geeft ook aan dat contemplatie leidt tot de
ontwikkeling van identiteit, en dit heeft dan weer betrekking op de emotionele groei
die binnen catharsis belangrijk is.
Daarnaast de categorie ‘persoonlijk welzijn’. Deze categorie kent, volgens
Belfiore en Bennett, veel overlap met het concept catharsis. De auteurs halen echter
een begrip aan binnen deze categorie, die ik eerder heb behandeld bij de theorie
van Gielen, namelijk Bildung. De rol die het volgens Belfiore en Bennett in het
persoonlijk welzijn speelt, wil ik kort toelichten. Binnen de theorie van Gielen heeft
de Bildung-traditie betrekking op de intrinsieke waarde van kunst. Kunst leidt tot
verrijking en verruiming van denkkaders, aldus Gielen. Hierdoor is een individu in
staat zichzelf te ontwikkelen, een eigenschap die ik hierboven reeds heb toegelicht.
Belfiore en Bennett geven aan dat het concept van catharsis in eerste instantie alleen
betrekking had op theater (specifiek tragedies), maar dat in de loop van de tijd catharsis van
toepassing was op alle kunsten. Belfiore en Bennett 2010, p. 80.
149
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Belfiore en Bennett leggen de focus binnen deze Bildung-traditie op het educatieve
en vormende karakter van de kunsten.150 Deze focus heeft betrekking op de
zelfontwikkeling in plaats van de ontwikkeling van de gehele maatschappij. De
auteurs onderstrepen dit effect door een analyse te geven van de onderzoeken die
bewezen hebben dat de kunsten de irrationele psychen van de mens beïnvloeden,
waardoor zowel de ethische sfeer als het menselijk gedrag worden beïnvloed.
Ondanks het feit dat Belfiore en Bennett het niet expliciet hebben over verrijking en
verruiming van de menselijke psychen, heeft de zelfontwikkeling met betrekking tot
het ethische en gedrag wel betrekking op de subjectiverende rol van de kunsten,
waarbij het individu centraal staat.151
Ten derde de categorie is ‘sociale gelaagdheid’ en ‘identiteitsconstructie’.
Deze categorie gaat dieper in op de rol die de kunsten spelen in (het onderscheid
van) sociale klassen. Hierin spreken de auteurs zich niet zozeer uit over de culturele
smaak van bepaalde klassen, maar benadrukken zij de effecten van de kunsten op
de plaats die een individu wil innemen of inneemt binnen een maatschappij.152
Volgens verscheidene onderzoeken die Belfiore en Bennett hebben geanalyseerd
gebruiken individuen de kunsten om zich een bepaalde reputatie naar de rest van
de maatschappij aan te meten. Zo bepleitten zij dat mensen (in dit geval de
middenklassen) smaak en culturele consumptie/participatie gebruiken om zich te
kunnen distantiëren van lagere klassen.153 Op basis van esthetische voorkeuren is
men in staat zich op de sociale ladder te verplaatsen, om deze reden helpt kunst en
cultuur de sociale gelaagdheid in de hand. Daarentegen draagt het bij aan de
vorming van een eigen identiteit, die voor mensen een houvast zijn om zich te
kunnen plaatsen en deel te laten uitmaken van een bepaalde sociale klasse. Om
nogmaals de link te leggen met de theorie van Gielen, deze identiteitsconstructie
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komt overeen met zowel de socialiserende rol als kwalificerende rol van kunst en
cultuur die voor Gielen van belang zijn binnen de waarde van cultuur. Hierbinnen
heeft de socialiserende rol betrekking op het gegeven dat de kunsten mensen
helpen in een bepaalde sociale, politieke en economische orde te integreren.154 Dit
komt doordat cultuur handvatten biedt aan mensen om op bepaalde manieren te
kunnen handelen en opereren.155 Zoals hierboven beschreven kan ik concluderen
dat deze handvatten volgens Belfiore en Bennett gevormd worden door smaak en
esthetische voorkeuren die zich vertalen naar bepaalde culturele keuzes. Daarnaast
kwalificatie, volgens Gielen kan een individu door middel van cultuur in meetbare
termen de vereiste vaardigheden, kennis en competenties vastleggen, waaraan
hij/zij zich kan toetsen en zodoende tot een samenleving kan behoren om hierin te
kunnen functioneren. Binnen de theorie van Belfiore en Bennett zie ik dit ook terug
als het gaat om het bestaan van bepaalde culturele voorkeuren binnen sociale
klassen, waaraan men zich kan toetsen om zodoende binnen deze klasse een plek te
genereren en te kunnen functioneren.

Binnen het onderzoek naar de betekenis van de culturele waarde heb ik drie
verschillende theorieën en literatuur geanalyseerd. In de tabel hieronder is te zien
welke begrippen voor elk van de drie auteurs van belang zijn binnen deze
betekenis. Ik wil allereerst even kort, net zoals ik heb gedaan bij de economische en
politieke waarden, toelichten hoe de drie lijsten uit de tabel zich tot elkaar
verhouden. Dit is van belang, omdat uit deze tabel de code-boom zal voortvloeien
die de leidraad zal zijn voor de analyse van het primaire materiaal.
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P. Gielen

J. Bussemaker

E. Belfiore en O.
Bennett

-

Ervaringswaarden

-

Intrinsiek

-

Catharsis

-

Sociale effecten

-

Ontplooiing

-

Individu

-

Motivaties

-

Smaak

-

Ontwikkeling

-

Intrinsieke

-

(Nieuw of divers)

-

Smaak

-

Extrinsieke

publiek

-

Identiteit

-

Participatie

Maatschappelijke

-

Sociale

-

Sociale cohesie

-

Individu

-

Relaties

-

Samenleving/

-

betekenis
-

Samenleving

gelaagdheid
-

Maatschappij

Maatschappij

Uit analyse van de secundaire literatuur zoals ik die hierboven heb uitgevoerd is naar
voren gekomen dat er veel overlap bestaat tussen Pascal Gielen en Eleonora
Belfiore & Oliver Bennett. Een logische verklaring hiervoor is dat deze auteurs zich in
hun literatuur hebben laten leiden door bekende historische theorieën over de
waarde van cultuur. Maar de lijsten zoals ik die in de tabel hierboven heb opgesteld,
zijn niet identiek. Hier zijn een aantal verklaringen voor. Ten eerste hebben Belfiore
en Bennett een bredere tijdspanne gebruikt voor hun discoursanalyse. Daarnaast
focust Gielen zich maar op twee thema’s: ervaringswaarde en sociale cohesie en
behandelen Belfiore en Bennettt acht categorieën, waar ook verschillende thema’s
toe behoren. Tot slot ligt het zwaartepunt binnen de theorie van Gielen op actieve
deelname aan culturele activiteiten en behandelt hij verschillende disciplines. Bij
Belfiore en Bennett richten zij zich voornamelijk op de aanraking met de van
oorsprong “hoge kunsten”. Desalniettemin zijn een aantal begrippen bij beiden van
groot belang: individu, smaak/motivatie, sociale cohesie/gelaagdheid en
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maatschappij. Ik zal deze begrippen dan ook meenemen in de code-boom voor de
analyse van het primaire materiaal.
De inhoud van het beleidskader van Bussemaker is vanuit een heel ander
perspectief opgesteld. Het belangrijkste verschil is dat het hier gaat om een
beleidsstuk en geen academische theorievorming. Het behelst hier geen
discoursanalyse. Het is echter wel zo, en dat heb ik reeds toegelicht in het hoofdstuk
over de economische waarde, dat op basis van de analyse van het beleidskader van
Halbe Zijlstra, het aanneembaar is dat beleidskaders voortborduren op het discours
van theorieën. De kans is reëel dat ook minister Bussemaker, in het opstellen van
haar beleidskader, theorieën en concepten uit het academische veld als leidraad
heeft gebruikt. Ik baseer deze conclusie op het feit dat de hierboven opgestelde lijst
met belangrijke woorden en begrippen, die ik op basis van haar beleidskader heb
opgesteld, een mix vormt van de lijsten van Gielen en Belfiore & Oliver Bennett.
Neem bijvoorbeeld het begrip ‘intrinsiek’ dit begrip speelt een grote rol in de
theorie van Gielen en ook voor Bussemaker is dit een kernbegrip binnen de
betekenis van de culturele waarde. Dit begrip heeft betrekking op de intrinsieke
waarde van cultuur, waaruit begrippen als ‘smaak’ en ‘ontplooiing’ voortvloeien.
Deze begrippen verwijzen naar de subjectiverende rol van kunst en cultuur, die
binnen de theorie van Gielen de spil vormen van de waarde van cultuur. Daarbij is er
ook een verwijzing naar Belfiore & Oliver Bennett te maken op basis van de
begrippen ‘maatschappelijke betekenis’ en ‘samenleving’, omdat deze betrekking
hebben op het toebehoren (als individu) tot een bepaalde sociale klasse en de
vorming van de maatschappij.
Ik kan op basis van deze tabel concluderen dat alle lijsten met elkaar
verweven zijn en raakvlakken hebben. Op basis van deze tabel heb ik vervolgens
deze code-boom opgesteld.
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Culturele waarde

Catharsis

Ervaringswaarden

Sociale effecten

Sociale
gelaagdheid

Individu

Publiek

Intrinsiek

Participatie

Smaak

Motivatie

Ontwikkeling

Sociale
cohesie

Maatschappij/
Samenleving

Hoofdthema
Thema
Code
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5.2 De culturele waarde en het beleidskader internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 en activiteitenplan 2017-2020 van
DutchCulture

Hieronder voer ik net als in het vorige twee hoofdstukken de analyse uit van het
beleidskader internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en het activiteitenplan 20172020 van DutchCulture. Ik licht een aantal passages toe, die uit mijn analyse naar
voren zijn gekomen en die ik belangrijk acht voor het onderzoek naar de waarden
die ten grondslag liggen aan het internationaal cultuurbeleid 2017-2020 en de rol
die DutchCulture daarin inneemt.

5.2.1 Ervaringswaarden

Ik focus mij binnen deze analyse als eerst op de code ‘ervaringswaarden’. Ik heb
deze keuze gemaakt, omdat dit een thema is binnen de culturele waarde, van
waaruit andere codes voortvloeien.
Ik wil eerst nog even kort toelichten wat volgens Gielen het begrip
‘ervaringswaarden’ inhoudt: deze term heeft betrekking op de waarden die
bezoekers/participanten aan kunst, cultuur en erfgoed toekennen als zij met deze
uitingen in aanraking komen. Op basis van deze definiëring ben ik in het primaire
materiaal op zoek gegaan naar passages die een beroep doen op dit soort
waarden. Ik heb binnen deze analyse ook de betekenis van catharsis (zoals
toegelicht door Belfiore en Bennett) op de culturele waarde in het achterhoofd
gehouden, omdat dit begrip veel overlap kent met de ervaringswaarden die door
Gielen zijn toegelicht.
In de inleiding van het beleidskader geven Bussemaker en Koenders een
voorbeeld van een cultuuruiting die zich uitlaat over de ervaringswaarden:
“Erasmusprijs-winnaar Frie Leysen selecteerde voor de vierde editie van het Get
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Lost-festival vier voorstellingen uit vier werelddelen. Het publiek in Nederland en
Vlaanderen wordt in de tentoonstellingen geconfronteerd met theatertradities die
hier niet of nauwelijks te zien zijn.” (Bussemaker en Koenders, 2016:1). Ik wil dit
citaat in deze paragraaf toelichten, omdat het begrip ‘geconfronteerd’ in relatie kan
worden gebracht met de code ‘ervaringswaarden’. Het werkwoord confronteren
heeft namelijk betrekking op een bepaalde emotionele interactie. Ondanks het feit
dat het niet expliciet in het citaat wordt genoemd, ga ik er op basis van de context
vanuit dat men op het mentale niveau wordt geconfronteerd met deze
theatertradities. Juist deze mentale interactie is van toepassing op term
ervaringswaarden en catharsis, als het gaat om de emotionele impact en cognitieve
waarde van de kunsten.
Naast dit citaat geven Bussemaker en Koenders nog een voorbeeld van een
cultuuruiting waarbinnen zij begrippen gebruiken die ik kan scharen achter de
ervaringswaarden: “De Nederlandse fotograaf Martin Roemers bracht, met steun
van onze ambassades, zijn indrukwekkende tentoonstelling Eyes of War naar Berlijn
en Nizhni Novgorod (Rusland). De sociaal bewogen Indonesische kunstenaar FX
Harsono won in 2014 de Prins Claus Prijs; zijn tentoonstelling in het Erasmushuis in
Jakarta een jaar later haalde de top tien van Indonesië.” (Bussemaker en Koender,
2016:1). Een belangrijk begrip hierbinnen is ‘indrukwekkende’. Ook deze term heeft
betrekking op een bepaalde mentale/emotionele interactie en/of impact die door
een culturele activiteit teweeg wordt gebracht.

Gezien het feit dat de intrinsieke waarde van kunst en cultuur integraal onderdeel is
van de ervaringswaarden, aldus Gielen, en het begrip door Bussemaker in haar
nationale cultuurbeleid ook een grote rol speelt, wil ik de code ‘intrinsiek’ ook in
deze paragraaf opnemen. Om precies te zijn komt het woord ‘intrinsiek’ twee keer
voor in het internationaal cultuurbeleid. Beide keren heeft het woord betrekking op
de ‘intrinsieke waarde’: “Met de IOB en de Raad voor Cultuur constateren wij dat dit
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een smalle benadering is die onvoldoende recht doet aan de breedte van de
internationale praktijken en de waarde van cultuur die daarmee tot stand komt:
intrinsiek, maatschappelijk en economisch.” (Bussemaker en Koenders, 2016). De
leemte die in het nationale beleidskader bestond en betrekking had op de
definiëring van de intrinsieke waarde, kan helaas door het ICB niet worden
opgevuld. De verwijzing naar het begrip levert geen exacte betekenis op door
Bussemaker en Koenders: “Aandacht voor zowel de intrinsieke en maatschappelijke
waarde van cultuur, als de economische waarde.” (Bussemaker en Koenders, 2016).
Ik kan op basis van deze citaten dus concluderen dat de ministers het belang van de
intrinsieke waarde van kunst en cultuur erkennen, maar het blijft wederom
onduidelijk wat zij hier precies mee bedoelen. Daarnaast komt het begrip geen
enkele keer voor in het activiteitenplan van DutchCulture. Het is dus op dit moment
in de analyse penibel om met zekerheid te zeggen dat de ‘intrinsieke waarde’, zoals
ik die van betekenis heb voorzien op basis van de theorie van Gielen, van belang is
binnen het ICB en de uitvoering daarvan.

5.2.2 Ontwikkeling

Als vervolg op de codes ‘ervaringswaarden’, ‘catharsis’ en ‘intrinsiek’ wil ik graag de
code ‘ontwikkeling’ behandelen. Ik doorloop mijn analyse in deze volgorde, omdat
de code ‘ontwikkeling’ een voortzetting is van de hierboven beschreven emotionele
interactie, waarbinnen ‘ervaringswaarden’, ‘catharsis’ en ‘intrinsiek’ van belang zijn.
Zoals ik eerder in het hoofdstuk heb toegelicht zorgt de emotionele verbintenis
(Gielen) of emotionele impact (Belfiore en Bennett) voor een persoonlijke
ontwikkeling.
Onder de code ‘ontwikkeling’ versta ik ook de term ‘ontplooiing’. Deze term
neemt binnen de theorie van Gielen en het beleidskader van Bussemaker een
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belangrijke rol in en dient ook als synoniem voor ‘ontwikkeling’. Ik zal echter het
primaire materiaal in eerste instantie analyseren op basis van de code ‘ontwikkeling’.
In het primaire materiaal komt het woord ‘ontwikkeling’ in de context zoals ik
die hierboven heb beschreven zes keer voor. Een voorbeeld hiervan is:
“Internationale culturele samenwerking dient meerdere belangen. Zij draagt bij aan
de ontwikkeling van talent. Voor de meeste disciplines geldt dat het noodzakelijk is
je internationaal te bekwamen en je aan internationale maatstaven te meten om je
artistiek en inhoudelijk verder te kunnen ontwikkelen. Zij levert een bijdrage aan de
kwaliteit van culturele praktijken en kennisontwikkeling – of het nu om kunsten,
cultureel erfgoed of creatieve industrie gaat. Niet alleen in de cultuursector, maar
ook in het kunstvakonderwijs wordt dat internationale klimaat steeds belangrijker.”
(Bussemaker en Koender, 2016). Op basis van de analyse van de rest van de citaten
die het woord bevatten, ben ik tot de conclusie gekomen dat de focus op de
ontwikkeling betrekking heeft op de maker en/of kunstenaar en culturele sector als
geheel. De code in de secundaire literatuur heeft voornamelijk betrekking op de
ontwikkeling van de participant in plaats van de maker zelf. Alleen bij Gielen heb ik
toegelicht dat ‘ontplooiing’ ook aanwezig kan zijn is bij amateurkunst
participanten.156 Ik heb binnen het ICB louter passages gevonden die ingaan op de
ontwikkeling van de makers: “Na de eerste stappen in eigen land richten talenten
voor hun verdere ontwikkeling vaak het vizier op het buitenland. Dit geldt voor
Nederlands talent, maar evenzeer voor hun buitenlandse collega’s die naar
Nederland komen, bijvoorbeeld voor een postacademische opleiding.” (Bussemaker
en Koenders, 2016). Ook DutchCulture benadrukt de ontwikkeling van de culturele
sector: “Internationale culturele samenwerking vertegenwoordigt een belangrijke
waarde, zo betoogt de Raad voor Cultuur in zijn advies over internationaal
cultuurbeleid (ICB). Het is essentieel voor de inhoudelijke ontwikkeling van de
culturele sector.” (DutchCulture, 2016).
156
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Daarnaast zijn er ook nog passages die het woord niet expliciet benoemen,
maar waarin wel verwezen wordt naar een mogelijke ontwikkeling bij makers en/of
de culturele sector: “Culturele uitingen uit het buitenland en geschiedenissen van
anderen, voeden ons met nieuwe invloeden, kennis en beelden. Net zoals
kunstenaars en culturele instellingen uit Nederland hun aanbod en ontwerpen in het
buitenland inspiratie en kennis bieden. “Gooi open die luiken” aldus de Raad voor
Cultuur in zijn advies.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Binnen dit citaat verwijst
“voeden ons met nieuwe invloeden” naar de mogelijkheid om als culturele sector
zich te ontwikkelen. In een andere passage uit het beleidskader wordt een
voorbeeld gegeven van de manier waarop er invulling kan worden gegeven aan het
creëren van een klimaat waarin deze “nieuwe invloeden” verwezenlijkt kunnen
worden: “In het rand programma gaan de buitenlandse theatermakers in gesprek en
aan het werk met Nederlandse vakgenoten. Zij wisselen artistieke visies uit en
werken daarmee aan hun netwerk.” (Bussemaker en Koenders, 2016).
In het begin van deze paragraaf heb ik aangegeven ook het woord
‘ontplooiing’ mee te nemen in de analyse, omdat dit woord binnen de secundaire
literatuur een belangrijke functie innam. Het is echter zo dat dit woord geen enkele
keer in de primaire teksten wordt benoemd. Gezien het feit dat ‘ontplooiing’ binnen
de theorie van Gielen betrekking had op een individu, acht ik de importantie van
zelfontplooiing bij participanten minder voor de hand liggend. Ik kan concluderen
dat er aan de definiëring van de begrippen ‘ontwikkeling’ en ‘ontplooiing’, zoals die
door zowel Gielen als Belfiore & Bennett is opgesteld, in het ICB een andere
invulling aan is gegeven. Binnen het ICB ligt de focus niet zozeer op de participant,
maar de ministers bekijken het juist vanuit het perspectief van de makers en de
gehele culturele sector.
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5.2.3 Sociale effecten

Naast de effecten die voornamelijk betrekking hebben op het individu, is uit de
analyse van de secundaire literatuur naar voren gekomen dat de culturele waarde
een breder veld betreft. Denk hierbij aan de invloeden van kunst en cultuur op een
samenleving of maatschappij. Dit soort invloeden, die verder gaan dan één
mensenleven, schaart Gielen in zijn theorie onder de ‘sociale effecten’. Er is een
belangrijk aspect binnen dit onderdeel van zijn theorie dat ik hier graag nader wil
toelichten.
Zoals eerder in het hoofdstuk heb toegelicht, behelzen de sociale effecten
ook het tot stand brengen van relaties, aldus Gielen. De term die hij gebruikt om dit
effect te illustreren is: ‘sociale cohesie’. Ter verduidelijking wil ik nogmaals kort
toelichten wat dit begrip precies behelst. De definiëring luidde als volg: “[…] betreft
sociale cohesie de samenhang tussen individuen en groepen in een samenleving.”
(Gielen, 2014). Het grootste verschil met de vorming van een gemeenschap, een
belangrijk begrip binnen de politieke waarde, is dat bij sociale cohesie ook de
smallere benadering van een relatie van belang is. Zoals de definitie al toelicht,
hoeft er binnen de sociale cohesie niet alleen gekeken te worden naar de
gemeenschap als geheel, maar juist naar de samenhang tussen individuen. Binnen
sociale cohesie draait om het creëren van een samenhang (op welk niveau dan ook)
op basis van relaties (functioneel en sociaal).157 Hierin worden de sociale relaties
gevoed door gedeelde normen, waarden en identiteiten.158 Dit soort relaties kunnen
verschillende vormen aannemen: een bindende relatie, die zijn het gevolg van een
bindend cohesief effect en overbruggende relaties, het gevolg van een
overbruggende cohesief effect. Als er sprake is van een overbruggend cohesief
effect dan wordt er een kloof tussen twee verschillende groepsidentiteiten
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overbrugd, bij een bindende relatie is dit niet het geval, omdat het hier meestal
gaat om de bevestiging van reeds gevormde relaties.
De bindende relatie kan ik op basis van een citaat uit het ICB nader
toelichten: “Dichter bij huis waren de nauwe culturele banden met Vlaanderen
aanleiding voor BesteBuren, een feestjaar waar honderden cultuurmakers met hun
projecten bij aansloten.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Hierin heeft de verwijzing
naar “de nauwe culturele banden” betrekking op een bestaande relatie, maar die
wordt bevestigd door een culturele activiteit.

Desalniettemin wil ik mij in deze paragraaf concentreren op de overbruggende
relaties, omdat de impact van dit soort relaties groter is en daardoor het effect ervan
beter te meten is. Deze meetbaarheid speelt een belangrijke rol binnen de
legitimatie van cultuurbeleid, aldus Gielen, en om die reden bestaat er een kans dat
deze vorm van sociale cohesie in acht is genomen bij het opstellen van het ICB.159
Om meer te kunnen zeggen over de importantie van dit soort relaties binnen
het ICB heb ik allereest de primaire literatuur geanalyseerd op het woord ‘sociale’.
Dit heb ik gedaan omdat het woord deel uitmaakt van de code ‘sociale effecten’,
‘sociale cohesie’ en ‘sociale gelaagdheid’. Uit mijn analyse is naar voren gekomen
dat het woord vijf keer voorkomt in de literatuur. Het is echter niet zo dat het woord
telkens in dezelfde context gebruikt wordt. Het woord ‘sociale’ wordt door
Bussemaker en Koenders ook gebruikt om te refereren naar bepaalde media en dit
heeft niets te maken met de context die binnen dit onderzoek van belang is.
Het woord ‘sociale’ komt twee van de vijf keer voor in samenstelling met
‘cohesie’. Dat gebeurt in de volgende citaten: “Als jongeren geen
toekomstperspectief in eigen land hebben, of geen verbondenheid (meer) voelen,
ondergraaft dat op termijn de sociale cohesie en politieke stabiliteit.” (Bussemaker
en Koenders, 2016) en “Wij willen ons richten op een beperkt aantal landen waar
159
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mogelijkheden om bij te dragen aan grotere sociale cohesie en een opener
samenleving met meer ruimte voor culturele verschillen.” (Bussemaker en Koenders,
2016). Dit is aanzienlijke hoeveelheid gezien het feit dat in totaal maar vijf keer naar
‘sociale’ wordt verwezen.
Op basis van mijn analyse kan ik concluderen dat er andere passages zijn
binnen het primaire materiaal, die de beoogde effecten van sociale cohesie
bevatten, zonder dat er expliciet naar de code wordt verwezen. Het eerste
voorbeeld hiervan uit het beleidskader is: “Rond de viering van het 400-jarig
bestaan van het Japanse Arita Porselein is een cluster van activiteiten en
partnerschappen ontstaan. Zo nemen vier Nederlandse ontwerpsters deel aan het
project Arita 2016 dat ook te zien zal zijn op de Salone del Mobile in Milaan in 2016.
Er zijn residencies voor Nederlandse kunstenaars in Japan en er is een driejarige
samenwerking tussen het Europees Keramisch Centrum en het Saga Ceramics
Research Laboratory in Arita.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Binnen dit citaat
worden verschillende individuen en groepen genoemd die door middel van een
gezamenlijk cultureel project partnerschappen met elkaar zijn aangegaan. Dit is dus
een voorbeeld van een overbruggende relatie binnen de sociale cohesie, omdat de
verschillende schakels binnen deze partnerschappen andere groepsidentiteiten
hebben, maar zij hebben deze overbrugd middels de culturele activiteit.
Daarnaast blijken de verwijzingen naar culturele samenwerking binnen het
beleidskader ook een mogelijke vorm van sociale cohesie te zijn. Dit heeft niet
zozeer betrekking op iedere groep binnen een samenleving, maar binnen de
culturele sector kunnen er op basis van samenwerking nieuwe overbruggende
relaties ontstaan die wellicht verschillende disciplines,
kunstginstellingen/gezelschappen nader tot elkaar brengen en als resultaat hiervan
een nieuwe groepsidentiteit vormen. Een voorbeeld hiervan is: “Voor de
totstandkoming van cultureel aanbod en projecten is internationale samenwerking
en kennisuitwisseling en noodzakelijke voorwaarde, zoals bij coproducties in de film,
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een vertaling van een buitenlandse auteur of het ontsluiten van VOC-archieven in
verschillende landen. In multilateraal en Europees verband werken overheden en de
cultuursector volop samen […].” (Bussemaker en Koenders, 2016).
Naast het benoemen van deze overbruggende relaties wordt het belang
ervan ook op een andere manier onderstreept. De overheid geeft namelijk te
kennen dat zij een grotere rol wil gaan spelen in het creëren van een klimaat
waarbinnen dit soort relaties vervaardigt kunnen worden: “Culturele instellingen,
kunstenaars of erfgoedprofessionals beschikken vaak over weinig kennis van
internationalisering en internationale uitwisseling en hebben niet de middelen om
dit zelf op te bouwen. De overheid biedt hierin een infrastructuur van instellingen
die uitwisseling, prestatie en samenwerking stimuleren en faciliteren, zoals
ambassades, fondsen en ondersteunende instellingen.” (Bussemaker en Koenders,
2016).

Ook binnen het activiteitenplan van DutchCulture besteden ze aandacht aan
samenwerking, partnerschappen en relaties: “DutchCulture maakt zich sterk voor
het belang van internationale culturele samenwerking. Deze samenwerking is
noodzakelijk voor een sterke culturele sector. Culturele samenwerking draagt bij aan
meer gelijkwaardige en rechtvaardige internationale relaties en uiteindelijk een
betere en creatieve wereld.” (DutchCulture 2016). Daarnaast wordt er ook een
voorbeeld gegeven van dit soort relaties, die overbruggend te werk zijn gegaan:
“Samen met partners slaagde DutchCulture er in om de bilaterale manifestaties om
te vormen naar meer inhoudelijk gedreven boven sectorale programma’s. Zowel een
programma als BesteBuren (samenwerking Nederland-Vlaanderen) als bijvoorbeeld
de samenwerking tussen Kyushu-Nederland in 2016 leverden veel
sectoroverstijgende programma’s op, die ‘bottom-up’ ontstonden en leidden tot
een meer duurzame samenwerking en verbreding van de markt.” (DutchCulture,
2016). In dit citaat wordt naar verschillende groepen binnen de samenleving
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verwezen die door middel van samenwerking relaties met elkaar aangaan. Daarbij
refereert ‘bottom-up’ ook naar het belang van individuen binnen deze
samenwerking.

5.2.4 Maatschappij/samenleving

Ter afronding van het hoofdstuk wil ik nog de code ‘maatschappij/samenleving’
toelichten. In alle secundaire literatuur werd er verwezen naar de maatschappij als
geheel. Dit gebeurde echter vanuit verschillende perspectieven. Zo heeft bij Gielen
en Belfiore en Bennett de code voornamelijk betrekking op de positie die een
individu inneemt binnen een maatschappij als gevolg van bepaalde culturele
interacties. Terwijl in het beleidskader van Bussemaker zij de ‘maatschappij’ alleen
benoemt als het gaat om de legitimatie van kunst en cultuur op basis van hun
maatschappelijke betekenis. Naar aanleiding van de analyse van het primaire
materiaal acht ik de definiëring van Bussemaker het meest voor de hand liggen wat
betreft de implementatie binnen het internationaal cultuurbeleid. Het feit dat zij
medeauteur is van dit internationaal cultuurbeleid, is hiervoor een logische
verklaring.
Ik heb reeds in het hoofdstuk aangegeven dat de exacte betekenis van de
‘maatschappelijke betekenis’ op basis van de analyse van het nationale beleidskader
niet duidelijk is geworden. Ik heb echter toch gezocht naar verwijzingen in het ICB
die aansluiten bij het gedachtegoed van Bussemaker.
Het woord ‘maatschappij’ komt geen één keer voor in het ICB, maar wel als
bijvoeglijknaamwoord, namelijk ‘maatschappelijke’. Het woord wordt binnen het ICB
gebruikt om iets (een zelfstandig naamwoord of zinsdeel) nader te omschrijven. In
het nationale beleidskader is dit ook een enkele keer voorgekomen, want
hierbinnen verwees het woord naar een bepaalde betekenis van het cultuurbeleid.
Binnen het ICB komt dit ook één keer terug: “In zo’n wereld heeft iedere burger en
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kunstenaar het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven. Dat recht is
een essentiële voorwaarde voor een bloeiende sector met maatschappelijke
betekenis.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Het blijft ook binnen deze context
onduidelijk wat deze betekenis nu precies behelst. Een citaat dat hier wellicht iets
meer opheldering over geeft, is de volgende: “Er is een groeiend besef bij zowel
bestuurders als het culturele veld dat cultuur een rol van betekenis kan spelen in
maatschappelijke vraagstukken als duurzaamheid, vergrijzing of mensenrechten.”
(Bussemaker en Koenders, 2016). De maatschappelijke betekenis van kunst en
cultuur zou wellicht kunnen betekenen dat het een bijdrage levert aan
maatschappelijke vraagstukken: “Cultuur en creativiteit kunnen deze problematiek
niet oplossen. Ze kunnen wel bijdragen aan wederzijds begrip en dialoog. Ze helpen
bij het zoeken naar en verbeelden van alternatieven en oplossingen voor sociale en
maatschappelijke vraagstukken.” (Bussemaker en Koenders, 2016). Helaas is op
basis van het activiteitenplan van DutchCulture hier ook geen uitsluitsel over te
geven. Verwijzingen naar ‘maatschappij’ of ‘maatschappelijke’ binnen het plan
spreken zich niet uit over de betekenis ervan, ik kan alleen concluderen dat de
maatschappelijk betekenis een rol speelt binnen de culturele waarde van het ICB,
maar dat de exacte invulling hiervan onbekend blijft: “Identificeren en agenderen
van maatschappelijk interessante aanknopingspunten binnen elke geproduceerde
campagne en programma (actueel, relevant, opvallend, belanghebbend).
(DutchCulture, 2016).

Concluderend zijn er binnen het ICB een aantal aanknopingspunten terug te vinden
die de culturele waarde onderstrepen, maar veel codes blijven onder de radar. De
betekenis van de culturele waarde zoals ik die op basis van de secundaire literatuur
heb gedefinieerd, kent te weinig navolging in het beleidskader. Ik ben van mening
dat zowel Bussemaker en Koenders als DutchCulture getracht hebben om een brug
te slaan met de culturele waarde, maar dat zij nalatig zijn geweest in het specificeren
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van bepaalde intenties. Dit is bijvoorbeeld te zien in het lage aantal kwantitatieve
resultaten op de codes uit de code-boom. In totaal wordt er door zowel Bussemaker
en Koenders als DutchCulture maar vijftien keer verwezen naar woorden, termen of
zinnen die betrekking hebben op de codes. Dit is een gering aantal in vergelijking
met de kwantitatieve resultaten van de andere twee waarden.
Daarnaast wordt er door de ministers of de uitvoeringspartner nauwelijks
context gegeven bij de verschillende codes. Een bijvoorbeeld hiervan is het woord
‘maatschappelijke’, dit woord heeft betrekking op de code
‘maatschappij/samenleving’. Het is in de meeste gevallen penibel om de betekenis
van de code in de tekst te achterhalen op basis van het zinsverband. Dit heeft
geresulteerd in een aantal voorbeelden die in relatie kunnen worden gebracht met
de codes, maar het blijft onzeker of de ware betekenis van deze citaten raakvlakken
heeft met de definiëring van de codes uit de secundaire literatuur.
Tot slot kunnen de codes die vaker in de primaire literatuur werden
aangehaald, ook betrekking hebben op de andere waarden. Een voorbeeld hiervan
is de code ‘ontwikkeling’. Hier wordt in totaal zes keer naar verwezen en in alle
gevallen heeft het betrekking op de ontwikkeling van de maker en/of culturele
sector. De betekenis van de code ‘ontwikkeling’, zoals ik die op basis van de
secundaire literatuur heb opgesteld had betrekking op de ontwikkeling van de het
publiek of participant van de kunsten. Doordat de ministers in alle gevallen de
verbinding hebben gemaakt met de sector zelf, is het ook mogelijk dat er achter
deze code een economisch belang verscholen ligt, omdat een in kwaliteit groeiende
sector, aldus Zijlstra, economisch ook sterk is.160 Hetzelfde probleem is ook van
toepassing op de code ‘sociale effecten’. Het vervaardigen van overbruggende
relaties kan voor de politiek ook een middel zijn om overbruggend te werk te gaan
op andere beleidsgebieden, zoals we hebben kunnen zien bij de politieke waarde.
Het is dus niet uit te sluiten dat de codes zoals ik die heb opgesteld in de code160
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boom en de woorden die in het primaire materiaal overeenkwamen met deze
codes, louter betrekking hebben op de culturele waarden en niet indirect ook in
relatie staan met de andere twee waarden.
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Conclusie

Zoals toegelicht in de inleiding richt dit onderzoek zich op de volgende
onderzoeksvraag: welke waarden die ten grondslag liggen aan het internationaal
cultuurbeleid 2017-2020 verklaren de positie die DutchCulture inneemt binnen de
uitvoering van het beleid? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er een
aantal deelvragen opgesteld, waaraan ik aan de hand van primaire en secundaire
literatuur invulling heb gegeven. Het primaire materiaal bestaat uit verscheidene
beleidsdocumenten (beleidskaders, kamerbrieven en beleidsadviezen) van de
periode 2010-heden en het activiteitenplan 2017-2020 van DutchCulture. De
secundaire literatuur behelst theorieën over de effecten en waarden van kunst en
cultuur op de economie, politiek, maatschappij en individuele mensenlevens.

Ik heb het onderzoek ingeleid met een beschrijving van het huidige politieke
klimaat, dit klimaat vormt de bakermat voor politieke besluitvorming en heeft om
die reden veel invloed op de invulling van het internationaal cultuurbeleid.
Als gevolg van de economische crisis in 2007 was de overheid genoodzaakt
in bepaalde sectoren van de samenleving te bezuinigen. De cultuursector kreeg hier
ook mee van doen. Onder leiding van Staatssecretaris Halbe Zijlstra is in 2010
besloten de geldkraan dicht te draaien. Door economische idealen, die vanuit het
neoliberalisme werden gevoed, heerste er een grote druk vanuit de overheid op de
culturele sector om financieel zelfredzaam te zijn. Het private aandeel in de sector
diende door middel van het cultureel ondernemerschap vergroot te worden,
waardoor de overheid de rol als geldschieter gedeeltelijk los kon laten.
Deze ontwikkelingen binnen de politiek met betrekking tot financiële
zelfstandigheid heeft er ook voor gezorgd dat de legitimering van cultuurbeleid op
grond van andere waarden werd uitgedragen. Kunst en cultuur zijn van belang om
hun instrumentele waarden en dan met name om de economische waarden, aldus
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Zijlstra. Onder leiding van minister Jet Bussemaker wilde de overheid voor een
omslag zorgen binnen het cultuurbeleid, een nieuwe inslag die recht deed aan de
intrinsieke waarden van kunst en cultuur. Ik heb op basis van het nationale
beleidskader 2017-2020 voor kunst en cultuur geconcludeerd dat de wens om
cultuurbeleid vanuit andere waarden te legitimeren, lastig vast te stellen is. Het
gedachtegoed van Halbe Zijlstra is nog steeds verworven met het huidige
beleidskader en economische idealen blijven een rol spelen. Door het gebrek aan
tekstuele invulling van andere waarden, zoals de maatschappelijke, is het lastig te
concluderen of Bussemaker haar claim om cultuur opnieuw te waarderen om haar
intrinsieke waarden daadwerkelijk nakomt.

De rol die DutchCulture in het huidige beleidskader van het internationaal
cultuurbeleid aanneemt, is een uitwerking van de ontwikkelingen binnen het
politieke klimaat en is vervolgens van invloed op de positie die zij binnen het
uitvoeringsveld inneemt. In het tweede hoofdstuk heb ik deze gewenste positie
blootgelegd. Op basis van onder andere haar activiteitenplan en andere betrokken
beleidsdocumenten (RvC en IOB) heb ik deze positie vastgesteld en toegelicht, om
vervolgens later in het onderzoek aan de hand van de waardebepalingen binnen het
ICB haar werkelijke positie te kunnen bepalen.
De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie heeft in haar
onderzoek van de beleidsperiode 2009-2014 vastgesteld dat DutchCulture in deze
periode door een aantal factoren niet in staat is geweest haar taken naar behoren uit
te voeren. Eén belangrijke externe factor, de bezuinigingsronde van Halbe Zijlstra,
heeft meerdere consequenties als gevolg gehad die van invloed zijn geweest op de
positie van DutchCulture binnen het veld. Als gevolg van de bezuinigingen waren
veel actoren binnen het uitvoeringsveld van het ICB niet meer in staat onafhankelijk
te opereren. In 2013 heeft dit ertoe geleid dat vier instellingen die betrokken waren
bij de uitvoering van het ICB werden gefuseerd tot DutchCulture. De nieuwe
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organisatie heeft sinds deze fusering geruime tijd naar haar nieuwe positie moeten
zoeken. Dit had mede te maken met het feit dat door de bezuinigingen
verscheidene sectorinstituten verdwenen, het budget van DutchCulture werd
ingeperkt en de behoefte naar legitimering van publieke middelen vanuit de
overheid toenam. Zoekend naar haar nieuwe positie, die door alle externe en
interne factoren niet werd vergemakkelijkt, werd DutchCulture volgens de IOB ook
geconfronteerd met het gebrek aan richtlijnen vanuit de ministeries. Desondanks
heeft DutchCulture in haar activiteitenplan een gewenste positie in het
uitvoeringsveld proberen te schetsen. De organisatie plaatst zich als schakel tussen
de overheid, andere uitvoerende organisaties en de culturele sector. Op deze
manier stelt DutchCulture zichzelf in staat de rol van belangrijkste uitvoeringspartner
aan te nemen en naar buiten uit te dragen dat de organisatie de wensen in acht
neemt van zowel de overheid als de culturele sector. De werkelijke positie is alleen
vast te stellen aan de hand van de waardebepalingen binnen het ICB. De positie van
DutchCulture wordt in het ICB gelegitimeerd op basis van uitgevoerde activiteiten
die een gewenst effect met zich meedragen en standpuntbepalingen die een
afspiegeling zijn van de waarden die aan het internationaal cultuurbeleid ten
grondslag liggen.

Binnen de analyse van de waardebepalingen binnen het ICB heb ik mij laten leiden
door de theorie van Pascal Gielen et al. uit het onderzoeksrapport De Waarde van
Cultuur. Op basis van deze theorie zijn er drie waarden opgesteld die volgens hem
ten grondslag liggen aan cultuurbeleid. De drie waarden zijn: economische waarde,
politieke waarde en de culturele waarde. De analyse van de secundaire literatuur
heeft geresulteerd in een definiëring van elk van de waarden, om zodoende deze
(aan de hand van een code-boom) te kunnen toetsen aan het primaire materiaal. Bij
elk van de waarden heb ik gepoogd een allesomvattende definiëring op te stellen.
De kanttekening die hierbij geplaatst moet worden, is dat de keuze voor de
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secundaire literatuur (de theorievorming), invloed heeft gehad op de interpretatie
van de verschillende waarden. Ik heb hierin gekozen voor een westers perspectief,
omdat het internationaal cultuurbeleid ook vanuit dit perspectief is opgesteld. Ik
heb daarnaast de keuze gemaakt secundaire literatuur te gebruiken die de
theorievorming op basis van een uitgebreide discours analyse hebben uitgevoerd.

De eerste waarde die ik binnen het onderzoek heb geanalyseerd is de economische
waarde. Binnen deze analyse werd de secundaire literatuur gevormd door Pascal
Gielen et al., Hand Abbing en Halbe Zijlstra. De definiëring van de economische
waarde is gebaseerd op twee aspecten: verscheidene onderzoekmethodes naar de
economische effecten van kunst en cultuur en de betekenis die Zijlstra hecht aan
kunst en cultuur binnen onze samenleving. Zodoende spelen een aantal begrippen
een grote rol binnen de economische waarde: ‘impact’, ‘aantrekkelijkheid’,
‘ondernemerschap’ en ‘culturele diplomatie’. Uit de analyse is gebleken dat er
voldoende kwantitatieve resultaten zijn om te concluderen dat de economische
waarde van belang is binnen het ICB. Bijna alle codes uit de code-boom hebben
doorgang gevonden in het primaire materiaal. In veel gevallen met er door
Bussemaker en Koenders niet letterlijk naar de codes verwezen, maar hebben zij
middels andere woorden, begrippen of termen de betekenis van de codes in hun
beleidskader verwerkt. Dit was sterk terug te zien in de verwijzingen naar belangrijke
codes binnen het gedachtegoed van Halbe Zijlstra. Dit heeft voornamelijk
betrekking op de focus die wordt gelegd op bepaalde disciplines, zoals de creatieve
industrie (voor Zijlstra één van onze topsectoren binnen de Nederlandse economie)
en het cultureel erfgoed. Ondanks het feit dat Bussemaker en Koenders in het
nationale beleidskader hebben aangegeven kunst en cultuur te herwaarderen om
hun intrinsieke waarden, geven de resultaten uit de analyse weer dat economische
effecten nog steeds een belangrijke graadmeter zijn voor de legitimering van
cultuurbeleid. De overheid heeft getracht op een andere manier cultuurbeleid te
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voeren, maar met betrekking tot de legitimering van publieke middelen blijft de
economische waarde een belangrijke rol spelen. Met name in het internationaal
cultuurbeleid kan ik op basis van mijn resultaten concluderen dat, wellicht mede
door de invloed van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarbinnen andere
beleidsdoelen in acht worden genomen, dat effecten op de economie hoog op de
prioriteitenlijst staan.

De tweede waarde binnen dit onderzoek is de politieke waarde. Binnen deze
analyse werd de secundaire literatuur gevormd door Pascal Gielen et al. en Deborah
Stone. Binnen de betekenis van de politieke waarde waren een aantal aspecten van
belang die zowel door Gielen als Stone worden aangehaald. De politieke waarde
heeft betrekking op het vormen van een gemeen en de gemeenschap. Zonder het
bestaan van dit gemeen is het voor de politiek onmogelijk om publiekbeleid tot
uitvoering te brengen. Binnen het bereiken van een gemeen of gemeenschap zijn er
een aantal onderdelen belangrijk, want het bereiken van een gemeenschapsgevoel
gaat via een weg van dissensus en consensus, van waaruit beïnvloeding mogelijk
wordt gemaakt en samenwerking kan voortvloeien. Op deze manier is het voor de
politiek mogelijk om doelen te politieke doelen te bereiken.
Op basis van de analyse van het beleidskader ICB heb ik geconcludeerd dat
Bussemaker en Koenders zich inzetten voor gelijkwaardige samenwerking met het
buitenland, die culturele verschillen weet te overbruggen en samenwerking als
resultaat heeft. Deze conclusie kwam aan het licht nadat ik het primaire materiaal op
de term ‘samen’ heb onderzocht. Deze term kom in het materiaal 187 keer voor en
132 keer als de term ‘samenwerking’. Uit de analyse van de tekstuele context van
het woord ‘samenwerking’ is gebleken dat de samenwerking van belang is voor het
bereiken van allianties waarbinnen gestreden en onderhandeld kan worden over
zaken om op die manier (politieke) doelen te bereiken. Bussemaker en Koenders
benoemen in deze samenwerking vaak verschillende actoren die bepaalde groepen
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uit de samenleving representeren. Vanuit louter politiek oogpunt betekent dit dat:
de ministers een sterke hang hebben naar het Rijnlands model waarin een
overlegcultuur heerst. Binnen dit model worden, volgens Gielen, de verschillende
belangen die binnen de samenleving heersen gerepresenteerd. De rol (faciliterend
en voorwaardenscheppend) die de overheid binnen het ICB wil innemen geeft ook
blijk van het bestaan van deze overlegcultuur. Het scheppen van voorwaarden is
alleen mogelijk wanneer er wordt geluisterd naar de actoren binnen het veld en de
samenleving. In het hoofdstukstuk over het politieke klimaat, heb ik geconcludeerd
dat het neoliberalisme volgens Gielen als tegenhanger van het Rijnlands model
wordt gezien. In dit hoofdstuk is ook duidelijk geworden dat in de beleidsperiode
van Halbe Zijlstra voornamelijk het neoliberalisme een grote rol innam binnen het
publieke beleid. Op basis van de hierboven geschetste conclusie blijkt dat
Bussemaker en Koenders het Rijnlands model enigszins hebben heringevoerd als
het gaat om het internationaal cultuurbeleid.
Daarnaast was een belangrijke conclusie uit het hoofdstuk over de politieke
waarde dat Nederland middels culturele samenwerking invloed wenst uit te oefenen
op het buitenland, in de hoop de belangen van Nederland in bepaalde landen te
kunnen behartigen. Hierin speelt diplomatie een belangrijke rol. Naar deze term en
haar betekenis werd in het primaire materiaal 56 keer verwezen. Daarbij werd in het
activiteitenplan de samenwerking met de diplomatieke posten in het buitenland het
vaakst benoemd binnen de verwijzing naar samenwerkingspartners.
Binnen de diplomatie zijn een aantal landen van belang binnen het
internationaal cultuurbeleid die overeenkomstig zijn aan de landen binnen het
buitenlands beleid, waar het ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk
voor is. Ik heb geconcludeerd dat de keuze voor de focuslanden binnen het ICB in
het verlengde staan met de belangrijke landen binnen het buitenlands beleid,
waardoor het lijkt dat het ICB ondersteunend is aan dit andere beleidskader. Kunst
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en cultuur zijn dan een belangrijk gereedschap binnen het stand brengen van
andere (politieke) beleidsdoelen.

Tot slot de culturele waarde. Het leek makkelijk om op voorhand te zeggen dat de
culturele waarde vanzelfsprekend een rol speelt binnen het internationaal
cultuurbeleid. Op basis van de analyse blijkt dit toch wat genuanceerder te liggen.
De culturele waarde wordt bepaald door een samenspel van
ervaringswaarden en sociale effecten, die zowel op de samenleving als het individu
van toepassing zijn. Hierbinnen draait het voornamelijk om de intrinsieke waarde
van kunst en cultuur, die geconstrueerd wordt door de waarden die participanten
aan culturele uitingen hechten. Deze waarden worden aan de kunsten verbonden,
omdat een participant een mentale interactie ermee aangaat. Uit de analyse is
gebleken dat minister Bussemaker en Koenders wel verwijzen naar de culturele
waarde, maar hier geen concrete invulling aan geven. Zo blijken de ministers in het
begin van het beleidskader nadrukkelijk aan te willen geven dat in dit kader verder
wordt gekeken dan de economische betekenis van kunst en cultuur. Bussemaker en
Koenders willen de sector herwaarderen om haar intrinsieke waarde. Het is echter
onduidelijk welke invulling hieraan wordt gegeven. Nergens in het kader wordt
duidelijk vermeld wat er onder de intrinsieke waarde wordt verstaan, hierdoor kan ik
vraagtekens plaatsen bij het belang van de waarde binnen het ICB. Het feit dat het
woord ‘intrinsiek’ ook maar één keer wordt genoemd, geeft blijk van de
ondergeschikte rol van deze waarde. Naast hetgeen dat de betekenis van de
culturele waarde van toepassing is op het leven van een individu, heeft het ook een
gewichtige functie binnen de vorming van een maatschappij. Door middel van
sociale effecten die coherent zijn aan de culturele waarde, komen bepaalde relaties
tussen individuen tot stand. Dit wordt binnen de secundaire literatuur aan sociale
cohesie aangeduid. Hierbinnen draait het om het creëren van een samenhang (op
welk niveau dan ook) op basis van relaties (functioneel en sociaal). Deze relaties

131

krijgen betekenis op basis van bijvoorbeeld gedeelde normen, waarden en tradities.
In het ICB heb ik op basis van de analyse geconcludeerd dat Bussemaker en
Koenders ook nalatig zijn geweest om de termen ‘maatschappelijk’ en ‘sociaal’ van
een tekstuele betekenis te voorzien. In het kader wordt onderstreept dat kunst en
cultuur van belang zijn om hun maatschappelijke betekenis, maar er wordt niet
nader toegelicht hoe deze betekenis moet worden geïnterpreteerd. Enkele
voorbeelden van culturele interacties, waaraan bepaalde effecten ten grondslag,
hebben iets meer prijs gegeven over de onderliggende waarde. Uit de analyse van
deze voorbeelden is gebleken dat de Nederlandse overheid culturele interacties
met bijvoorbeeld Indonesië belangrijk acht, omdat het bijdraagt aan het besef
binnen de maatschappij dat er een geschiedenis wordt gedeeld. Het blijft echter
onzeker of kunst en cultuur hier worden ingezet om de relaties op individueel niveau
te versterken, of dat toch dit soort culturele initiatieven louter bedoeld zijn om
politieke banden de smeden op basis van wederzijds begrip en het starten van een
dialoog.
Het grootste struikelblok binnen de culturele waarde heeft betrekking op de
negligentie van de ministers om transparant te zijn in hun invulling van de culturele
waarde. Ze verwijzen ernaar in het beleidskader en ook DutchCulture heeft
maatschappelijke partners in het uitvoeringsveld, maar het belang van deze waarde
wordt niet door middel van woorden onderstreept. Het blijft hierdoor lastig te
concluderen of de culturele waarde van belang is binnen de legitimering van het
internationaal cultuurbeleid of dat deze waarde binnen de waardenhiërarchie het
onderspit delgt tegenover de economische en politieke waarde, omdat alle
verwijzingen naar de betekenis van de culturele waarde dubbelzinnig zijn en ook
verstandhouden met de andere waarden.

Uit het onderzoek is gebleken dat voornamelijk de economische en politieke waarde
de boventoon voeren binnen het internationaal cultuurbeleid. Deze conclusie heb ik
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op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten vastgesteld. Met
betrekking tot de kwalitatieve resultaten blijkt dat in het beleidskader ICB tekstueel
het duidelijkst invulling wordt gegeven aan de economische en politieke waarde.
Voornamelijk binnen de economische waarde is gebleken dat Bussemaker en
Koenders economische effecten aanhalen en duidelijk zijn over het behalen van
bepaalde economische doelen, zoals het cultureel ondernemerschap en
terugtrekkende financiële rol van de overheid. Met betrekking tot de politieke
waarde heb ik geconcludeerd dat de overheid middels het internationaal
cultuurbeleid (politieke) banden wil versterken of wil opstarten met landen. Dit
gebeurt via een nauwe samenwerking met de diplomatieke posten en DutchCulture.
Kunst en cultuur spelen hierin een belangrijke rol, zij dienen namelijk als middel in
het smeden van banden. Daarentegen blijkt dat de culturele waarde binnen het ICB
nihil aanwezig. Dit komt door het geringe aantal kwantitatieve verwijzingen naar
codes uit de opgestelde code-boom en als de ministers woorden, termen en/of
zinnen aanhalen die betrekking hebben op de culturele waarde dan blijven zij
onduidelijk in het specificeren van effecten en/of doelen van deze waarde.
Deze conclusie met betrekking tot de waardenhiërarchie binnen het ICB, die
als legitimering van het beleid geldt, heeft invloed op de werkelijke positie die
DutchCulture inneemt binnen het uitvoeringsveld van het beleid. De gewenste
positie van DutchCulture als schakel tussen de overheid, instituten, culturele sector,
cultuurfondsen en buitenlandse organisaties en instellingen, zou dus kunnen
verschuiven op basis van de hierboven genoemde conclusie. De resultaten uit de
analyse hebben uitgewezen dat de economische en politieke waarde nadrukkelijker
aanwezig zijn binnen het beleidskader dan de culturele waarde en deze resultaten
waren ook terug te vinden in de benoeming van samenwerkingspartners van
DutchCulture. Dit heeft als gevolg dat bepaalde samenwerkingsverbanden tussen
DutchCulture en andere actoren binnen het veld nauwer zijn dan andere en haar
positie hierdoor verschuift.
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De uitkomst dat het diplomatieke netwerk binnen het ICB van belang is, heeft
een bepaalde verschuiving van de positie van DutchCulture binnen het veld als
gevolg. Ik heb geconcludeerd dat dit diplomatieke netwerk een rol heeft binnen de
realisatie van de politieke waarde. Desalniettemin had dit in de secundaire literatuur
betrekking op de vorming van een gemeen, maar blijkt dat in het ICB andere
doelen te ondersteunen. Diplomatie, met daarin kunst en cultuur als
verbindingsmiddel, heeft als gevolg dat de Nederlandse overheid coalities kan
vormen met politieke partners, culturele instituten en ook commerciële bedrijven
(zoals de samenwerking met het Chinese technologie bedrijf Tencent). Hierdoor
komt DutchCulture veel verder af te staan van de culturele sector, de gemeenschap
en de individuele kunstenaar, omdat dit minder oplevert in het behalen van
politieke doelen.
Ook de sterke aanwezigheid van de economische waarde binnen het
beleidskader heeft invloed op de positie van DutchCulture. Om de zelfredzaamheid
van de culturele sector te kunnen waarborgen en het ondernemerschap te
promoten zal DutchCulture meer als makelaar tussen de Nederlandse culturele
sector en buitenlandse commerciële bedrijven en/of instanties die subsidie verlenen
fungeren, dan dat het de samenwerking aangaat met kleine culturele instanties in
het buitenland. Daarnaast kan dit ook voor onderscheid binnen de culturele sector
zorgen. Hiermee doel ik op de mogelijkheid dat DutchCulture meer de aandacht
vestigt op kunstenaars, instellingen of organisaties die van grotere betekenis kunnen
zijn voor de economische waarde. Hiermee bestaat de kans dat een deel van de
Nederlandse culturele sector achterblijft op het gebied van internationalisering en er
een kloof kan ontstaan binnen het veld. Op deze manier vallen bepaalde actoren
binnen het uitvoeringsveld weg, waardoor de samenwerking tussen de vijf actoren
met DutchCulture niet meer in evenwicht blijft.
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Het blijft de vraag welke waardebepalingen binnen het aankomende beleidskader
2021-2024 de hoofdrol zullen gaan spelen, om de ontwikkelingen die ik hierboven
heb geschetst te kunnen vaststellen. Gezien het feit dat het ICB onder de
verantwoordelijkheid blijft van twee verschillende ministeries, is de kans aannemelijk
dat de culturele waarde binnen de waardehiërarchie het onderspit zal delven, omdat
beleidsdoelen die in lijn staan met de politieke en economische waarde belangrijker
worden geacht. De wil om de culturele waarde deel te laten uitmaken van het ICB
lijkt aanwezig, maar door de legitimeringsdruk die nog steeds binnen publiekbeleid
van kracht is en het gebrek aan harde cijfer binnen de betekenis van de culturele
waarde, acht ik de kans aanwezig dat de komende beleidskader zich blijven
focussen op de economische en politieke waarde. Hierdoor is de gewenste positie
die DutchCulture in het activiteitenplan schetst, waarin de samenwerking met elke
actor in het uitvoeringsveld evenredig verloopt, niet op feiten gebaseerd. In het
behalen van politieke en economische beleidsdoelen middels het ICB, vindt er meer
activiteit plaats binnen bepaalde samenwerkingsverbanden en is de centrale positie
niet een weergave van de werkelijkheid.

Vervolg onderzoek binnen het academische veld dat zich richt op waardebepalingen
binnen het internationaal cultuurbeleid, waarbij beschikking is over meer
beleidskaders die een bredere beleidsperiode innemen, zal de ontwikkelingen
binnen het ICB beter in kaart kunnen brengen. Aangezien DutchCulture pas sinds
2013 in deze vorm bestaat en sinds deze tijd tot 2017 door gebrek aan richtlijnen
vanuit de overheid haar juiste plek binnen het uitvoeringsveld van het ICB nog
zoekende is, zal onderzoek naar meerdere toekomstige beleidskader de positie van
DutchCulture duidelijker moeten maken. Desalniettemin blijft het politieke klimaat
altijd evalueren als gevolg van maatschappelijke, economische en politieke
ontwikkelingen, wat als gevolg heeft dat invulling van beleidskaders mee bewegen,
blijft ook het internationaal cultuurbeleid onder invloed van veranderingen. Dit heeft
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niet alleen betrekking op de invulling van het beleidskader, maar ook op de
uitvoering ervan. Dit houdt in dat de positie van DutchCulture in het komende
internationaal cultuurbeleid en de kaders die daarop volgen, blijft verschuiven. Dit
impliceert dat de resultaten die in dit onderzoek zijn geschetst aan verandering
onderhevig zijn. Gezien het feit dat beleidskaders een periode hebben van vier jaar
en het beleidskader 2021-2024 van het ICB dit jaar is gepresenteerd, is het
noodzakelijk onderzoek naar de waardecreatie van het beleid voort te zetten.
Ook binnen het theoretisch kader over de waarden die ten grondslag liggen
aan cultuurbeleid zullen in de komende jaren ontwikkelingen plaatsvinden. De
betekenissen die ik in dit onderzoek aan de waarden heb gegeven, kunnen over een
aantal jaar achterhaald zijn. Nieuwe onderzoeksmethodes om de economische,
politieke en culturele effecten te meten, zullen zich ontwikkelen. Desalniettemin
blijven bepaalde theorieën en methodes die ik in dit onderzoek heb behandeld van
grote waarde voor de meetbaarheid van kunst en cultuur. Denk hierbij aan de
catharsis theorie van Aristoteles, deze theorie vormt al eeuwen de bakermat voor de
culturele waarde.
Daarbij heeft de methode van dit onderzoek eraan bijgedragen dat wellicht
andere resultaten van de analyse van het ICB onopgemerkt zijn gebleven.
Aangezien binnen mijn kapstok theorie van Gielen et al. is geconcludeerd dat er
louter drie waarden ten grondslag liggen aan cultuurbeleid, zijn mogelijk andere
waarden onder de radar gebleven. De mogelijkheid bestaat dat er binnen het
internationaal cultuurbeleid nog andere waarden van belang zijn, maar dat deze in
de analyse niet naar voren zijn gekomen, omdat de betekenis ervan niet binnen de
kapstoktheorie bekend was. Discoursanalyse van theorieën over waardebepalingen
binnen cultuurbeleid kan als gevolg hebben dat er meer waarden ten grondslag
kunnen liggen aan deze beleidstak.
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1 Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (2016). Institutionele
positionering van DutchCulture [illustratie].

Sectorinstituten

DutchCulture

Cultuurfondsen

Ambassades en
Consulaten-generaal

2 Figuur positie DutchCulture binnen de kerngroep.
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Overheden (OCW, BZ,
posten)

Buitenlandse
culturele organisaties
en overheden

DutchCulture

Cultuurfondsen

De instituten

De culturele sector

3 Figuur positie DutchCulture binnen het uitvoeringsveld van het internationaal
cultuurbeleid.
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