
samenleving en politiek in Europa.
Op de website www.deburen.eu
staat een overzicht van alle activitei-
ten, waaronder veel debatten.

Samenwerking
Nederland–Vlaanderen

Commissie Cultureel Verdrag 
Vlaanderen–Nederland (2001-    )
Nieuwsbrief Commissie Cultureel
Verdrag Vlaanderen–Nederland. 
De Nieuwsbrief, die elke drie maan-
den verschijnt, bevat beknopte infor-
matie over beleid en onderzoek in het
kader van het verdrag, de adviezen
en actuele berichtgeving (prijzen,
publicaties, congressen en festivals).

De Ceukelaire, E., C. Jansen en 
B. Nolan (2005)
Panorama NL<>VL: Expert mee-
ting Nederland–Vlaanderen over
de kwaliteit van opdrachtgever-
schap, Hotel Errera, Brussel
18.11.2004 = Expert meeting The
Netherlands-Flanders on com-
missioning in architecture, Hotel
Errera, Brussel 18.11.2004. 
Brussel: Architectuur Lokaal, 92 p.
Signatuur: 05-637
De tweede activiteit in het kader van
het programma Panorama Europa
was een uitwisselingsbijeenkomst
over architectuurbeleid in Nederland
en Vlaanderen. Architectuur Lokaal
realiseerde dit programma samen
met het Bureau Vlaams Bouwmeester
en het Atelier Lokale Architectuur-
opdrachten. Centraal stond het 
stimuleren van opdrachtgeverschap.
Duidelijk werd dat voor min of meer
gelijke problemen in beide landen
wezenlijk verschillende oplossingen
werden gezocht, waarbij Vlaanderen
het beste greep hield op de proces-
sen.

De Laet, A. (2005)
‘Lezen is elitair en daarom voor
iedereen.’ 
In: Taalschrift, dec., 138 kb
Signatuur: E06-059
Interviews met Aad Meinderts,
directeur van Stichting Lezen in
Nederland, en Majo de Saedeleer,
directeur van de Vlaamse Stichting
Lezen, over het leesbevorderings-
beleid van Nederland en Vlaanderen.
De instellingen werken incidenteel
samen.

Presentaties (2005)
Presentaties gehouden 
tijdens de expert meeting
Vlaams–Nederlandse culturele
samenwerking, 19 september 2005
in De Brakke Grond, Amsterdam.
Amsterdam: De Brakke Grond, 158
kb
Signatuur: E06-018
Presentatie van Franky Devos (De
Brakke Grond) naar aanleiding van
zijn studie over de Vlaamse culturele
aanwezigheid in Nederland (Je moet
gewoon je gore rotbest doen!:
studie naar de positie van Vlaamse
kunstenaars op de Nederlandse kun-
stenmarkt, 05-800, ook te downloaden
op de website van Vlaams Cultuur-
huis de Brakke Grond, www.brakke-
grond.nl). Onno Stokvis (Theater
Instituut Nederland) doet verslag
van het onderzoek naar de Neder-
landse culturele aanwezigheid in
Vlaanderen (E06-040 en E06-041).
Hugo Weckx (voorzitter Commissie
Vlaanderen–Nederland) gaat in op
de rol en taak van het Cultureel Ver-
drag Vlaanderen–Nederland en Rikie
Seerden (directeur internationaal
beleid ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap) reageert.

Ruijsendaal, E. (2005)
Cultureel Verdrag
Vlaanderen–Nederland 1995–2005.
In: Neerlandia, jrg. 109, nr. 3, 3-7
Verslag van een gesprek met Wilfried
Vandaele, algemeen secretaris van
de Commissie voor het Cultureel
Verdrag Vlaanderen–Nederland
(CVN), naar aanleiding van het tien-
jarig bestaan van de commissie.
Sinds twintig jaar is hij betrokken bij
het reilen en zeilen van het Cultureel
Verdrag en van de Nederlands-
Vlaamse samenwerking. 

Samenwerking (2005)
Samenwerking openbare omroe-
pen Nederland–Vlaanderen.
Brussel: Commissie Cultureel
Verdrag Vlaanderen–Nederland,
ongepag. 
Signatuur: 06-033
Advies over mogelijkheden voor
samenwerking tussen de openbare
omroepen in Nederland en Vlaande-
ren, op verzoek van Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Media, met het
oog op de nieuwe beheersovereen-
komst tussen de Vlaamse overheid
en de VRT die met ingang van 
1 januari 2007 in werking treedt.

Evaluatiecommissie van de Neder-
landse Taalunie (2004)
Zorg voor de taal: evaluatie van
de Nederlandse Taalunie: advies
aan het Comité van Ministers. 
Den Haag: Nederlandse Taalunie, 
55 p.
Signatuur: 04-508
Het verdrag tussen het Koninkrijk
België en het Koninkrijk der Nederlan-
den inzake de Nederlandse Taalunie
is op 9 september 1980 ondertekend
in Brussel. Na ruim twintig jaar én
een grondige reorganisatie volgt een
evaluatie van de taken, werkzaam-
heden en financiering.
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Samen met de bibliotheekmedewerkers van de Boekmanstich-
ting maakte de redactie van Boekman een selectie uit de in de
bibliotheek aanwezige titels over de culturele relatie tussen
Nederland en Vlaanderen en de culturele samenwerking tussen
beide. Het betreft uitsluitend publicaties die de afgelopen vijf
jaar zijn verschenen. Jack van der Leden verzamelde de titels en
voorzag ze van een annotatie. Mieke Nooyen zocht op internet
naar relevante sites. Voor diegenen die zich verder in het onder-
werp willen verdiepen, is er vanzelfsprekend meer literatuur in
de bibliotheek van de Boekmanstichting te vinden.

tuur, onderwijs, wetenschappen en
welzijn tussen de Vlaamse Gemeen-
schap in het Koninkrijk België en het
Koninkrijk der Nederlanden, kortweg
het Cultureel verdrag. De Commissie
Cultureel Verdrag Vlaanderen–
Nederland heeft tot taak de Neder-
landse en de Vlaamse regering te
adviseren, zowel op aanvraag als uit
eigen beweging. Op de website
www.cvn.be is meer informatie
over de commissie te vinden. Ook is
er een overzicht van de samenwer-
king tussen Vlaanderen en Neder-
land. De adviezen die de commissie
heeft uitgebracht, zijn hier integraal
te raadplegen.

Nederlandse Taalunie
In de Nederlandse Taalunie werken
Nederland, België en Suriname
samen op het gebied van de Neder-
landse taal, onderwijs en letteren.
Naast activiteiten van de Taalunie

zijn op de site (taalunieversum.
org/taalunie/) diverse publicaties 
te downloaden die onder verantwoor-
ding van de Taalunie gemaakt zijn.
Vanzelfsprekend zijn ook het ont-
staan en het werkterrein van 
de organisatie daar terug te vinden.

Vlaams-Nederlands 
Huis deBuren
Op initiatief van de Vlaamse en
Nederlandse regering is in Brussel
het Vlaams-Nederlands Huis deBuren
in het leven geroepen. Nu de Europese
Unie steeds belangrijker wordt, is
Brussel gekozen als de presentatie-
plaats van Vlaanderen en Nederland
als een door taal en cultuur verbonden
regio binnen de culturele diversiteit
van Europa. Het huis dient als cultu-
reel instituut en als centrum voor
debat en reflectie. Doel van het huis
is om een forum te bieden voor het
debat over culturele diversiteit,
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Internet

Algemeen-Nederlands Verbond
Het Algemeen-Nederlands Verbond
is een internationale vereniging ter
bevordering en ontplooiing van de
Nederlandse taal en cultuur in de
breedste zin van het woord. Op de
website www.algemeenneder-
landsverbond.org is meer te lezen
over dit particulier initiatief van
Nederlandse en Vlaamse burgers,
die de lage landen, het Europese 
deltagebied, op volwaardige wijze in
Europa vertegenwoordigd willen zien
en de burgers bewust willen maken
van het belang.

Commissie Cultureel Verdrag
Vlaanderen–Nederland
Op 17 januari 1995 ondertekenden 
de Nederlandse en Vlaamse regering
in Antwerpen het verdrag inzake de
samenwerking op het gebied van cul-

Dossier



27 maart 2002 in de Stedelijke Acade-
mie voor beeldende kunsten in Sint-
Niklaas en op 27 november 2002 in
Museum De Markiezenhof in Bergen
op Zoom. De publicatie bevat lezingen
en verslagen van de symposia, voor-
afgegaan door een korte vergelijking
van de Vlaamse en Nederlandse sys-
temen voor buitenschools kunston-
derwijs.

Adriaenssens, I. (et al.) (2002)
Innovatief beleid rond cultureel
erfgoed in Nederland: erfgoed-
congres, Provinciehuis Antwer-
pen, 29 mei 2002: verslag.
Brussel: Vlaams Centrum voor Volks-
cultuur, 102 p.
Signatuur: 03-075
Het erfgoedbeleid in Nederland en
Vlaanderen wordt een geïntegreerd
beleid dat toegankelijk, transparant,
samenhangend en uitnodigend
wenst te zijn. Dit congres speelt 
in op de nieuwe ontwikkelingen, 
door het Nederlands erfgoedbeleid
als spiegel voor te houden aan de
Vlaamse actoren en beleidsmakers
in de sector erfgoed.

Audiovisuele (2002)
Audiovisuele coproducties
Nederland–Vlaanderen: 
verslagboek symposium, Brussel,
19 april 2002. 
Brussel: Commissie Cultureel 
Verdrag Vlaanderen–Nederland, 89 p.
Signatuur: 02-901
Verslag van het symposium ‘Ontmoe-
ting of botsing’ op 19 april 2002 in
Brussel, over de wederzijdse toegan-
kelijkheid van Vlaamse en Nederland-
se radio- en televisieprogramma’s,
met name coproducties. Vragen die
aan bod komen: hoe is het gesteld
met de hoogte van de fondsen die
beschikbaar zijn voor audiovisuele
coproducties? Is een nauwere
samenwerking tussen Nederlandse

en Vlaamse fondsen wenselijk? Wie
kan gebruikmaken van deze fondsen
en hoe verhouden ze zich tot Europese
fondsen? Het verslag bevat tevens
een overzicht van coproducties 
van de VRT en Nederlandse zend-
gemachtigden tussen 1995 en 2002 
en beschikbare subsidiebronnen. 

Beheydt, L. (2002)
Culturele identiteit, taal en 
artistieke expressie: rede die 
(in verkorte versie) is uitgespro-
ken door prof. dr. L. Beheydt bij 
de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar, vanwege
het fonds A.N.V.-Tijmen Knecht,
op het vakgebied van de Neder-
landen in de wereld aan de univer-
siteit Leiden op vrijdag 1 maart
2002.
Leiden: Universiteit Leiden, 20 p. 
Signatuur: 04-233
‘Het is een postmoderne trend
geworden om de culturele identiteit
te ontkennen en te geuren met een
verlicht kosmopolitisme. Culturele
identiteit, zo klinkt de kreet, is de
waan van de dag, de gevaarlijke
mythe die opkrinkelt uit de bruine
putten van het onzindelijk denken,
een anachronisme in de multiculturele
maatschappij van vandaag’, aldus
Ludo Beheydt. Hij pleit in zijn rede
voor een culturele identiteit van
Nederland, die afhangt van een 
gezamenlijke Vlaams–Nederlandse
cultuurpolitiek en gebaseerd is op 
de verdediging van het Nederlands
én van de Vlaamse en Nederlandse
culturele identiteit.

Hadders, J. (2002)
De Europese cultuurparagraaf:
een evaluatie vanuit Nederlands-
Vlaams perspectief. 
Brussel: Commissie Cultureel 
Verdrag Vlaanderen–Nederland, 23 p.
Signatuur: 02-203

Deze publicatie bevat het advies 
van de Commissie Cultureel Verdrag
Vlaanderen–Nederland, gebaseerd
op het bijgevoegde onderzoek van 
J. Hadders en het Comité buiten-
lands cultureel beleid. De Commissie
stelt enerzijds vast dat de Europese
Cultuurparagraaf (artikel 151 van het
Verdrag van Amsterdam) de lidstaten
de mogelijkheid biedt hun cultuur te
beschermen en te stimuleren, maar
onvoldoende garanties biedt voor de
culturele verscheidenheid in Europa.
Wat is de praktische betekenis van
het artikel en welke rol speelt cultuur
in de jurisprudentie?

Hoger (2002)
Hoger kunstonderwijs in Vlaan-
deren en Nederland: verslagboek
conferentie: 15 maart 2002, 
Rotterdam, World Trade Center.
Brussel: Commissie Cultureel 
Verdrag Vlaanderen–Nederland, 
105 p. 
Signatuur: 02-900
Verslag van een conferentie over
Nederlands-Vlaamse samenwerking
in het kunstonderwijs, met het oog
op de implementatie van afspraken
voor het hoger onderwijs die zijn
gemaakt door de Europese ministers
in Bologna. Een belangrijke doel-
stelling van de conferentie is het
bevorderen van de Vlaams–Neder-
landse samenwerking in het hoger
kunstonderwijs, omdat de twee lan-
den binnen de Europese context een
voortrekkersrol kunnen vervullen op
het gebied van samenwerking en uit-
wisseling. De vormgeving van het
traject bachelor-master-PhD staat
centraal. Belangrijke vraag hierbij:
hoe is de relatie tussen het hoger
kunstonderwijs en het academisch
onderwijs? 
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Grembergen, P. van, 
en M. van der Laan (2004)
Toespraken ter gelegenheid van
de opening van het Nederlands-
Vlaams Huis voor Europa in 
Brussel op 24 juni 2004.
(S.l.: s.n.), 102 kb en 94 kb
Signatuur: E04-761, E04-762
Op donderdag 24 juni 2004 hebben 
de Nederlandse staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Medy van der Laan, de Nederlandse
staatssecretaris van Europese
Zaken Atzo Nicolaï en de Vlaamse
minister van Cultuur Paul Van Grem-
bergen een memorandum van over-
eenstemming ondertekend voor de
oprichting van de vzw Nederlands-
Vlaams Huis in hartje Brussel. Toe-
spraken van Paul Van Grembergen
en Medy van der Laan.

Schramme, A., J. De Groof en 
T. Hagen (2004)
Gedrag na verdrag: balans en 
toekomst van de samenwerking
Nederland–Vlaanderen.
Leuven: Davidsfonds, 301 p. 
Signatuur: 05-565
Vlaams-culturele samenwerking op
het gebied van taal krijgt sinds 1980
gestalte in de Taalunie, en op het
gebied van cultuur sinds 1995 in een
Cultureel verdrag. Hoe is het thans
hiermee gesteld en zijn er nog meer
mogelijkheden tot samenwerking?
Tweeëntwintig auteurs leveren een
bijdrage vanuit hun specialisme
(welzijn, politiek, maatschappij, eco-
nomie). Een aantal bijdragen gaat
over taal- en letterenbeleid, het
Vlaams-Nederlands Theaterfestival,
samenwerking in het hoger onder-
wijs en de effecten van de Bologna-
hervormingen. Inleidende artikelen
zijn geschreven door Bart Somers en
Jan Peter Balkenende.

Archieven (2003)
Archieven van toonaangevende
hedendaagse kunstenaars: ver-
slagboek symposium 4 april. 2003,
Van Abbe museum Eindhoven. 
Brussel: Commissie Cultureel 
Verdrag Vlaanderen–Nederland, 43 p.
Signatuur: 04-064
Er is een pilotproject opgezet om ver-
gankelijke werken van kunstenaars,
die vertegenwoordigd zijn in collec-
ties in musea in Nederland en Vlaan-
deren, te conserveren en te ontsluiten
in toegankelijke databestanden.
Daarin kan ook informatie over 
de achtergronden van kunstwerken
en over de drijfveren van een kunste-
naar, bijvoorbeeld in interviews,
opgenomen worden, zodat voor latere
onderzoekers informatie beschikbaar
blijft. Het pilotproject traceert de
problemen die men hierbij tegen 
kan komen.

Beugels, P. (2003)
Bondgenoten in cultuur: 
negentiende pacificatielezing. 
Brussel: De Boeck & Larcier, 14 p. 
Signatuur: 03-711
Op zaterdag 16 november 2002 had 
in de Pacificatiezaal van het Gentse
stadhuis de negentiende Pacificatie-
lezing plaats. De lezing van Paul
Beugels ging over mogelijkheden
voor een gemeenschappelijk
Vlaams-Nederlands cultureel beleid
in de Europese Unie.

Boek (2003)
Boek, literatuur en lezen: voor-
stellen voor gezamenlijk beleid.
’s-Gravenhage: Nederlandse Taal-
unie, ongepag.
Signatuur: 04-225
Het Comité van Ministers van de
Nederlandse Taalunie wil in de perio-
de 2003–2007 voorrang geven aan het
ontwikkelen van een meer gemeen-
schappelijk letterenbeleid van

Nederland en Vlaanderen. Dit rapport
is het advies van een in 2002 daartoe
ingestelde werkgroep. Voorstellen
zijn onder andere in Vlaanderen de
vaste boekenprijs in te voeren en
Vlaamse en Nederlandse auteurs
evenveel subsidies toe te kennen. 
De rapportage is te downloaden 
op de website van de Nederlandse
Taalunie (taalunieversum. org/
taalunie).

Bolkestein, F. (2003)
Nederlandse identiteit in Europa.
In: Ons Erfdeel, jrg. 46, nr. 4, 484-497.
Nederlanders deinzen terug voor het
begrip ‘eigen identiteit’, terwijl er
maar weinig volkeren in Europa zijn
die zo’n uitgesproken ‘eigen identi-
teit’ hebben. Bolkestein is van
mening dat het Nederlands zich als
taal en cultuur sterker moet manifes-
teren in Europa en pleit voor intensie-
ve samenwerking tussen Nederland
en Vlaanderen en de oprichting 
van een Vlaams-Nederlands cultuur-
centrum in Brussel. Deze tekst werd
als eerste Ons Erfdeel-lezing uit-
gesproken in het Théâtre de la Place
des Martyrs te Brussel, 29 september
2003. 

Buitenschools (2003)
Buitenschools kunstonderwijs 
in Vlaanderen en Nederland: 
verslag symposia 27 maart en 27
november 2002/Gent-5 akkoord.
Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland,
52 p.
Signatuur: 03-526
In het kader van het Gent-5 akkoord
voor de onderwijssamenwerking 
tussen Nederland en Vlaanderen
maakt de subwerkgroep Deeltijds
Kunstonderwijs/cultuureducatie een
vergelijking van de systemen voor
deeltijds kunstonderwijs in Vlaande-
ren en cultuureducatie in Nederland.
Zij organiseerde twee symposia: op

100 Boekman 67 Vlaanderen en Nederland



Cloostermans, M. (2002)
To Ben or not to Ben: musical in
Vlaanderen en Nederland de pionier
van de culturele economie.
In: Ons Erfdeel, jrg. 45, nr. 1, 45-52.
Een uiteenzetting over het ontstaan
en de ontwikkeling van grootschalige
musicals in Nederland en Vlaande-
ren, in de vorm van respectievelijk de
bedrijven van Joop van den Ende,
Endemol, en Geert Allaert, Music
Hall. Met aandacht voor hoge en lage
cultuur, en de rol van commercie en
subsidies.

Nijhof, J. (2002)
Liefhebbers van de schijn: amateur-
toneel in Nederland en Vlaanderen.
In: Ons Erfdeel, jrg. 45, nr. 3, 347-359.
Overzicht van en vergelijking tussen
het amateurtoneel in Nederland en
Vlaanderen, toegespitst op respectie-
velijk Leiden en Leuven. De analyse
richt zich op het aanbod, de organisa-
tie, financiering, festivals en prijzen.
De cultuur van het verenigingsleven
in Vlaanderen is veel dieper geworteld
dan in Nederland.

Stoelhorst, J. (2002)
Monumenten, een impliciet 
promotiemiddel? Een onderzoek
naar de manier waarop monumen-
ten als promotiemiddel worden
gebruikt in stadspromotie. 
Doctoraalscriptie Erasmus Universi-
teit Rotterdam, 135 p.
Signatuur: 03-767
Steden en regio’s hebben zich door
de jaren heen steeds actiever opge-
steld bij het aantrekken van bedrijven,
inwoners en bezoekers, teneinde hun
concurrentiepositie veilig te stellen.
In deze scriptie onderzocht de auteur
de verschillen en overeenkomsten
tussen de wijze waarop monumenten
worden betrokken bij de stads-
promotie, als onderdeel van het city-
marketingproces, van Nederlandse

en Vlaamse gemeenten met een his-
torische kern. Dit onderzoek heeft
zich met name gericht op stadspro-
motie voor toeristen en inwoners.

Wilders, M.L. (2002)
Cultuurparticipatie onder jongeren
in Europa: een onderzoek naar
mogelijke oorzaken voor verschil-
len in cultuurparticipatie onder
jongeren in Vlaanderen, Finland,
Italië en Nederland.
Doctoraalscriptie Rijksuniversiteit
Groningen, 116 p. 
Signatuur: 03-134
Onderzoek naar de vraag in hoeverre
verschillen in kunstbeleid, kunstaan-
bod en cultuureducatie in Vlaanderen,
Finland en Italië in vergelijking met
Nederland een verklaring kunnen
geven voor verschillen in bezoek van
jongeren aan musea en klassieke
concerten. De auteur gaat op zoek
naar de mogelijke oorzaken van de
gevonden verschillen en analyseert
de resultaten. Bij de bespreking van
Nederland bekijkt de auteur eventuele
effecten van de recente veranderin-
gen in het Nederlandse onderwijs.

Verweij, M. (2001)
Internationale theateruitwisseling
begrensd: een onderzoek naar 
de effecten van verschillen in
subsidiesysteem tussen twee
landen op de internationale
mogelijkheden van speelplaatsen
en theatergezelschappen aan 
de hand van de casestudy Neder-
land–Vlaanderen.
Scriptie Katholieke Universiteit 
Brabant, 57 p.
Signatuur: 01-301
Nederland en Vlaanderen behoren
weliswaar tot hetzelfde taalgebied,
maar niet tot hetzelfde cultuurgebied.
Wel is er een levendige culturele uit-
wisseling, vooral op theatergebied.
Over de grens spelen kan echter

financiële problemen opleveren, 
iets waarmee overheden nauwelijks
rekening houden. Uit dit onderzoek
blijkt dat Vlaamse podia beschikken
over een hoger programmerings-
budget en dat Nederlandse theater-
groepen in Vlaanderen een hogere
uitkoopsom krijgen dan andersom. 
In het onderzoek zijn ook speciale
subsidies voor uitwisseling mee-
gewogen. De bevindingen zijn tevens
verwerkt in het rapport Geen golf, 
wel spelen: Vlaams theater op Neder-
landse podia, Nederlands theater op
Vlaamse podia (2000). Dit rapport 
is geschreven door Els Baeten, in
opdracht van het Vlaams Cultuurhuis
de Brakke Grond, en stelt eveneens
het samenwerkings- en uitwisse-
lingsbeleid ter discussie. De studie
gaat in op de feitelijke situatie en 
de verschillen in de financiering en
het beleidsinstrumentarium inzake
toneel, zoals die bestaan tussen 
beide landen (00-542).
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Vergelijking
Nederland–Vlaanderen

Belemans, R., M. Jacobs en 
Y. Wortmann (2005)
Immaterieel cultureel erfgoed:
volkscultuur en alledaagse (his-
torische) cultuur in Vlaanderen 
en Nederland in het begin van 
de 21e eeuw. 
Brussel: Commissie Cultureel 
Verdrag Vlaanderen–Nederland, 72 p.
Signatuur: 06-086
De periode 2000–2005 is een over-
gangsperiode in de geschiedenis 
van immaterieel erfgoed, volks-
cultuur of volkskunde. In Nederland
speelde zich de evolutie in de weten-
schap ‘volkskunde’ al eerder af, 
tussen 1970 en 1990. De Nederlandse
bevindingen waren van grote invloed
op het erfgoedbeleid in Vlaanderen
vanaf 2000. Het rapport bevat een
beschrijving van deze ontwikkelingen
en de voorgeschiedenis.

Hoeven, Q. van der (2005)
De grens als spiegel: een ver-
gelijking van het cultuurbestel 
in Nederland en Vlaanderen. 
Den Haag: SCP, 170 p.
Signatuur: 05-363A
Van der Hoeven belicht vier aspecten:
de inbedding van het cultuurbeleid;
de inrichting van advies en subsidie;
het aanbod en de spreiding van het
culturele aanbod; en de cultuur in 
het (buitenschoolse) onderwijs. 
Naar aanleiding van deze publicatie
werden in de media vergelijkingen
gemaakt tussen de cultuurbudgetten
in Vlaanderen en in Nederland. Hier-
uit bleek dat Vlaanderen vier keer
meer aan cultuur zou spenderen dan
Nederland. De administratie cultuur
van de Vlaamse overheid nuanceert
deze cijfers (E05-820). 

Jónás, Z. (2005)
Het gras is altijd groener: een 
vergelijking van het cultuurbeleid
van Nederland en Vlaanderen
met bijzondere aandacht voor 
de plaats van popmuziek.
Signatuur: 05-748
Bij haar vergelijking van het cultuur-
beleid in Nederland en in Vlaanderen
kijkt Jónás naar de achterliggende
doelstellingen van het cultuurbeleid
en het historische kader van beide
overheden. Zij onderzoekt in hoeverre
deze en mogelijk nog andere factoren
en ontwikkelingen van invloed waren
op het cultuurbeleid van Nederland
en Vlaanderen. Het tweede deel richt
zich op de popmuziek en de positie
van Nederlandse en Vlaamse pop-
muziek op de binnen- en buitenlandse
markt.

Pekelder, W. (2005)
Reclame? Nee, dank u! Wat Hilversum
kan leren van Brussel.
In: VPRO-gids, nr. 39, 14-16
Signatuur: E05-906
Zonder televisiereclame en met een
budget dat 300 miljoen euro lager ligt
dan in Nederland, weet de Vlaamse
openbare omroep twee ijzersterke
zenders neer te zetten. VRT-directeur
Van Hecke geeft hierop een toelich-
ting. 

Knoop, R. (et al.) (2003)
Thema: erfgoed.
In: MMNieuws, jrg. 5, nr. 4, 1-19
Binnen de erfgoedsector bestaat 
een tendens naar samenwerking, die
gepaard gaat met grotere aandacht
voor publiekswerving en -werking. 
In dit themanummer komt zowel de
Nederlandse als de Vlaamse situatie
aan bod. Het bevat onder meer een
bijdrage over het succes van de
Vlaamse erfgoedevenementen en
een verslag van een gesprek met
Anne Brumagne, adviseur van de

Vlaamse minister van Cultuur, over
het Vlaamse overheidsdenken met
betrekking tot erfgoedbeleid. Tevens
aandacht voor de activiteiten van het
Gelders Oudheidkundig Contact en
de ‘erfgoedcellen’ Gent en Mechelen,
instanties die vormgeven aan een
integrale en geïntegreerde vorm van
erfgoedbeleid.

Vanhaesebrouck, K. (et al.) (2003)
Kunst veredelt? Over educatieve
diensten.
In: Theater & educatie, jrg. 9, nr. 1,
3-102 
In dit themanummer is er speciale
aandacht voor theatereducatieve
diensten van de grote schouw-
burgen. Redacteur Karel Vanhaese-
brouck schetst in een beschouwend
artikel de veranderende cultuurpoli-
tieke situatie die van invloed is op 
de invulling van het begrip educatie,
zowel in Vlaanderen als in Nederland.
Daarnaast een verslag van het debat
over theorie en praktijk van theater-
educatie tussen Nederlanders en
Vlamingen ‘uit het veld’, gehouden 
in februari 2003 in Den Haag. Des-
kundigen analyseren vervolgens de
educatieve diensten van het Noord
Nederlands Toneel, Cultuurcentrum
Berchem, het ro theater, het Muziek-
danstheater, het Nederlands Dans-
theater en Het Toneelhuis.

Bakker, S. (2002)
Ook dichteressen rijden auto: de toe-
komst van het literaire tijdschrift in
Nederland en Vlaanderen.
In: Ons Erfdeel, jrg. 45, nr. 2, 241-251.
Het bestaansrecht van het literaire
tijdschrift staat van tijd tot tijd ter
discussie. Een verkenning van het
literaire klimaat in Nederland en
Vlaanderen, waarin de tijdschriften
zich heden ten dage ontwikkelen,
soms met en soms zonder overheids-
steun.
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