
Gieles, Y. (et al.) (2009)
Walsen im Wunderland: 
Buitengaatsanalyse 2008.
In: SICAmag, nr. 40, 26-28.
Welke Nederlandse culturele activi-
teiten vinden er plaats in het buiten-
land? Het Buitengaatsoverzicht van
SICA laat jaarlijks de belangrijkste
verschuivingen zien per land en per
kunstsector. In dit meest recente
overzicht rijst de vraag wat een beter
beeld van de internationale aanwezig-
heid van cultuur uit Nederland geeft:
het aantal activiteiten of de omzet-
cijfers. In 2008 bereikte André Rieu
met zijn orkest een opvallende note-
ring in een jaaroverzicht van het
muziekvakblad Pollstar. Betekent dit
dat hij ’s lands meest succesvolle
culturele exportproduct is?

Kroeske, S. en J. Fictoor (2009)
Exportwaarde van de Nederlandse
populaire muziek 2007.

Hilversum: Perfect & More BV, 270 kb.
De in opdracht van Buma Cultuur 
uitgevoerde onderzoeken naar de
exportwaarde van de Nederlandse
populaire muziek laten al een aantal
jaren een stijgende lijn zien. Neder-
land doet niet onder voor andere
Europese landen. Op het gebied van
dance behoort Nederland zelfs tot de
absolute top. In 2007 steeg de Neder-
landse muziekexport met 21%, in ver-
gelijking tot 2006. De waarde die de
Nederlandse muziekexport toevoegt
aan de Nederlandse economie
bedraagt in 2007 naar schatting 43,5
miljoen euro. Ook de eerdere onder-
zoeken op dit onderwerp zijn aanwe-
zig in de bibliotheek.

Van Assche, E. (2009)
De lange weg van Amsterdam tot
Brussel: de plaats van De Brakke
Grond en deBuren in de Vlaams-
Nederlandse samenwerking.

Masterproef masteropleiding ge-
schiedenis, faculteit letteren, Katho-
lieke Universiteit Leuven, 454 kb.
Van Assche probeert met een verge-
lijkend onderzoek, aan de hand van
de veranderingen in de culturele
samenwerking tussen België, later
Vlaanderen, en Nederland, het ver-
schil te verklaren tussen De Brakke
Grond en deBuren. De jarenlange 
kritiek dat een instelling als De 
Brakke Grond geldverspilling was, 
is vandaag zo goed als verdwenen en
is er bij deBuren eigenlijk nauwelijks
openlijk geweest. Beide huizen heb-
ben hun weg gevonden. De Brakke
Grond is een speler geworden op de
Amsterdamse markt, deBuren slaagt
erin debat te brengen in een stad als
Brussel, aldus de auteur.

Beerda, H. (2008)
De kracht van onze internationale
cultuurmerken.
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Het dossier is een selectie van in de bibliotheek van de Boekman-
stichting aanwezige documenten over het buitenlandse cultuur-
beleid van Nederland. Saskia Leefsma verzamelde de titels en
voorzag ze van een annotatie. Documenten met een signatuur
zijn in papieren versie beschikbaar. Documenten met een 
verwijzing naar een website zijn behalve rechtstreeks via het
internet ook in de bibliotheek digitaal te raadplegen. Voor 
diegenen die zich verder in het onderwerp willen verdiepen, 
is er vanzelfsprekend meer literatuur in de bibliotheek te vinden.
Dit betreft onder andere publicaties over het buitenlandse 
cultuurbeleid van andere landen.



In: SICAmag, nr. 39, 20-21.
www.hendrikbeerda.nl/brandalchemy-
merkenmodel/nederland.html 
De sterke massamerken van de
Nederlandse cultuursector zijn niet
de merken die internationaal het
meest actief zijn. Vooral de niche-
merken met een hoge kwaliteitsbele-
ving zijn in het buitenland succesvol.
Dit is een van de opmerkelijke con-
clusies uit het Cultureel Merken-
onderzoek door Hendrik Beerda
brand consultancy. Met het onder-
zoek worden kracht en reputatie van
makers, aanbieders én sponsors in
de cultuursector gemeten. De top
tien van het Nederlandse publiek is:
1. Herman Finkers, 2. André van
Duin, 3. Rijksmuseum Amsterdam, 
4. Paul de Leeuw, 5. Marco Borsato,
6. Anne Frank Huis, 7. Herman van
Veen, 8. Theater Carré, 9. Bløf, 10.
Ilse de Lange. In het buitenland vor-
men Het Nationale Ballet (positie 58
op de ranglijst van 100), Het Neder-
lands Dans Theater (74), Koninklijk
Concertgebouworkest (90), Anton
Corbijn (96) en Janine Jansen (98) 
de top tien van sterkste culturele
merken.

Boogaarts, I. (et al.) (2008)
Thema: export en internationale
samenwerking.
In: MMNieuws, jrg. 10, nr. 6/7, 1-22.
Internationalisering is een onder-
werp dat in de belangstelling blijft
staan. Ook voor Nederland is en blijft
export – of het nu gaat om goederen,
creatieve industrie of de kunsten –
cruciaal. Er gaan meer kunstenaars
en kunstproducten naar het buiten-
land dan ooit tevoren. Dit betreft
zowel de meer traditionele kunsten –
orkesten, theatervoorstellingen,
schrijvers en schilderijen – als 
musicals, televisieformats of games.
Al dan niet met een reissubsidie, 
een exportpremie of als verkennings-

missie naar India, China of de Arabi-
sche wereld. Er wordt tegelijkertijd
veel over internationalisering van
kunst en cultuur gediscussieerd en
geschreven, soms met een onder-
toon van bezorgdheid. Onderzoeken
worden verricht om te weten ‘waar
we in de wereld staan’ (benchmark)
en het door ministeries OCW en BZ
gezamenlijk ontwikkelde internatio-
naal cultuurbeleid – door velen in 
het buitenland bewonderd – moest
na amper tien jaar weer eens nodig
op de schop. Internationalisering, 
en met name export, van kunsten en 
creatieve industrie krijgt ruim aan-
dacht. Tussen de regels door lees je
dat het ‘anders moet, dat het beter
kan’, en daar worden creatieve sug-
gesties voor aangedragen, zeker als
men kijkt met de blik van een buiten-
lander.

Bouman, O. (et al.) (2008)
Grenzeloze nieuwsgierigheid:
naar een werkelijk internationaal
cultuurbeleid.
531 kb.
bijeenkomst.krachtvancultuur.nl
Durf, ambitie en nieuwsgierigheid,
dat zijn de ingrediënten die interna-
tionaal cultuurbeleid nodig heeft.
Dat vinden de 23 initiatiefnemers van
de bijeenkomst ‘Grenzeloze nieuws-
gierigheid – naar een werkelijk inter-
nationaal cultuurbeleid’ op maandag
31 maart 2008 in Rotterdam. Dat vin-
den ook de ondertekenaars van het
‘Manifest voor nieuwsgierigheid’.
Voorafgaand aan de bijeenkomst
vond zes diners plaats waarin een
select gezelschap sprak over de
noodzaak van internationaal cultuur-
beleid en het belang van cultuur. 
Verslag van de bijeenkomst in 
Rotterdam, verslagen van de voor-
bereidende diners, het manifest voor
nieuwsgierigheid en interviews met
een aantal sprekers onder wie Bert

Koenders, minister van Ontwikke-
lingssamenwerking, en staatssecre-
taris voor Buitenlandse Zaken Frans
Timmermans.

Delnoij, M. en K. Schaafsma (2008)
Nederlandse podiumkunsten in
het buitenland: de internationale
positie van dans en theater uit
Nederland.
Amsterdam: DSP-groep, 260 kb.
Nederlanders slaan de artistieke en
technische kwaliteit van het Neder-
landse theater en dans over het alge-
meen minder hoog aan dan buiten-
landers. Dit doet zich vooral voor bij
dans en theater van nu. De positieve
buitenlandse waardering voor Neder-
landse dans en theater die uit dit
onderzoek blijkt, wordt bevestigd
door de resultaten van het kwantita-
tieve onderzoek van Bureau Driessen
onder een grote populatie program-
meurs, gepubliceerd als ‘Nederlandse
podiumkunsten in het buitenland:
omvang en receptie van dans,
theater en muziek uit Nederland in
de periode 2001–2007’.

Dijkgraaf, S.M.T. (2008)
Generalisten of specialisten? 
Een onderzoek naar de professio-
nalisering van de Nederlandse
culturele vertegenwoordiging op
buitenlandse posten.
Masterscriptie Algemene cultuur-
wetenschappen, Universiteit van
Amsterdam, 62 p.
Signatuur: 08-121
Dijkgraaf onderzoekt in hoeverre 
de professionalisering van de Neder-
landse culturele vertegenwoordiging
in het buitenland zich heeft ontwik-
keld en geprofessionaliseerd sinds
het herijkte internationaal cultuur-
beleid (1997–2007). Het onderzoek
toont aan dat de professionaliserings-
doelstellingen niet allemaal even
goed geslaagd zijn. De auteur
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bepleit daarom een blijvende inves-
tering van de ministeries.

Esselink, S.H. en F.M.H.M. Driessen
(2008)
Nederlandse podiumkunsten in
het buitenland: omvang en recep-
tie van dans, theater en muziek
uit Nederland in de periode
2001–2007.
Amsterdam: Bureau Driessen, 
1,33 mb.
Het onderzoek toont aan dat de
receptie van Nederlandse artistieke
producties in het buitenland uitmun-
tend is, zelfs als men rekening houdt
met vertekeningen door de gevolgde
methode. In dat licht is het merk-
waardig dat het aantal voorstellingen
in het buitenland daalt. Hoewel de
gemiddelde bezettingsgraad redelijk
is, speelt een vrij geringe bezettings-
graad bij veel producties mogelijk
een rol bij het teruglopend aantal
buitenlandse voorstellingen. Ten
slotte verdient het aanbeveling de
dataverzameling van buitenlandse
culturele producties professioneel
aan te pakken.

Goes, B. (2008)
Erfgoed Nederland stimuleert cultu-
reel vermogen, ook over de grens.
In: MMNieuws, jrg. 10, nr. 6/7, 15-16.
Het betrekkelijke nieuwe sector-
instituut Erfgoed Nederland wil het
cultureel vermogen stimuleren. Erf-
goed vormt immers het ‘cultureel
kapitaal of het inspirerend vermogen’
van mensen en gemeenschappen:
het vormt hun identiteit en formuleert
hun imago. Erfgoed Nederland werkt
aan de versterking van deze maat-
schappelijke positionering van cultu-
reel erfgoed. Met het programma Erf-
goed in Internationaal Perspectief
richt het instituut zich ook op inter-
nationale samenwerking. De opdracht
van het sectorinstituut ligt op het

vlak van nationale en internationale
representatie, educatie, waardering
en presentatie, archivering en coör-
dinatie. In eerste instantie werken
erfgoedinstellingen voor hun eigen
doelgroep, binnen hun eigen
interessegebied. Maar vaak zullen
contacten over de grens een logisch
vervolg zijn. Musea wisselen bruik-
lenen en exposities uit met buur-
landen, industrieel erfgoed in de
mijnstreek is thematisch gelinkt aan
het Ruhrgebied, culturele verenigin-
gen in de Bijlmer onderhouden con-
tacten met thuislanden als Ghana en
Suriname.

Heijne, B. (et al.) (2008)
From The Netherlands with attitude:
an insight into Dutch contemporary
arts and culture.
In: SICAmag, summer, 1-51.
Speciale internationale, Engelstalige
uitgave van SICAmag, waarin de
internationale positie van de heden-
daagse Nederlandse culturele activi-
teiten centraal staan. Paul Mosterd
introduceert dit themanummer met
het dilemma van ‘typically Dutch’,
niet altijd een aanbeveling, maar wel
vaak een kenmerk van Nederlandse
kunst, dat ook door de overige
auteurs aan dit nummer als een feit
wordt geconstateerd. Met bijdragen
van onder meer Bas Heijne, Sandra
Jongenelen, Jacob Haagsma, Guido
van Oorschot.

Kagie, R. (2008)
Kees van Twist: ‘Ik schrok van de
mentaliteit bij BuZa’.
In: Vrij Nederland, jrg. 69, nr. 40, 
72-74.
Signatuur: M08-366
Kees van Twist keert na een jaar als
cultureel ambassadeur in New York
terug naar het Groninger Museum,
omdat zijn plannen voor een onaf-
hankelijk cultureel instituut in New

York geen weerklank vonden in 
Den Haag. Van Twist blikt terug.

Kuipers, L. (2008)
Something for us? Een onderzoek
naar de institutionele inbedding
van Cultural Diplomacy.
Afstudeertraject masterstudent
kunstbeleid en -management, 
Universiteit Utrecht, 252 kb.
Hoe valt cultural diplomacy in Neder-
land te plaatsen binnen huidige ont-
wikkelingen van het internationaal
cultuurbeleid en de buitenland-
politiek van het ministerie van Buiten-
landse Zaken? Wat kan Nederland
leren van de institutionele inbedding
van cultural diplomacy in het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Noorwegen?

LAgroup Leisure & arts consulting
(2008)
De internationale promotie 
van Nederlandse cultuur en 
creativiteit: het instrumentarium
van regelingen en activiteiten
geëvalueerd: eindrapport.
Den Haag: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en Ministerie
van Economische Zaken
www.lagroup.nl//download?id=42
Analyse van de inspanningen van 
de rijksoverheid om de Nederlandse
cultuur en creativiteit internationaal
te promoten. Het onderzoek geeft
een overzicht over alle 93 regelingen
en activiteiten die worden uitgevoerd
door 27 organisaties (ministeries,
fondsen, sectorinstituten en ambas-
sades). Belangrijkste aanbeveling is
om deze regelingen en activiteiten
meer als één geheel te gaan
beschouwen, een effectiever en 
efficiënter achterliggend beleid te
formuleren en in de uitvoering als
drie betrokken ministeries meer
samen op te trekken. 
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Luiten, G. (et al.) (2008)
Brief aan minister Plasterk en
staatssecretaris Timmermans.
Amsterdam (etc.): Mondriaan 
Stichting (etc.), 55 kb.
Cultuurfondsen en sectorinstituten
streven naar een betere aansluiting
bij de gevolgen van globalisering en
de geopolitieke verschuivingen. Zij
vinden de internationalisering in de
kunst en cultuur een van de belang-
rijkste uitdagingen in de komende
cultuurnotaperiode. In een brief aan
minister Plasterk (OCW) en staats-
secretaris Timmermans (Europese
Zaken) wijzen zij op de noodzaak
meer ruimte te maken in het inter-
nationaal cultuurbeleid (ICB) voor
onderwerpen als nieuwsgierigheids-
beleid, de Europese cultuuragenda
en uitwisseling met het Midden-
Oosten. Ondertekenaars van de brief
zijn de Mondriaan Stichting, Muziek-
centrum Nederland, Nederlands
Architectuur Instituut, Fonds Podium-
kunsten +, Theaterinstituut Neder-
land, Literair Productie en Vertalingen
Fonds, Premsela, Dutch Platform 
for Design and Fashion, Fonds voor
beeldende kunsten, vormgeving en
bouwkunst en de Stichting Interna-
tionale Culturele Activiteiten/SICA.

Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Ministerie van OCW (2008)
Rollen en taken van de verschil-
lende actoren in het culturele
veld.
Den Haag: Ministerie van Buiten-
landse Zaken en Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
11 kb.
Het ministerie van OCW is verant-
woordelijk voor subsidieverlening
aan Nederlandse culturele instellin-
gen, een internationaal georiënteer-
de basisinfrastructuur en aansturing
van fondsen en sectorinstituten. Het
ministerie van BZ is verantwoordelijk

voor de aansturing van de posten en
van de instituten in Parijs en Jakarta,
goedkeuring van de jaarplannen en
de verdeling van cultuurmiddelen
over de posten, het subsidieloket
voor grote projecten in het buitenland
(eventueel in combinatie met Neder-
land) en bezoekersprogramma’s. 
De ministeries van OCW en BZ zijn
samen beleidsinhoudelijk verant-
woordelijk voor het internationaal
cultuurbeleid, dat in deze brief verder
uiteen wordt gezet.

Minnaert, T. (2008)
Onbegrensd en nieuwsgierig.
In: SICAmag, nr. 39, 8-11.
‘Meer voor minder’ is momenteel 
een populaire slogan bij Nederlandse
cultuurbeleidsmakers, zowel bij de
ministeries als bij de fondsen. Door
een select aantal instellingen sub-
stantiëler te ondersteunen, ontstaat
meer ruimte voor een volwaardige
uitvoering van goede plannen. Deze
trend in het nationale beleid zou ook
voor een dure aangelegenheid als
internationalisering zijn vruchten
kunnen afwerpen. Maar kan die ver-
wachting worden ingelost op basis
van de recente beleidsontwikkelin-
gen? Zal Nederland de aansluiting
hervinden bij internationale artistieke
ontwikkelingen?

Nijs, P. de (2008)
‘Onze kracht zit in produceren van
live entertainment voor het theater’.
In: MMNieuws, jrg. 10, nr. 6/7, 5-7.
Onlangs was Joop van den Ende
weer in het nieuws, dit keer naar aan-
leiding van de perikelen rondom de
nieuwbouw van theaters in Amster-
dam, Utrecht en Maastricht. MM-
Nieuws was benieuwd naar de plan-
nen die Joop van den Ende op dit
moment nationaal ontwikkelt, maar
meer nog naar de activiteiten van
diens bedrijf Stage Entertainment,

internationaal een van Nederlands
meest succesvolle Nederlandse 
creatieve ondernemingen. Gesprek
met Maarten van Nispen (55), sinds
2000 werkzaam als manager corporate
communication bij Stage Entertain-
ment.

Plasterk, R.H.A. (2008)
Grenzeloze kunst.
Den Haag: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en Ministerie
van Buitenlandse zaken, 181 kb.
www.minocw.nl/documenten/
brief%20BZ%20en%20OCW%20
DEFINITIEF%20MR%20versie%204%
20september%202008%20(2)ICB.pdf 
Cultuur kent geen grenzen en is
dynamisch. Internationaal opdracht-
geverschap, internationale uitwisse-
ling en internationale maatstaven
zijn in de kunsten al eeuwen een 
vanzelfsprekendheid. Internationali-
sering neemt alleen maar toe. 
Kunstenaars en instellingen vinden
doorgaans zelfstandig hun weg op
de internationale markt. Onze
musea, orkesten, muziekensembles
en dansgezelschappen worden 
gerekend tot de internationale top
dankzij hun internationaal samen-
gestelde teams van toptalenten. 
Dit alles doet zich voor zonder veel
bemoeienis van de overheid en dat is
goed. Tegelijk vindt in veel ontwikke-
lingslanden een herbronning plaats
van eigen culturele wortels. Deze
beleidsnota (ook bekend als ICB-
brief) gaat vooral over het deel van
de internationale aspecten van kunst
en cultuur waar de overheid een rol
heeft: bij het stimuleren of versterken
van artistieke ontwikkelingen, voor
het behoud van waardevol erfgoed 
of als er economische, ontwikkelings-
gerichte of buitenlandpolitieke 
redenen voor zijn. 
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Raad voor cultuur (2008)
Strategische keuzes internationaal
cultuurbeleid.
In: Advies Raad voor Cultuur, 
22 apr., 1-6.
www.cultuur.nl/files/pdf/advies/2008
04221437560.rc-2007.04079-2.pdf
De Raad voor Cultuur hecht belang
aan samenwerking tussen de minis-
teries van OCW, Buitenlandse Zaken
en Economische Zaken. Zij acht uit-
breiding van de financiële middelen
voor internationaal cultuurbeleid
noodzakelijk. Dit zou in de eerste
plaats binnen het cultuurbudget
gerealiseerd moeten worden. Er
moeten voldoende middelen komen
om goede en overtuigende interna-
tionaliseringsplannen daadwerkelijk
uit te kunnen voeren. Daarnaast vindt
de raad dat met name voor het strate-
gisch internationaal cultuurbeleid
programma’s van andere ministeries
betrokken moeten worden. Zo bieden
instrumenten ter ondersteuning van
handelsbevordering, die ressorteren
onder het ministerie van Economische
Zaken, mogelijkheden voor de inter-
nationale profilering van creatieve
industrieën. Tevens vindt de raad het
van belang dat de regering duidelijk
maakt vanuit welke invalshoek zij
invulling wil geven aan het strate-
gisch internationaal cultuurbeleid.

Schuring, J. (2008)
Vertrokken Sica-directeur George
Lawson: ‘Internationaal cultuur-
beleid is nog te veel eenzijdige pro-
motie van onze voortreffelijkheid’.
In: SICAmag, nr. 37, 28-30.
George Lawson is inmiddels vertrok-
ken als directeur van de SICA. Door
zijn vierjarig verblijf als cultureel
attaché in Duitsland bekijkt hij
Nederland vanaf een afstandje.
Nederland lijdt aan een zelfgenoeg-
zame ontevredenheid en kijkt te 
weinig naar wat er over de grenzen

plaatsvindt. In de landen om ons
heen definieert men het cultuur-
beleid ruimer, gaat men veel meer uit
van nieuwsgierigheid en wederkerig-
heid en heeft men meer oog voor de
globalisering.

Smithuijsen, C. (2008)
Bestuurlijke drukte: recente ontwik-
kelingen in het binnen- en buiten-
landse cultuurbeleid.
In: SICAmag, nr. 39, 5-7.
Sinds we in Nederland weer een
minister voor Cultuur hebben, ver-
wachten wij dat deze vervolgens
bestuurlijke daadkracht toont. Maar
dat is niet eenvoudig. Zelfs in de 
kleine cultuursector zijn beleids-
processen te ingewikkeld om ze door
één persoon te laten sturen. Maar
dat ontslaat niemand van de ver-
plichting na te denken over een
transparant cultuurbeleid. Wordt het
cultuurbeleid door de recente veran-
deringen beter? Schieten we er inter-
nationaal iets mee op? Een analyse
en aanbevelingen.

Velde, V. van der (2008)
Resultaten en effecten Dutch
Jazz Meeting 2005 & 2006.
Amsterdam: Muziek Centrum 
Nederland, 42 p.
Signatuur: 08-355
www.mcn.nl/fileadmin/Muziek-
instituut/Jazz/PDF/OnderzoekDJM
05-06.pdf
Dutch Jazz Connection organiseert
de tweejaarlijkse Dutch Jazz Meeting.
Deze meeting heeft tot doel Neder-
landse musici en ensembles de
mogelijkheid te geven zichzelf te pre-
senteren aan een grote groep inter-
nationale gasten (programmeurs,
recensenten, schrijvers) om daarmee
internationale contacten te leggen
en internationale concerten te ver-
krijgen. Analyse van de effecten en
resultaten van de Dutch Jazz Meeting

en eventuele verbeterpunten voor 
de toekomstige meetings.

Amstel, P. van en F. van Herk (2007)
Dijkdoorbraak: de promotie van
Nederlandse muziek in het buiten-
land – A breach in the dike: the
promotion of Dutch music abroad.
Amsterdam: Stichting Gaudeamus;
Stichting Donemus; Dutch Jazz
Connection, 152 p.
Signatuur: 08-139
Gaudeamus, Donemus en de Dutch
Jazz Connection zijn in 2008 samen-
gegaan in het nieuwe Muziek Centrum
Nederland. In deze publicatie geven
ze een overzicht van de promotie van
Nederlandse hedendaagse en geïm-
proviseerde muziek in het buitenland.
Musici en componisten vertellen over
hun inzet en belevenissen en de weg
die leidt naar internationaal succes.

Becker, A. (2007)
Mogelijkheden voor de Neder-
landse kamermuziek in Polen.
Amsterdam: Stichting de Kamer-
vraag, 692 kb.
Handleiding, die Nederlandse musici
en ensembles inzicht wil bieden in de
situatie in Polen, waarna zij zelf aan
de slag kunnen om naar mogelijke
speelplekken of samenwerkings-
verbanden te zoeken.

Commissie Cultureel Verdrag 
Vlaanderen-Nederland (2007)
Gezamenlijk buitenlands cultureel
beleid.
In: Adviezen aan de Nederlandse
en Vlaamse regering, 26-10-2007
Het Comité Buitenlands Cultureel
Beleid (CBCB) stelde het manifest
‘Buren als culturele bondgenoten’ 
op en vroeg de Commissie Cultureel
Verdrag Vlaanderen-Nederland een
standpunt in te nemen naar aanlei-
ding van het manifest. Het manifest
is ook opgenomen.
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Hoeven, M.J.A. van der (2007)
Europa-brief.
Den Haag: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. 
Beleidsvoornemens van het ministe-
rie van OCW ten aanzien van (de
positie van Nederland binnen) Europa.
Brief is bijlage 66 van kamerstuk
21501-34, Raad voor Onderwijs,
Jeugdzaken en Cultuur.

Huizenga, J. (2007)
Wordt de koers gekozen? 
Een onderzoek naar de problemen
van het internationaal cultuurbe-
leid en de gevolgen van het Koers 
Kiezen voor deze problemen.
Thesis Master Kunstbeleid en -
Management, Universiteit Utrecht, 
38 p.
Signatuur: 06-489
In de beleidsbrief ‘Koers kiezen’ 
door Medy van der Laan (voormalig
staatssecretaris van Cultuur en
Media) staat een aantal veranderin-
gen met betrekking tot het interna-
tionaal cultuurbeleid. Maar zijn 
deze vernieuwingen de oplossing
voor de problemen die er nu heersen
in het internationaal cultuurbeleid?
Huizenga beperkt zich in het onder-
zoek tot de beeldendekunstsector.

Laan, M. van der en A. Nicolaï (2007)
Koers kiezen: meer samenhang in
het internationaal cultuurbeleid.
Den Haag: Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en Ministerie
van Buitenlandse Zaken, 12 p.
Signatuur: M06-123
www.minocw.nl/documenten/19125.
pdf; www.minocw.nl/documen-
ten/19125a.pdf;
www.minocw.nl/documenten/19125c.
pdf
Beleidsnota van de toenmalige
staatssecretarissen Nicolaï (Europe-
se Zaken) en Van der Laan (Cultuur)
over de uitgangspunten en eventuele

koerswijzigingen. Hoe kunnen de
HGIS-Cultuurmiddelen het beste
besteed worden? Wat is de positie
van de Nederlandse kunst in inter-
nationaal perspectief? Hoe kan de
coördinatie in het buitenlands cul-
tuurbeleid worden verbeterd, waarbij
er verbinding blijft tussen het natio-
nale en internationale beleid? Welke
middelen zijn beschikbaar? Naast
het voeren van een praktisch beleid
wordt ook het strategische beleid
belangrijker, waarbij men zich zal
concentreren op drie programma-
categorieën. Er is in Nederland
genoeg creatief potentieel om ook in
het buitenland goed voor de dag te
komen.

Leeuwen, S. van (2007)
Kunst zonder grenzen: 
onderzoek naar de deelname van
Nederlandse galeries aan buiten-
landse kunstbeurzen.
Doctoraalscriptie Algemene cultuur-
wetenschappen, Universiteit van
Amsterdam, 2 dln, 73 + 94 p.
Signatuur: 06-733
Hoe staat het met de internationali-
sering van de Nederlandse galerie-
wereld? Wat vinden de galeries daar
zelf van, en wat is er voor onder-
steuning vanuit de Nederlandse
overheid beschikbaar? En hoe wordt
de Subsidieregeling buitenlandse
kunstbeurzen ingezet voor interna-
tionalisering van de Nederlandse
beeldende kunsten? Wat is het
belang van internationale kunst-
beurzen voor Nederlandse galeries?
Wat is het profiel van de internatio-
naal opererende Nederlandse galeries
en hun positie op internationale
manifestaties? Om deze vragen te
beantwoorden is onderzoek gedaan
naar het internationaal cultuurbeleid
van Nederland, buitenlandse kunst-
beurzen en de Subsidieregeling 
buitenlandse kunstbeurzen.

Schuring, J. en A. Marseille (2007)
Minister Koenders: ‘Culture is an
intrinsic part of combating poverty’ –
Minister Koenders: ‘Cultuur is 
intrinsiek onderdeel van armoede-
bestrijding’.
In: The power of culture news-
letter.
www.powerofculture.nl
Centraal in het beleid van ontwikke-
lingssamenwerking staat hoe mensen
zelf geholpen willen worden. Daar is
creativiteit en zelfbewustzijn voor
nodig. Cultuur geeft de kracht en de
ruimte om aan de millenniumdoel-
stellingen te werken. Het is een
intrinsiek deel van armoedebestrij-
ding. Niet eerder liet Bert Koenders,
minister van Ontwikkelingssamen-
werking, zich zo duidelijk uit over de
rol van cultuur in ontwikkeling.

Welten, A. (2007)
Cultuur is even belangrijk als 
economie en natuur.
In: Skrien, jrg. 39, nr. 3, 32-33.
Het ministerie van Buitenlandse
Zaken dreigt te stoppen met de
financiering van het Hubert Bals
Fonds. Dit fonds van het Internatio-
naal Film Festival Rotterdam steun-
de de afgelopen twintig jaar zo’n 
zeshonderd filmprojecten. Wat zullen
de gevolgen zijn?

Zonder auteur (2007)
Het Akkoord van Schokland 30
juni 2007: akkoord voor cultuur en
ontwikkeling en internationaal
cultuurbeleid.
524 kb.
www.hetakkoordvanschokland.nl/
documenten/26%20cultuur%20en%20
ontw%20def.pdf
Het Nederlandse kabinet, maatschap-
pelijke organisaties, bedrijven, instan-
ties en instellingen, vakbonden, 
kerken en individuele burgers zijn op
30 juni 2007 bijeen voor de onderteke-
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ning van het Akkoord van Schokland.
Zij willen zich concreet en actief in-
zetten om de Millennium Ontwikke-
lingsdoelen in 2015 daadwerkelijk te
behalen. Een aantal organisaties
acht alle inspanningen voor de millen-
niumdoelen tevergeefs zonder een
scherp oog voor cultuur en de relatie
van cultuur tot ontwikkeling. Door
ondertekening van dit akkoord ver-
klaren zij zich actief in te zullen zetten
voor een sterkere verankering van
‘cultuur & ontwikkeling’ en ‘interna-
tionaal cultuurbeleid’, zowel in het
nationale en internationale beleid
van de Nederlandse overheid, als in
de activiteiten van ontwikkelings- en
culturele organisaties. Tevens zullen
deze organisaties zich sterk maken
voor een nog grotere wisselwerking
tussen ‘cultuur en ontwikkeling’ en
het ‘internationaal cultuurbeleid’.
Culturele uitwisseling en samen-
werking tussen Nederlandse partners
en partners in landen in het ‘zuiden’
staan daarbij centraal. 

Zonder auteur (2007)
Entry Culture: Dutch embassies
with a budget for culture and
development.
Amsterdam: Power of culture, 150 kb.
Speciale aflevering van: 
The power of culture newsletter.
www.krachtvancultuur.nl/uk/specials/
embassies/index.html
Het Culture and Development pro-
gramme (C&D) is onderdeel van het
Nederlandse ontwikkelingssamen-
werkingsbeleid. Doel van het pro-
gramma is om de culturele identiteit
in een aantal ontwikkelingslanden te
versterken om zo bij te dragen aan
sociaal-economische ontwikkeling.
De ambassades zijn verantwoordelijk
voor het programma met een totaal-
budget van 6,5 miljoen euro. Daarvan
is ongeveer 3,5 miljoen gereserveerd
voor het Prins Claus Fonds en 2,7

miljoen voor de ambassades. 
De 15 landen die voor het project zijn 
geselecteerd, zijn Afghanistan, 
Bhutan, Bolivia, Egypte, Ghana,
Guatemala, Indonesië, Kenia, 
Macedonië, Mali, Sri Lanka, Suriname,
Tanzania, Vietnam en Zuid-Afrika. 

Beurden, J. van en A. Nicolaï (2005)
Cultuurbankier in overheids-
dienst: 25 jaar ambassadeur voor
internationale culturele samen-
werking.
Den Haag: Ministerie van Buiten-
landse Zaken, 76 p.
Signatuur: 05-527
www.diplomatiekegeschiedenis.nl//
aspx/download.aspx?file=/contents/
pages/10562/acs.pdf
De functie ambassadeur voor Inter-
nationale Culturele Samenwerking
bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken (ACS) bestaat 25 jaar. Dit
onderzoek beschrijft de voorgeschie-
denis en achtergronden van deze
ambassadeursfunctie en de mensen
die deze functie vervuld hebben. 
Het geeft eveneens een beeld van
het buitenlands cultuurbeleid, dat
door twee ministeries, Buitenlandse
Zaken en OCW, wordt vormgegeven.
Het document bevat een los essay
over het internationaal cultuurbeleid
van staatssecretaris Atzo Nicolaï:
Thorbecke revisited: cultuur en iden-
titeit.

Hurkmans, B. (et al.) (2005)
All that Dutch: international 
cultural policies.
Rotterdam : NAi uitgevers, 118 p.
Signatuur: 05-458
Naar aanleiding van de Cultuurnota
2005–2008 heeft het internationaal
cultuurbeleid een plaats op de poli-
tieke agenda verworven. Er zijn vragen
gerezen omtrent inhoud en strategie
van dit beleid. Is meer ambitie
gewenst, of juist een resultaat-

gerichte aanpak? Zijn de economi-
sche aspecten het meest belangrijk,
of juist politieke of sociale motieven?
Of is cultuur een onafhankelijke
steunpilaar van de internationale
politiek? In deze publicatie geeft een
aantal beroepsbeoefenaars in de
kunsten, wetenschappers en
beleidsmakers hun visie op deze 
vragen. Met bijdragen van onder
meer Aaron Betsky, Catherine 
David, Boris Dittrich, Chris Dercon,
Charles Esche, Bas Heijne, Bert van 
Meggelen, Els van der Plas, Rick van
der Ploeg, Johan Simons en Joeri
van den Steenhoven.
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