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Cultureel imperialisme? 

'Ameril<aanse cultuur' en 

het Europese antwoord 

DR. c. SMITHUI]SEN 

Volgens Cas Smithuijsen, directeur van de Boekmanstichting (studiecentrum 

voor kunst, cultuur en beleid) dreigt er onder leiding van Frankrijk een 

Europees front tegen Hollywood met behulp van filmquota. Deze houding is 

exemplarisch voor de Europese neiging de Amerikaanse cultuur te beschim· 

pen. Deze houding is hypocriet, onhoudbaar en ook nog eens improductief. 

Het inzetten op de ontwikkeling van een goed ontwikkeld smaak· en kwali

teitsbesefwerkt beter dan welke quotering of blokkade dan ook. Smit11Uijsen 

spreekt zich in deze bijdrage uit tegen een defensieve en centralistische cul

tuurpolitiek. De neiging tot centralisme op internationaal-Europese schaal 

lijkt vooral in het belang van enkele Brusselse functionarissen te zijn. 

Culturele samenwerking tussen landen moet niet van bovenaf worden opge

legd. Ook onze nationale cultuurpolitiek is, in tegenstelling tot de 

Amerikaanse benadering, erg top-down gestuurd. Er is zeker een cultuurbe

leid nodig (ook de Amerikanen zelfzijn tot dat inzicht gekomen), waarvoor 

ook de steun van Europese en nationale fondsen nodig is, maar dan zonder 

in bemoeizucht en paternalisme te vervallen. 

Groot zijn de massa's Europeanen die genieten van Amerikaanse films, popmu

ziek, posters, boeken, tv-soaps en computerspelletjes. Maar niet iedereen is te 

spreken over de cultuurproducten die uit de VS komen. De Fransen hebben nog

al eens de neiging de Amerikaanse cultuur te bestempelen als inferieur en impe

rialistisch. Ook andere landen van de EU neigen tot een defensieve houding. Zo 

groeit er een Europees front tegen Hollywood met behulp van filmvertoning

quota. 

Een defensieve houding klinkt ook door in het Europese cultuurbeleid. Het plei

dooi voor een Europese culturele identiteit en voor het creëren van 'Europees 

burgerschap' met behulp van cultuurbeleid lijkt mede te zijn ingegeven door de 

wens dat het verenigd Europa in alle opzicht een wereldmacht wordt. 

In economisch opzicht lijkt dat zeker geen slechte ambitie, maar moet cultuur 

daarvoor worden ingezet? En moet dat geregeld worden in een EU-beleid? En 

hoe krijgt zo'n territoriaal beleid gestalte in het tijdperk van reproductie en in

ternet, waardoor kunst en cultuur minder aan grenzen zijn gebonden? Ofwe 

het willen of niet, juist in het transatlantische culturele verkeer is de markt het 
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belangrijkste sturingsmechanisme geworden. Maar wees gerust, het is niet het 

enige. Naast de (commerciële) markt zijn er nog de overheden en dl' civil society 

dil' invloed doen gelden op dl' productie, distributie en afname van kunst en 

cultuur. Aan dl' hand van deze drie sturingsmechanismen breng ik de verhou

ding tussen dl' 'Amerikaanse cultuur' en dl' 'Europese cultuur' hieronder in 

kaart. 

Cultuur en de markt 

Dl' VS is l'en economische supermacht en dil' machtsverhoudingen gelden ook 

in dl' culturele economie. De cultuurindustrie, dil' drijft op dl' reproducties 

(film, video, ccl etc), is daarvan dl' grootste motor. In 2003 is dl' cultuurindustrie 

per definitie internationaal. Waarom Amerika binnen het werelelhandelsstelsel 

zoveel goederen produceert dil' het in Europa kan afzetten (in dat opzicht is 

Amerika veel belangrijker dan Japan, dat over l'en vergelijkbare productiekracht 

beschikt). moet historisch worden verklaard. 

In dl' achttiende en nl'gl'ntil'ncle eeuw was dl' VS in cultureel opzicht nog sterk 

op cle 1':uropl'Sl' landen ;Iangl'wl'zl'n - cle ];\I1den van herkomst. Duitse musici en 

I':ngl'lsl' acteurs staken dl' Atlantische Oceaan over om tournees te maken. 

Concert-en the;lterzalen werden overal in Amerika naar Europees model neer

gezet. l'n dat gold ook voor bibliotheken en musea. Je kunt zeggen dat in dl' loop 

V;\I1 dl' negentiende eeuw in beide werelddelen ongeveer l'en gelijk pakket aan 

culturl'll' voorzieningen aanwezig was. Daarbinnen had dl' Europese kunst en 

cultuur in cle VS als het ware vrij spel. Voor l'en dirigent als Gustav Mahler 

maakte het niet veel uit of hij l'en orkL'st dirigeerde in Ljubljana. Amsterdam of 

New York. In dl' Amerikaanse musea hingen schilderijen met l'en beeldrepertoi

re dat het h1rolwsl' grotl'ndl'l'ls overlapte - niet in dl' laatste plaats door het gro

te aantal kunstwerken uit dat werelddeel dat door schenking oLlankoop aan 

Amerikaanse musea toeviel. Ondanks dl' groei van dl' eigen collectie is dl' be

langstelling voor dl' kunstsch;lttl'n in Europese landen onder Amerikanen altijd 

groot gl'blevcn. Zo groot zelfs clat dl' Amerikaanse regering in dl' jaren zeventig 

V;\I1 dl' vorige eeuw l'en campagne st;lrt te om het toerisme in eigen land te pro

p;lgl'rl'n. Dl' slagzin luidde: 'Sel' l\mtTiwfirst'. 

maardt.' handl'lslw- In dl' twintigste eeuw ontstond vanuit dl' VS l'en culturele tegenstroom. 

trt.'kkin).:t.'nlllt.'l dl' Jazzmusici ma;lktl'n hun opw;lchting op hlropeSl' podia. Ik beelelende kunst 

\'\ lijn ,'H'nH'l'r Iw- V;\I1 Andy W;lrholl'n dl' documl'ntairl'-fotografïl' (Magnum) sloegen ook hier 

Lon).:rijk. aan. In dl' 'sl'ril'uzl" muziek zijn Philip Glass en John Adams gevierde componis

ten geworden. Voor;t! na dl' Tweede Wereldoorlog kon dl' tegenstroom profïte

ren v;ln dl' moderne massamedia als radio, grammofoonplaat. televisie en later 

video. nI-romen internet. Via deze kan;tll'n kreeg I:uropa haar eigen cultuur te-
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rug in Amerikaanse verpakking: Hector Malot op Californische videotape, 

Beethoven op EMI-vinyl en Ian Fleming's James Bond op Hollywood-celluloid. 

Allemaal cultuurproducten die in eerste instantie voor een interne markt waren 

bedoeld, maar die zich ook gemakkelijk naar Europa lieten exporteren. En meer 

dan in de culturele stroom Europa-VS voerde de tegenstroom populaire cultuur

elementen aan, lucratiefmassavermaak. 

De tegenstroom is door de decennia heen flink gezwollen, vooral op filmgebied. 

Hollywoodfilms hebben de eigenschap in Europa keer op keer een massaal pu

bliek te trekken. Zo drukken zij de filmproducties afkomstig van Europese lan

den uit de markt. Een aantal Europese landen stelt zich hiertegen te weer en 

voert een handelsstrijd met culturele argumenten. Frankrijk en de Zuid-Europese 

landen pleiten voor een apart juridisch instrument om de diversiteit in het aan

bod te handhaven. Maar andere landen willen zich voegen naar de handelsver

dragen van de Wereldhandelsorganisatie. Nederland neemt bij deze tweespalt

zoals vaker - een middenpositie in. Ze voelt zich verwant met de Europese zaak, 

maar de handelsbetrekkingen met de VS zijn evenzeer belangrijk. En was het 

niet de Nederlandse filmmaker Paul Verhoeven die wist door te dringen tot de 

hoogste kringen in Hollywood? 

Tussen het cultuurinhoudelijk en cultuureconomisch domein doen zich voort

durend grensoverschrijdingen voor. Uiteraard wordt geprobeerd de segmenten 

van commercieel en ideëel transatlantisch cultureel verkeer juridisch en poli

tiek uit elkaar te houden, maar non-profittransacties lopen soms over in commer

ciële betrekkingen en omgekeerd. Bekend zijn de verhalen over grote 

Amerikaanse cultuurfondsen die op een kunstveiling voor de zoveelste maal een 

schilderij wegkapen voor de neus van de Europese museumdirecteuren. Die aan

koop wordt niet door een commerciële onderneming gedaan en met kunsthisto

rische argumenten beargumenteerd. Maar het geld waarover dergelijke fondsen 

beschikken, is wel mede afkomstig van grote Amerikaanse multinationals die het 

sponsoren. Zo werken politieke en economische schaalverschillen ook in de non 

profitsector door. 

Cultuurbeleid in Europa: sterl< aanwezig 

In Europa hebben kunst en cultuur hun wortels voor het grootste deel in het 

kerkelijk en aristocratisch patronaat. In een eeuwenomspannend proces zijn de 

artistieke en culturele functies van aristocratische en kerkelijke machthebbers 

overgenomen door de Europese verzorgingsstaten. In de meeste landen is er nog 

steeds een hechte band tussen overheidsinstanties en culturele voorzieningen. 

Veel landen uit Centraal- en Oost-Europa, Frankrijk, Italië en Spanje kennen een 

relatief groot aantal nationale musea en bibliotheken; in bijna alle Europese 
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landen zijner staatsopera's, staatsorkesten en staatstheaters. Bij het verstrijken 

van dl' tijd zijn nieuwe voorzieningen in het bestaande beleidsprogramma opge

nomen. Ik nationale overheden subsidiëren publieke omroepen, er zijn gesubsi

dieerde filmhuizen, en overheidsfóndsen steunen dl' nationale film-en boekpro

ductie. 

In het I:uropl'se cultuurbestel zijn dl' nationale staten met hun belastinggeld en 

regelgeving dl' belangrijkste sturingsmechanismen. Misschien geldt dat nog het 

minst voor het Verenigd Koninkrijk - dat staat in cultureel opzicht misschien 

wel dichter bij dl' VS dan bij hlropa. Maar des te prominenter is het oVl'rheidspa

tron;l;lt op het I:uropl'se continent aanwezig. Frankrijk heeft al sinds jaar en dag 

l'l'n stnk centralistisch ministnil' van Cultuur.l:n dl' bondsrepubliek Duitsland 

- dil' altijd respect toonde voor het cultuurbeleid van dl' l.illldLT- kreeg zelfs nog 

niet zo lang geledenel'n ministn van Cultuur. 

Dl' laatste j;lren komt er op vel'l plaatsen in I:Urop;l wel meer afstand tussen dl' 

nationale cultuurpolitiek en het conglomeraat van culturele voorzieningen dil' 

,','n functie hebben in dl' nationail' cultuur. Privatisering en verzelfstandiging 

vinden plaats om verschillende redenen: dl' instellingen gaan ml'n en meer 

deel uitmaken van internationail' (niet alleen I:uropese) netwerken, ze ontwik

kelen l'en slagvaardiger, flexibeler en publieksgerichter 11111 1111gl'111l'11 1 en ze zijn 

op zoek na;lr meer middl'll'n naast dl' basissubsidies. Het aandeel van spon

soring enJII11l1nlisi1lg in dl' kunstfïn;ll1ciering begint substantiële vormen aan te 

llL'ml'n. J)aarml'l' dient zich ook l'en nieuwe Llse a;ll1 in dl' discussie over dl' rol 

van dl' staat. Mindn wordt dl' kunst gemanaged vanuit dl' overheidsbure;lUcra

til', m,'l'r wordt dl' t;lak val1 dl' overheid dil' van financin, planner, afweger el1 

beoordelaar. In Zuidoost-hlropa kijktmel1naar altl'rnatic've wegen dil' naar het

zelfde einddoel leiden. h is da;ll' l'en debat gaande ovn dl' vraag of decel1tralisa

til' V;ll1 het cu I t uu rbe leid dl' weg naa l' den a t ionaliseri ng van dl' kunst instellin

gen kan openen. 

Op intern;ltionaal-hlropl'se schaal is ondn invloed van politieke en culturele 

lobbyisten sprake van tOl'l1L'mende politieke sturing. Dl' bedoeling daarvan is dl' 

Luropesl' cultuur betn op dl' wereldkaart te zetten, en dat begint met het kwe

ken van m('er belangstelling onder dl' eigc'n bevolking - SCl' hl1"())ll' Ji1"SI heeft 

Amerika OI1S gelend. Wa;ll' Amerikaanse films als vanzelfvan Ierland tot Cyprus 

gaan, komL'n LuropL'se films nauwl'lijks grenzen over. I)aarom zijner steun

maatrl'gl'll'n van dl' UJ om tilms van hl't L'llL'naar het andere land tL' duwen. 

Overigens g;lat het in andere cult url'll' sectoren beter: dl' belangstelling voor 

Luropees erfgoed leidt tot flinke toeristenstromen over dl' lidstaatgrenzen; uit

L'enlopende vormen van s;lll1enwl'rking in het (traditionl'le) cultuurbestl'lleiden 

tot nieuwe artistieke vngezichtenen langduriger transnationale contacten. 

(1)\ IIIKj,>1 .'.()(): 

119 

n 
c: 

= 



----------------------------................................................................ ~.u. •••..... 

120 

i I 

Maar kennelijk is dat voor de EU nog niet genoeg, althans dat lijkt zo als we af

gaan op het oordeel van de Europarlementariër Georgio Ruffolo. Hij stelt dat 

cultuur een essentieel onderdeel is van de EU-identiteit, een identiteit die nodig 

is om deze identiteit te versterken en zo op termijn te komen tot een 'Europese 

constitutie'. Hoe lang dat duurt, is zeer de vraag - momenteel wordt Europa 

aangevoerd door onderling, ook cultureel, zeer verschillende politieke leiders 

als Chirac, Schröder, Berlusconi en Blair. In het Verdrag van Maastricht en later 

Amsterdam hebben de EU-landen ook uitdrukkelijk bepaald dat cultuurbeleid 

een zaak is van de afzonderlijke natiestaten. Het laatste decennium wordt de 

Europese cultuur gedefinieerd als 'eenheid in verscheidenheid'. In het verleng

de van de uitgangspunten van de UNESCO legt Europa het beleidsaccent bij het 

beschermen van culturele diversiteit. De initiatieven vanuit Brussel genomen 

om de culturele samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren betreffen in 

hoofdzaak culturele uitwisselings- en samenwerkingsprogramma's. 

Programma's die mogelijk bijdragen aan wat Ruffolo voor ogen staat: een 

Europa met meer eenheid. Dat is mogelijk, maar het blijft in de kern een tegen

strijdige boodschap: zoveel mogelijk verscheidenheid garanderen, maar tegelijk 

het Europa-gevoel stimuleren. 

Cultuurbeleid in de VS: zwak ontwild{eld 

Het non-commerciële cultuurbestel in Amerika lijkt op het Europese, maar is 

minder statelijk. De federale staat heeft de zorg voor een beperkt aantal institu

ten, zoals het Smithsonian Institution, de Corporation for Public Broadcasting en de 

Library of Congress. In 1997 gaf de federale staat aan deze en nog een aantal ande

re culturele instituten nog geen 1,5 miljard dollar uit. Toch is het aantal culture

le voorzieningen in de VS niet significant laag - het aantal geregistreerde mu

ziekensembles bedraagt ondanks de faillissementen van de laatste tijd nog zo'n 

1800. 

Amerika heeft nooit een sterk federaal cultuurbeleid gekend en het zwakt nu 

nog verder af. Uit statistisch materiaal blijkt dat waar sprake is van overheids

steun aan kunst, deze in Amerika steeds decentraler wordt verleend. In 1992 

kwam 17% van de kunstsubsidies van de federale staat; 21 % van de staten en 60% 

van de gemeenten. In 2001 waren die percentages achtereenvolgens 7, 29 en 64. 

Op lokaal niveau lijkt het cultuurbeleid ook nog het meeste op dat van Europese 

landen. In kleinschalig verband zijn er diverse beleidsprogrammapunten die be

perkt zijn van reikwijdte, maar effectiefworden aangestuurd: educatieve projec

ten, stimuleringsmaatregelingen voor kunstdeelname, steun aan kunstenaars, 

accommodatiebeleid, kunst-in-de-stadprojecten enzovoort. In Amerikaanse ste

den is de subsidie aan de Local Art Agencies toegenomen. Anders dan in Europa 

trekken deze lokale fondsen ook particulier geld aan. Of dat allemaal genoeg is, 

blijft de vraag. Kleine instellingen en kunstenaarsinitiatieven vinden een 

CDV IIIFRFST 2003 



onderkomen in het plaatselijke zorgstelsel, waar ze ook in stedelijke projecten 

worden ingeschakeld. De kunst beoefening vindt vaak op l'en bestaansmini

mum pla;lts en ondl'J" pop- en.fiJlkmusici is l'en arbeidslooninkomen niet onge

bruikelijk. 

!:l'n recente studie van dl' Aml'J"ikaansl' podiumkuI1St, gepubliceerd door dl' 

R/\Nf) (Rl'sl'!l1'cli und Dl'vl'l0p11lcnt: l'en Amerikaanse denktank), laat zien dat voor

al dl' scli!l!ll van cult urele ondl'lïlemingen bepaknd is voor cle kans op voortbe

staan. Instl'llingen vanuitvol'l"ende kunst zijn ovcrigens naast donaties het 

meest ;tfhankelijk van ka;lrtvl'J"koop: 60')" van cle inkomsten. Het middenseg

ment heelt het in cle overlevingsstrijd het moeilijkst - hierbovcn was al sprake 

van failliete orkesten. Grote kUI1Stinstituten hebben dl' beste kansen. AI zijn het 

non l'rofitinstellingen. Zl' kiezen steeds meer voor l'en wl'lhaast commercii'le 

strategie waarbij ze in hun programml'1"ing en productontwikkeling en met 

('en uitgekiend prijsbl'leid mikken op l'en zo groot mogelijk publiek. Met pro

f('ssionl'le fllndmislTs en rn!l1'kl'tl'l'l".I trachten zij hun voortbestaan te verzekeren. 

Cultuur en civil society 

Tijdens dl' l{embLlI1dtlezing 2002 gafKirk Varnedoe. tot 2001 hoofdconservator 

.·\l1ll'rika kil'sl voor V;lI1 het MlIsl'lUn of ,\jodl'nl /\1't in New York, l'en typering van dl' principes dil' in 

1'1'11 IlOltoIlHl/)-lw- dl' VS ell Furopa worden geh;lI1tel'J"d als het om dl' financiering van opellbaar 

lIadl'rillg. KlIlIS11'1I kunstbezit gaat. Volgens hem kent I:uropa l'en top-doll'n-benadering: via het be-

clIIllIurwordl'lIlw- I;lstingstl'lsl'l wordt l'en oVl'l"heidsbudget voor cultuur aC~ezolHll'rd dat politiek-

1,Iaid li1\'l din'cll' bureaucratisch OVl'l" dl' divl'1"se kunstinstellingen wordt vndel'ld. Amerika kiest 

SChl'lIkillgl'lI. gl'- voor l'en holtorn·III'-IJl'n;ldning. Kunst en cultuur worden betaald met directe 

tI,lall tloor privall' schenkingen, gl'daan door private föndsen, particulil'J"l'nl'n bedrijven. Een 

fOlldsl'lI. parliclllil'- groot legn van vrijwilligers zet zich vervolgens in om dl' kunstinstl'llingen vol-

I"l'lIl'lIlll'drijVl'lI. gens instructie V;lI1 dl' profi.'ssionek staf draaiende ll' houden. Dat alles spel'lt 

zich ;lfin dl' non I'I"IJJitsf(.'l'J" ofc!L-rde sector, het domein bij uitstek van dl' civil S(j

,kt\'. 

In Anll'rikd worden kunstinstl'llingen opgericht en in stand gehouden op basis 

V;1ll filantropie. \-Vie zich dat kan permitteren, geelt aan non l'mfitinstl'llingen, 

l11c'l'st;Il instl'llingen W;l;lrvan men zl'lfheeft geprofiteerd als luistl'J"aar ineen 

concertzddl, ;t1s knel' bij l'en openbare bibliotheek, als pdtil;nt in l'en zieken

huis. (;ewn is l'en morl'le. soms rl'ligieuze plicht, maar er kunnen ook aardsl'J" 

nwtil'V('n zijn /.o;Ils stdtus ofprestige. In 2002 werd ('r in totaal 241 miljdrd dol-

1;lr gedoneerd. lJe sclll'nkers werden mede adngezet door lil' mogl'lijkheid schen

kin.~('n met ddnsldgen Vdn dl' fiscus te vl'1"rekenen. Van het totaal ging 5.1 % naar 

kunst ('n cultuur: 12.2 milj;lrd dolldr. Aldus wordt het artistieke en culturl'le k

wn in/\merika door grok groepen donateurs in gang gehouden zonder dl' regu

krende werking V;1I1 overheden. Vijfprocl'nt voor cultuur is echter aan dl' mati-
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ge kant, en daarbij komt nog de angst van teruggang van de opbrengst uit filan

tropie. De Amerikaanse onderzoeker Kevin Mulcahy ziet een slecht voorteken in 

het uitblijven van een nieuwe generatie van 'princely patnms'. Ooit waren de 

Guggenheims, Rockefellers en Gettys met grote particuliere investeringen en even 

omvangrijke ambities de grote gangmakers van de Amerikaanse kunst, en, wat 

niet minder belangrijk was, zij inspireerden anderen hun voorbeeld te volgen. 

De korte lijnen tussen financiers, bestuurders en managers worden door de 

Amerikaanse kunstwereld niet altijd als een voordeel ervaren. Het kan ertoe lei

den dat bestuurders direct ingrijpen in het museale expositiebeleid. Zo werd 

een paar jaar geleden verhinderd dat werk van de fotograaf Mapplethorp in een 

museum werd geëxposeerd. Mulcahy stelt in meer algemene zin vast dat de indi

viduele dadendrang van schenkers niet altijd in het verlengde ligt van de taken 

die instellingen krachtens hun publieke missie zouden moeten uitvoeren. 

Specifieke verzamelhobbies ofvoorliefdes inmuziekrepertoire leiden soms tot 

aanzienlijk donaties aan musea of orkesten, maar met vraagstukken als culture

le diversiteit of evenredige participatie hebben veel schenkers minder op. Ze lei

den in ieder geval niet tot substantiële donaties in de kunstsector. 

Juist de laatste jaren groeit in Amerika belangstelling voor kunst- en cultuurbe

leid, mede in het perspectief van vraagstukken als etniciteit, maatschappelijk 

draagvlak en financiering. Opvallend daarbij is dat veel studie wordt verricht 

naar hoe wij het in Europa 'doen'. Hoe ziet de verzorgingsstructuur er in 

Europese landen uit, wat valt daarvan te leren, waar liggen er kansen? Het zal er 

niet toe leiden dat de bestaande verhoudingen tussen de commerciële cultuur-

Een strijd voeren in industrieën, de overheidsbemoeienis en de particuliere steun drastisch wijzi

termen van de supe- gen. Het is wel een teken dat zelfs Amerikanen denken dat ze uiteindelijk niet 

rieure Euwpese cul- zonder de reguleringskracht van een kunst- en cultuurbeleid kunnen. 

tuur versus de infe-

rieure Amerikaanse Balans 

lijl<t hypocriet in 

het licht van het feit In cultureel opzicht is de verhouding tussen de VS en Europa gecompliceerd. De 

dat veel Euro- twee werelddelen zijn cultureel sterk verwant, maar tegelijk is er een concur-

peanen van de rentiestrijd waarbij Europa zich door een Amerikaans overwicht bedreigd voelt. 

Amerikaanse kunst Een belangrijk deel van het Europese cultuurbeleid moet dan ook begrepen wor

en cultuur genieten. den als een defensieve reactie op het machtige Amerika. Waar die defensie bin-

nen de regulering van het wereldhandelsverkeer (WTO) Europees wordt georkes

treerd, lijkt me dat prima. Maar een strijd voeren in termen van de superieure 

Europese cultuur versus de inferieure Amerikaanse lijkt hypocriet in het licht 

van het feit dat veel Europeanen van de Amerikaanse kunst en cultuur genieten. 

Smaak en voorkeur wordt zeker mede bepaald door wat er voorhanden is. Maar 

we hebben in Europa ook ouders, gezinnen, scholen en andere educatieve mid-
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dell'n om nieuwe generaties van een eigen, robuust smaakoordeel te voorzien. 

I:l'n gcwd ontwikkeld smaak-en kwaliteitsbesefwerkt beter dan welke quotering 

of blokkade dan ook. 

I'r i, nog l'en andere reden om niet te pleiten voor l'en defensieve cultuurpoli

tiek: ;1I1l10 200:1 is het onmogelijk om cultuur afte grenzen. In artistiek en cultu

reel opzicht is dl' fórtifïcatie van Europa zo lek als l'en mandje. Via internet, vi

dl'()!ul'l'S, tl'll'communicatie l'n cd's staat het in verbinding met de rest van de 

wl'1'e1d, via schotels zien migranten dl' televisieprogramma's uit het land van 

herkomst, op hun tOl'1'istischl' reizen verzamelen Eurpl'anen cultuur uit alle 

windstreken en nemen dil' mee naar huis. Zij zijn het die uit het aanbod selecte

ren, cultuurbeleid zal daar heel weinig aan kunnen doen. 

Dl' cult urele verscheidenheid in hlropa is l'en sterk punt. Dl' collectie van 

kunstvoorwl'1'pl'n en culturl'll' artl'bcten is in haar omvang en verscheidenheid 

uniek in dl' wereld. Het onderhoud van dl' collectie dil' is gesitueerd in de non 

I'rofitsl'ctor is buitengewoon duur en dl' conservering ervan onmogelijk zonder 

oVl'rl1l'idsmiddell'n. Vooralsnog ligt dl' verantwoordelijkheid voor het onder

houd vooral bij nationale staten, wat ook verankerd ligt in het door Brussel aan

gehangen subsidiariteitsbeginsel. 

Helaas is dl' culturele verscheidenheid ook l'en zwakte. Op economisch terrein 

geldt dat, ma;lr ook in dl' n()n proJitsfel'r. Daarom zou cle EU dl' nationale staten 

moeten f;lciliteren om saml'n met cic culturell' instellingen in de verscheiden

heid te oVl'rll'ven, liever nog te bloeien. Lllrol'l'sl' jimdsl'1l Zijll daarbij onmisbaar. 

W;lt wel kan worden gemist. is l'en overmaat aan bureaucratie die in Brussel 

dreigt te ontstaan. Juist op gebieden waar cll' politieke controle het laat afweten 

en dl' instructies veel interpretatie1l1ogl'lijkhedl'n geven, dreigt de wildgroei in 

het beleid. Ik Nederlandse socioloog Abram dl' Swaan heeft recent gewezen op 

dl' taalpolitiek V;111 dl' Eli die alleen maar nationale politieke doelen dient, niet 

dficil'nt is en geldverslindend. Ik plannen dil' nu in Brussel worclen gemaakt 

voor culturele samenwl'1'king lijken hetzelfde bureaucratisch efkct te sorteren. 

Culturele samenwerking moet een zaak zijn van cic nationale staten zelf. Zij 

mOl'tl'n l'r in alll' vrijhl'id voor kunnl'n kiezen op cultureel en artistiek terrein 

saml'n tl' wl'rken ml'l wil' zij willen. D;lt kan l'en Europees lancl zijn, maar ook 

l'l'n land IJtlitl'n !:tlmpa. l:en min of ml'l'r centraal gereguleerd circulatiestelsel 

binnl'n !:tlmpa lijkt in niemands belang, met uitzonclering wellicht van 

Brusselsl' funct ionarissen. 

Tl'nslotte: Nl'derl;111d heef'! wel kennis van bl'll'idsprocessl'n in cic cultuur. 

Il;\;\rn;\;\st hl'bbl'n Nedl'rlands kunstinstellingen juist cll' la;!lste jaren veel erva

ring opgl'bouwd met fundr;\ising en sponsoring (·/I'i\l1láicuilll'. Gelet op dl' rl'Cl'n

tl' I\ml'rik;/aml' belangstelling voor I Furopl'l's) cultuurbeleid lijkt het voor cle 

h;\nd tl' li.L:gl'n dat dl' kl'nnis dil' wij lJl'schikb;\;lr hebben ten lX'hoeve van cle 
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transatlantische dialoog ter beschikking komt. 

Dr. C. Smithuijsen is socioloog en directeur van de Boekmanstichting, studiecentrum voor 

kunst, cultuur en beleid te Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan de CIRCLE, een 

Europese denktank voor cultuurbeleid. 
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