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INTRODUCTIE
De Nederlandse regering heeft negen topsectoren aangewezen waarvan
verwacht wordt dat zij de economische groei aanjagen. De creatieve sector
is daar onderdeel van. Tilburg School of Economics and Management doet
in dit kader onderzoek naar succesfactoren in de creatieve sector. Een van
de onderzoekslijnen is een kwalitatieve systeemanalyse van Dutch Dance,
ongetwijfeld de meest succesvolle stroming binnen de Nederlandse creatieve
sector. Het onderzoek is verricht door Pim van Klink. Op basis van zijn
praktijkervaring heeft hij in zijn proefschrift uit 2005 een nieuw paradigma
ontwikkeld over de marktdynamiek in de kunsten. Vanuit deze invalshoek
kijkt Van Klink naar de ontwikkeling van de dance in Nederland.
Het navolgende is een eerste rapportage van dit onderzoek. Allereerst wordt
op basis van een marktbeschrijving vastgesteld dat Dutch Dance als merk
wereldleider is op het gebied van Electronic Dance Music. Vervolgens worden
de beslissende momenten in de ontwikkeling daarnaartoe gedetecteerd,
alvorens de aandacht te vestigen op de succesfactoren. Dit pakket wordt
voorzien van een verklaringskader, samengesteld uit relevante economische
theorieën. Afgesloten wordt met diverse strategische vraagstukken die zowel
voor de sector als voor de overheid van belang zijn.
Buma/Stemra heeft de financiering van deze publicatie verzorgd met het doel
het rendement van dit onderzoek te optimaliseren.

DOOR DE HERKENBARE STIJL EN
DE HOGE KWALITEIT IS DUTCH
DANCE MONDIAAL EEN STERK
MERK GEWORDEN.
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1

BEELD-

BEPALING

In een land van kooplieden en dominees nemen kunst en cultuur marginale
posities in. Slechts de Gouden Eeuw vormt hierop een uitzondering. Op de
golven van economische voorspoed, talent en ondernemerschap wisten

Hollandse schilders een graad van meesterschap te bereiken waarmee zij
de wereld tot op heden versteld doen staan. Nu, vier eeuwen later, dient
zich wederom een Nederlandse kunststroming aan die een dominante rol
op het wereldtoneel vervult. Na de Hollandse Meesters is het nu de beurt
aan de Masters of Dutch Dance. Ter verduidelijking: Dutch Dance is de
verzamelnaam van Nederlandse producenten van Electronic Dance Music
(EDM), een m
 uziekstroming die zich kenmerkt door nieuwe technologische
productiemethoden en een sterke 

focus op publieksbeleving. Door de
herkenbare stijl en de hoge kwaliteit is Dutch Dance mondiaal een sterk merk
geworden.
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MARKT-

BESCHRIJVING
[2.1]

MACRO

Er zijn tot op heden twee onderzoeken naar
geldstromen gedaan. Deze laten het volgende beeld
zien (omzetten in mln).

Events >3000 in NL
idem in buitenland
Buitenlands bezoek NL events
Events <3000
Dj’s/producers in NL
idem in buitenland
Record sales

2002
81,9
220,5
146,9
38,9

2012
137,4
35
9,6
147,6
191,8
53,3
12,2

Totaal

488,2

586,9

Opvallend is dat de omzetten met 20% gestegen zijn,
ondanks de mondiale financiele crisis en de crisis in
de muziekindustrie in het algemeen.
Verder is een trend waarneembaar naar grotere
events en naar het buitenland. In opdracht van Buma/
Stemra wordt al jaren onderzoek gedaan naar de

e xportwaarde van de Nederlandse muziek. Door het
ontbreken van inzicht in de bedrijfsgegevens betreft
dit ‘een goed gefundeerde schatting’ van de toegevoegde waarde, dus omzet minus kosten. In 2012
zou de totale exportwaarde 131 miljoen zijn, waarvan
93 miljoen afkomstig van dance.
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[2.2]

A

MICRO

Op microniveau zijn in de markt van
EDM - naast het publiek - een viertal
groepen te onderscheiden

MAKERS
De makers van EDM, de dj’s en producers, worden
beoordeeld op hun artistieke en economische prestaties.
De artistieke waardering vindt zijn uitdrukking in de
jaarlijkse DJ Mag Top 100, een internationale ranking
samengesteld op basis van publiekstemmen. Sinds
2002 is de toppositie in Nederlandse handen: Tiësto van
2002 t/m 2006; Armin van Buuren van 2007 t/m 2012;
Hardwell 2013. De Nederlandse suprematie blijkt verder
uit de aanwezigheid van nog vijf Nederlandse dj’s in de
Top 10 van 2013.
De economische prestaties worden getoond in de Forbes
List Of Best Earning DJ’s. Hoewel Tiësto vorig jaar zijn
koppositie heeft moeten afstaan aan de Amerikaan
Calvin Harris, zijn er maar liefst vijf Nederlandse dj’s bij
de best verdienende dertien te vinden.

B

FYSIEKE MARKTMAKERS
Uit consumentenonderzoek komt naar voren dat het
publiek in toenemende mate op zoek is naar bijzondere
belevenissen. Dat verklaart het succes van festivals

waarvan er in Nederland inmiddels meer dan 700 per
jaar worden georganiseerd. De opkomst van EDM in
Nederland kan beschreven worden in termen van nieuwe
festivalconcepten, omdat oorspronkelijk het feest, de
beleving centraal staat en niet de artiest. Daarmee zijn
festivalorganisatoren de belangrijkste aanjagers van
deze stroming. Veel beeldbepalende c oncepten komen
uit de koker van ID&T, het bedrijf van Duncan Stutter
heim. Deze onderneming, opgericht in 1992, kent een
buitengewoon kleurrijke ontwikkeling die zijn apotheose
kent in de overname door het 
Amerikaanse beurs
genoteerde SFX in 2013. Dit accentueert de status van
ID&T als wereldleider op dit gebied. Daarnaast zijn er
nog ongeveer tien middelgrote spelers in de markt die
langer dan vijf jaar actief zijn en drie of meer festivals
organiseren met een omzet van meer dan 5 miljoen.
Tenslotte zijn er nog circa vijftig kleinere aanbieders.
Gezamenlijk produceren deze marktmakers in 2013 168
dancefestivals in Nederland met een directe omzet van
zo’n 150 miljoen.

C

AUDIOMARKTMAKERS
De oude muziekindustrie is een oligopolie van e nkele
grote Amerikaanse maatschappijen waarvan het

verdienmodel nog steeds voornamelijk gebaseerd is
op de verkoop van cd’s en vinyl. Deze maatschappijen
hebben de opkomst van EDM gemist. Dit heeft tot

gevolg dat meerdere initiatieven worden ontwikkeld
om in deze lacune te voorzien. Armin van Buuren
startte zijn eigen label Armada met vele sublabels en
in 1999 wordt Spinnin’ Records opgericht door Eelko
van Kooten. Spinnin’ 
Records heeft zich ontwikkeld
tot wereldmarktleider op het gebied van Dutch Dance.
Deze nieuwe labels kenmerken zich door een eigen
tijdse marketingstrategie die geënt is op het gebruik
van nieuwe media. Het succes van deze aanpak wordt
geïllustreerd door de succesvolle lancering van nieuwe
dj’s. Deze nieuwe Nederlandse labels hebben derhalve
een passend antwoord gevonden op de veranderde
marktomstandigheden in de muziek.

D

ZAKELIJKE MARKTMAKERS
In 1996 heeft Buma/Cultuur het initiatief genomen om
te komen tot een business conference voor dance,
Amsterdam Dance Event (ADE). In dat jaar melden

zich 300 professionals en worden er acht clubavonden
georganiseerd waar 8000 bezoekers op afkomen. De
eerste jaren leidt ADE een kwakkelend bestaan. In 1990
wordt Richard Zijlma aangesteld als directeur. Hij spant
zich enorm in om sleutelspelers van de mondiale EDM
naar het festival te krijgen. Vanaf 2006 begint dat zijn
vruchten af te werpen en start ADE aan een opmars die
culmineert in de huidige status van ‘het Cannes van
de EDM’, de belangrijkste zakenbeurs van de dance.
Inmiddels komen er 2200 artiesten en dj’s voor optredens
naar ADE en verblijven bijna 5000 conferentiegangers
vijf dagen in Amsterdam. Ook als publieksevenement is
het enorm gegroeid: ruim 350.000 bezoekers genieten
van optredens en dj-sets op 85 locaties, waardoor ADE
tevens het grootste clubfestival ter wereld is.

Geconcludeerd kan worden dat Dutch Dance het
afgelopen decennium een significante groei heeft
doorgemaakt en een dominante speler op de
wereldmarkt is geworden.
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KANTELPUNTEN

IN DE GROEI
DE OPMERKELIJKE GROEI VAN DUTCH DANCE VERTOONT VEEL
TREKKEN VAN EEN KLASSIEKE LEVENSCYCLUS, MET EEN AANLOOPFASE, EEN LANCERING, EEN VERSNELLING, EEN AFVLAKKING VAN
DE GROEI EN EEN UITEINDELIJKE STABILISATIE. HET IS BOVENDIEN
MOGELIJK DE KANTELPUNTEN AAN TE WIJZEN, DE MOMENTEN
WAAROP EEN BESLISSENDE STAP WERD GEZET
IN HET GROEIPROCES.
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A

SEPTEMBER 1988:

HOUSE LANDT IN AMSTERDAM
In de jaren tachtig ontstaat in Chicago een nieuwe
muziekstroming die ‘house’ genoemd wordt, naar de
leegstaande ‘warehouses’ (opslagruimtes) waar het
allemaal gebeurt. Pioniers uit Londen en Amsterdam
pikken dit nieuwe geluid op. In Amsterdam is het vooral
Eddy de Clerq die in club Roxy een voortrekkersrol ver
vult. In Londen komt house minder uit de verf en besluit
een gezelschap onder de naam Soho Connection naar
Amsterdam te verhuizen vanwege de grotere tolerantie
en de open houding naar nieuwe verschijnselen. Zij
organiseren eerst naar Amerikaans voorbeeld illegale
feesten om zich later in het officiële clubcircuit verder
te ontwikkelen. Zo wordt Amsterdam in de aanloopfase
van de house in Europa hét epicentrum.

C

B
1992:

SCHAALVERGROTING DOOR DE
GEBOORTE VAN ID&T
Aanvankelijk is house een undergroundverschijnsel
in hippe clubs met een maximumcapaciteit van 1500
bezoekers. In 1992 nemen drie jongens uit Landsmeer
het initiatief om een eindexamenfeest in housesfeer te
organiseren. Omdat zij geen medewerking krijgen van
de Amsterdamse clubs, wijken ze noodgedwongen uit
naar de Jaarbeurs in Utrecht, dat een capaciteit kent van
15.000 bezoekers. Met een originele publiciteitscam
pagne weten ze dit feest tot een groot succes te mak
en. Besloten wordt op deze schaal meer feesten in het
hele land te organiseren onder de naam Thunderdome.
De vergroting van het publiekspotentieel verschaft de
basis voor een uitbreiding van het p roductassortiment
naar onder meer cd’s en kleding. De nieuwe stroming
verkrijgt op deze wijze een kritische massa, vooral door
de ongebreidelde ondernemingszin van ID&T.

1999:

VAN GABBER NAAR TRANCE; EEN
KOERSCORRECTIE NAAR HET GROTE
PUBLIEK
De aanzwellende housebeweging in Nederland krijgt
het label ‘gabber’. Oftewel: veel beats per minuut, jonge
mensen in trainingspakken en pepmiddelen om de
hele nacht te kunnen dansen. Bij ID&T, de belangrijkste
organisator, dringt in 1998 het besef door dat gabber
zijn beste tijd gehad heeft en dat een n ieuwe impuls
nodig is. Er wordt gekozen voor een meer muzikale en
toegankelijke richting. Het evenement dat deze koers
correctie markeert, is Innercity dat in februari 1999 in
de RAI te Amsterdam plaatsvindt. Het zijn met name
Tiësto en Ferry Corsten die hun muzikale stempel
op die avond drukken. Het blijkt het begin van een
succesvolle beweging die de verzamelnaam ‘trance’
krijgt. Interessant is dat noch de naam noch de inhoud
van Nederlandse makelij zijn. Al in 1992 verschijnt
in Berlijn de cd Tranceformed From Beyond, die als
startpunt fungeert. Het tranceconcept maakt house

mainstream.

D
2003:

TIËSTO IN GELREDOME; DE DJ
WORDT EEN SUPERSTER
In zijn eerste vijftien jaar is dance in al zijn uitingen
een zeer democratische kunstvorm waarin maker en
publiek in eendrachtige co-creatie het feest celebreren.
In die periode staat het festival centraal. Festivals als
Mysteryland, Dance Valley, Sensation zijn de magneten
waar de dj’s en het publiek op afkomen. Als met de in
troductie van trance het grote publiek instapt, treden de
wetten van de massacultuur in werking. Bij de massa
bestaat behoefte aan iconen die kwaliteit garanderen.
Tiësto is de eerste superster-dj die een soloshow in het
Gelredome initieert. Hiermee zet hij de deur open naar
een volgende fase in de ontwikkeling van deze markt,
waarin de dj het primaat krijgt. De mondiale bevestiging
komt een jaar later als Tiësto bij de openingsceremonie
van de Olympische Spelen in Athene 2,5 uur draait voor
twee miljard tv-kijkers - de wereldmarkt ligt open.
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SUCCES-

FACTOREN

A

RANDVOORWAARDELIJK
a) 	Zeker in de aanloopfase is het van groot belang
dat het Nederlandse publiek openstaat voor
nieuwe muziek. In Amerika en Engeland blok
keert de dominantie van hiphop, r&b en britpop
aanvankelijk de opkomst van EDM. Er is ruimte
in de muziekmarkt en die wordt ingevuld met
de import van kansrijke, maar nog lang niet vol
groeide initiatieven uit het buitenland.
b) 	Technologische ontwikkelingen hebben de drem
pel om muziek te maken enorm verlaagd. De
ruime beschikbaarheid van informatietechnologie
gecombineerd met de grote vaardigheden van de
Nederlandse jeugd op dit terrein, staan aan de
basis van een permanente aanvoer van talent.
c) 	Een goede infrastructuur biedt dj’s de kans om veel
vlieguren te maken. Een fijnmazig netwerk van
clubs en - zeker in de vorige eeuw - platenzaken
hebben makers in de gelegenheid gesteld kennis te
vergaren en zichzelf de fijne kneepjes van het vak
bij te brengen.

B

DOORSLAGGEVEND
De unieke samenstelling en interactie van
ondernemerskwaliteiten vormt de sleutel tot het

succesverhaal van Dutch Dance. Meer specifiek moet
hier gesproken worden over cultureel ondernemer
schap, omdat de motivatie en doorzettingsvermogen
voortkomen uit een passie voor deze cultuurdiscipline.
Deze businesscase geeft de gelegenheid om nader
in te gaan op verschillende vormen van cultureel
ondernemerschap.
a) 	Het begint in de culturele sector doorgaans met
pionierend ondernemerschap, de ontdekker die
vol is van zijn vondst en de wil heeft om dit verder
te verspreiden. Meestal bevinden zich in deze
categorie meer liefhebbers dan onder
nemers,
waardoor zij geen werkelijke 
economische
waarde creëren. Voorbeelden zijn Eddy de Clerq,
Gert van Veen en Joost van Bellen.
b) 	
Om een kansrijk marktperspectief te laten
onstaan, is genre creërend ondernemerschap
noodzakelijk. Dit zijn uitzonderlijke gevallen
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DE UNIEKE
SAMENSTELLING
EN INTERACTIE VAN
ONDERNEMERS
KWALITEITEN VORMT
DE SLEUTEL TOT
HET SUCCES
VERHAAL VAN
DUTCH DANCE.

waarin een genre geschapen wordt dat zowel
producenten als consumenten een kader biedt;
zo wordt een markt gecreëerd die economische
waarde op basis van culturele waarde genereert.
Een goed voorbeeld in de recente historie is Joop
van den Ende, die het musicalgenre in Neder
land heeft geïntroduceerd met een opzienbarend
economisch resultaat. Bij Dutch Dance wordt
deze rol vervuld door Duncan Stutterheim.
c) 	Dit iconisch cultureel ondernemerschap werkt
als rolmodel en stimuleert anderen. Van dit
volgend ondernemerschap zijn vele voorbeelden
te geven. Meest aansprekend is wellicht Rocco
Veenboer, die zijn Awakenings-concept vanaf
1997 tot een groot succes heeft gemaakt en
wiens bedrijf in navolging van boegbeeld ID&T
ook is overgenomen door SFX.

d) 	Voor de verbreding van de markt is het belangrijk
dat niche creërend ondernemerschap ontstaat.
Het aanboren van niches, waardoor de econo
mische impact van het genre vergroot wordt door
synergetische dwarsverbanden. Voorbeelden zijn
Maykel Piron met Armada, Eelko van Kooten met
Spinnin’ Records en Richard Zijlma met ADE.
Het is de combinatie van de hier beschreven onder
nemerschapsvormen die het lawine-effect heeft
veroorzaakt waardoor Nederland een leidende rol

speelt in de wereld van EDM. Het bindmiddel dat ervoor
zorgt dat de sneeuwbal niet uiteenspat, is de fascinatie
voor de inhoud, de muziek. Dit vormt tevens de bron en
drijfveer voor een permanent streven naar verbetering.
Deze grote mate van inhoudelijke betrokkenheid is
kenmerkend voor cultureel ondernemerschap.
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EEN ECONOMISCH

VERKLARINGSKADER
ER ZIJN MEERDERE THEORETISCHE CONCEPTEN UIT DE
ECONOMISCHE WETENSCHAP DIE EEN VERKLARINGSKADER
VERSCHAFFEN VOOR DE BUITENGEWONE
PERFORMANCE VAN DUTCH DANCE.
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RICHARD FLORIDA
The Rise of the Creative Class, 2002
De theorie van de Amerikaanse regionaal econoom
Richard Florida is in Nederland tot op heden vooral
aangewend om te pleiten voor meer overheidssubsidie
voor de kunsten. Ten onrechte, want Florida rept hier met
geen woord over. Hij stelt dat in hooggeïndustrialiseerde
samenlevingen onderscheidende werkgelegenheid ge
zocht moet worden in creatieve beroepen. Overheden
kunnen deze werkgelegenheid stimuleren door in te
zetten op de 3 T’s: tolerantie, techniek en talent. Dutch
Dance heeft van alle drie geprofiteerd. Onze tolerante
samenleving was een belangrijke reden voor de Soho
Connection om zich hier te vestigen. En ondanks het
drugsgerelateerde imago heeft Dutch Dance door de
jaren heen ruime ontwikkelkansen gekregen. Technolo
gische innovatie op het gebied van muziekproductie is
de afgelopen decennia spectaculair geweest, maar geen
exclusieve Nederlandse aangelegenheid. Het talent om
dit aan te wenden, is wel ruimschoots aanwezig door het
hoge opleidingsniveau gekoppeld aan intensief gebruik
van informatietechnologie. Dat talent heeft optimaal
gebruikgemaakt van de kansen in de eigen regionale
markt alvorens de vleugels uit te slaan. Hiermee is Dutch
Dance in ieder geval in eigen land het sterkste voorbeeld
van de theorie van Florida.
CLAY CHRISTENSEN
The Innovator’s Dilemma, 1997
Christensen stelt dat ingrijpende innovaties niet bin
nen bestaande succesvolle systemen tot bloei kun
nen komen omdat een andere aanpak noodzakelijk
is. Het Nederlandse schoolvoorbeeld is ASML, dat pas
na loskoppeling van Philips kon uitgroeien tot wereld
leider in de chipstechnologie. Ook Dutch Dance kan
vanuit dit perspectief begrepen worden. Genreschepper
Stutterheim stelt desgevraagd dat weerstand vanuit de
bestaande circuits de sleutel tot zijn succes is geweest.
Dat manifesteerde zich al bij het eerste feest; de keuze
voor de Jaarbeurs was noodgedwongen omdat alle Am
sterdamse clubs hem buitensloten. Ook het uitblijven
van samenwerking met bestaande grote spelers als

Mojo Concerts is achteraf gunstig gebleken. In Engeland
zijn de house-invloeden in de jaren negentig voor een
deel geabsorbeerd door het dominante genre britpop.
De Nederlandse muzikale Alleingang heeft een veel
sterker profiel tot gevolg gehad. Ook het succes van de
Nederlandse labels SpinninRecords en Armada, die veel
beter inspelen op de digitale markt dan de oude muziek
industrie, lijkt met deze theorie te verklaren.
WRR
Naar een lerende economie, 2013
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
heeft recent geanalyseerd dat de meeste economische
groei vooral voortkomt uit een slimme toepassing van in
novaties. De Raad adviseert de regering derhalve minder
te focussen op grensverleggende innovaties en meer
nadruk te leggen op het vermogen in de samenleving
om gebruik te maken van nieuwe inzichten. Dutch Dance
lijkt de ultieme getuigenis à charge voor de stelling van
de WRR te zijn, door vooral uit te blinken in toepassingen
op muzikaal (Chicago, Berlijn) en technologisch gebied.
SHERWIN ROSEN
The Economics of Superstars, 1978
Sherwin Rosen beschrijft het mechanisme waarbij
consumentenonzekerheid leidt tot imitatiegedrag. Vooral
in de kunst waar van nature een overaanbod de markt
onoverzichtelijk maakt voor consumenten, is de super
ster een vast verschijnsel. De stap van Nederlandse dj’s
naar de supersterstatus vormt de definitieve mondiale
doorbraak van Dutch Dance. De stroming krijgt daardoor
voor het wereldpubliek een gezicht.
Tot slot dient met betrekking tot de doorslaggevende rol
van ondernemerschap bij economische groeiprocessen
gewezen te worden op het werk van de grote economen
Alfred Marshall (Principles of Economics, 1890)
en 
Joseph Schumpeter (Capitalism, Socialism and
Democracy, 1942).
Dutch Dance, ontstaan en voortgedreven door veel
soortig creatief ondernemerschap, voegt zich moeiteloos
naar hun analytische concepten.
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Strategische
vervolgvraagstukken
VOOR DE SECTOR:
a) 	Dutch Dance is groot geworden door festivalorganisatoren. Wat is het gevolg van de
Amerikaanse overname van het vlaggenschip ID&T: een ‘NL based’ wereldspeler of een
filiaal van SFX?
b) 	Kan de overname van enkele grote Nederlandse partijen door SFX leiden tot een
machtsconcentratie die de doorstroming in de thuismarkt blokkeert?
c) 	Zijn er nog groeimogelijkheden in de thuismarkt? Of is deze verzadigd en moet de blik
vooral op de buitenlandse markt worden gericht?
d) 	Wat doen de dj’s nu zij de wereld tot hun speeltoneel hebben gemaakt? Voltrekt zich
een ‘braindrain’ in het spoor van Tiësto en JunkieXL of blijft Nederland de uitvalbasis,
zoals Armin van Buuren met Armada?
VOOR DE OVERHEID:
In het algemeen heeft de overheid bij de stormachtige ontwikkeling van Dutch Dance een
bescheiden, randvoorwaardelijke rol gespeeld. Dit zal in de toekomst niet anders zijn.
Genoemd kunnen worden:
- copyright: met name voor de makers en de audio-industrie is het van groot belang dat
het copyrightbeleid ook in een digitale omgeving gehandhaaft wordt. Bovendien is Dutch
Dance groot geworden met nieuwe verdienmodellen, gebaseerd op de technologische
omstandigheden. Bescherming van de exploitatie van de eigen creaties is noodzakelijk
voor de financiering van de doorontwikkeling.
- als de groeikansen van de sector voornamelijk in het buitenland liggen, is het denkbaar
dat er gerichte exportsteun vanuit de overheid wordt gegeven. Dit zou in materiele zin
kunnen in de vorm van support bij buitenlandmissies, maar ook immaterieel door middel
van ambassadesteun.

