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Cultureel ondernemer Judy Straten
uit Horst promoot design in Dubai
Cultureel ondernemer Judy Straten
CULTUUR Onder de vlag van ministerie van Economische Zaken

door onze verslaggever

HORST – De Nederlandse creatieve
sector gaat drie jaar lang in de Ver-
enigde Arabische Emiraten en Liba-
non Nederlands design en vader-
landse kunst en architectuur onder
de aandacht brengen.

Cultureel ondernemer Judy Stra-
ten uit Horst ondertekent daartoe
maandag een overeenkomst bij het
consulaat generaal in Dubai. Stra-
ten, van de gelijknamige galerie in
Horst, is penvoerder van een groep
vooraanstaanden in de Nederland-
se creatieve industrie. Op initiatief
van de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RvO) zijn op ve-
lerlei terreinen deze clubs van be-
langhebbenden in het leven geroe-
pen onder de naam PIB, oftewel
Partners for International Business.

Een PIB is ervoor bedoeld bedrij-
ven te begeleiden die in het buiten-
land zaken willen doen. Het gaat er-
om de juiste mensen op het hoog-
ste niveau te bereiken, in samen-
spraak met mensen van de plaatse-
lijke ambassade. Straten: „Wij zijn
de eerste creatieve PIB. De samen-
stelling daarvan is tot nu toe niet
gelukt, omdat creativiteit zich niet
in een vast stramien laat persen. Ik
was een paar jaar geleden in Dubai
op een beurs. De RvO had 16 be-
drijven uitgenodigd, zoals Atelier

Van Lieshout, om de interesse te
peilen voor Nederlands design. De
Nederlandse creatieve industrie
staat bekend als vooruitstrevend.
Het Nederlands consulaat in Dubai
vond dat Nederland zich daarmee
in de Emiraten kan profileren.”

In maart van dit jaar werd in Du-
bai een tv-interview van CNN Ara-
bia met Straten opgenomen. Ze is
al drie jaar vertegenwoordigd op
een beurs in Dubai. „De eerste keer
gaf een Nederlandse ontwerper
een gastworkshop in mijn stand.
De ambassade heeft financiële on-
dersteuning gegeven. Als dank ga-
ven we consul-generaal Rob de
Leeuw een boek over Dutch De-
sign. Toen stelde hij al voor de crea-
tieve industrie in de Emiraten te
promoten en vroeg hij of ik één
van de kartrekkers wilde zijn.”

Creatieve sector gaat kunst,
design en architectuur drie
jaar lang onder de aandacht
brengen in de Emiraten.
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