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VOORWOORD  
 
In het begin van de negentiger jaren werkte ik bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur (WVC), daar hield ik mij onder andere bezig met het procesmanagement van 
het beleid voor cultuuruitingen en immigranten. Het onderwerp interesseerde me, ook van-
wege de soms moeizame verhouding dat het leek te hebben met het algemene cultuurbeleid. 
Mijn collega’s deelden deze interesse meestal niet en dat gaf mij de ruimte om van alles uit te 
zoeken en uit te proberen. Veel mensen in de cultuursector vonden dat het in het cultuurbeleid 
gaat om het waarborgen van ‘kwaliteitskunst’ en men leek het eens te zijn over wat dat in-
hield. Vreemd genoeg bestond er een zeker dédain voor het onderwerp en tegelijkertijd riep 
het soms uiterst emotionele discussies op, die weer op een bovengemiddelde betrokkenheid 
van partijen duidden.  
Niet dat het alleen maar tobben was; gesteund en geïnspireerd door mensen uit het veld en op 
gezag van de toenmalige minister Hedy d’Ancona, Directeur Generaal Cultuur Jan 
Riezenkamp en Directeur Kunsten Stevijn van Heusden zijn toen al pogingen gedaan te 
doorgronden wat er aan de hand was en zijn stappen gezet om maatregelen te nemen. 
 
Het ministerie heb ik in de late jaren negentig verruild voor de consultancy. Bij i-Nova, 
gespecialiseerd in diversiteit in organisatie en advies, bleef ik al omkijkend gefascineerd en in 
toenemende mate verwonderd. Als consultant heb ik op een veel breder terrein gewerkt dan 
het cultuurbeleid, maar cultuur is een belangrijk aandachtspunt gebleven. Tijdens het 
procesmanagement van het kunstenplan van de stad Amsterdam een paar jaar later, bleek me 
opnieuw hoe lastig het beleid voor cultuur en immigranten lag, zelfs in Amsterdam. 
Deze observaties en vragen hebben me zo nieuwsgierig gemaakt dat ik besloten heb om op 
zoek te gaan naar wat er gebeurd is. Dat kon, omdat ik er niet meer zelf deel van uitmaakte, 
als je ergens middenin zit is het moeilijk ernaar te kijken. Ik had afstand en verkeerde niet 
langer permanent in de processen van het maken en uitvoeren van beleid, waarin je vaak snel 
moet reageren en handelen met beperkte informatie. Ik wist dat ik daarvoor het vaak snelle 
handelen en werken in de consultancy af zou moeten wisselen met het langzamere proces dat 
hoort bij het fundamentelere denken. 
Op een dag heb ik Rinus Penninx gebeld met de mededeling dat ik wilde promoveren op  
cultuurbeleid en immigranten. Hij wilde er wel aan en het was het begin van een lange tocht, 
vol verrassingen, langs verschillende theoretische benaderingen, langs het afkicken van 
beleidstaal, langs het vinden van de verschillende lagen in het onderzoek en de vraag hoe ze 
zich tot elkaar verhouden, langs het strategisch omgaan met mijn soms hinderlijk 
gedetailleerde kennis van het onderwerp. Een tocht langs de grenzen van verwarring, het een 
halfjaar of langer op een pad zitten en dat toch maar weer verlaten en soms gevangen zijn in 
de klauwen van de twijfel ‘of het toch niet allemaal onzin is’.  
Deze in veel opzichten enerverende route had ik nooit zonder mijn begeleiders kunnen 
afleggen. Ik ben Rinus Penninx en Henk van de Graaf, die na een inhoudelijke wending in de 
loop van de route bereid was om als co-promotor op te treden, dankbaar voor hun 
constructieve commentaar, wijsheid, creativiteit en hun vertrouwen. Ik zal onze gesprekken 
missen. Cas Smithuijsen dank ik voor zijn betrokkenheid en commentaren in de loop van dit 
project.  
 
De afgelopen 25 jaar heb ik in mijn diverse werkkringen – als dramadocent in het onderwijs, 
als ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), als consultant 
en coach bij i-Nova en mijn eigen bedrijf, als manager bij de HVA én bij het werken in Zuid-
Afrika – veel inspirerende mensen ontmoet. Collega’s die soms ook vrienden zijn geworden, 
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waarmee ik op het werk, tijdens conferenties, trainingen en in cafés, treinen en soms 
vliegtuigen gesproken heb en die door ‘mee- of tegendenken’ mijn visie hebben aangescherpt. 
Met het risico dat ik iemand vergeet wil ik hier noemen: Laurien Saraber, Bart Top, Huib 
Schippers, John Leerdam, Norman de Palm, Eddy Tutuarima, Han Bakker, Pierre Ballings, 
Jeanneke den Boer, Ben Hurkmans, Vincent Henar, Adnan Dalkiran, Steven Scholten, Ria 
Lavrijsen, Nelly van der Geest, Mavis Carrilho, Els Wagemans, Frits van der Leie, Marjan 
Schweitzer, Joan Simons, Mira Kho, Annette de Vries, Ab Cherribi, Maria Kint, Ricardo 
Burgzorg, Nora Roozemond, Otto Romijn, Henk Mali, Gusta Lebbink, Mike Van Graan, 
Jarrod Fransisco, Özkan Gölpinar, Lisia Pires, Ingeborg Wegter, Kit Wachelder, Martha 
Meerman, Walter Tjon, Walter Palm, Nicoline Nagtzaam, George Lawson, Liane van der 
Linden, Suheila Najand, Marion Schiffers, Ernestine Comvalius, Sandra Trienekens, Sharog 
Heshmat Manesh, Pearl Diaz, Nita Liem, Bart Deus, Gert de Boer, Celil Toksüz, Saban Öl, 
Ronald May, Marion Wester en mijn andere voormalige collega’s bij OCW. Andries Oliphant 
dank ik voor de vele inspirerende gesprekken bij het begin van deze onderneming. Mijnie 
Oosterom, Hansje Plagman, Bart Top, Anita Twaalfhoven, Bert Koopman, Wendy Sasse en in 
het bijzonder Veronica Divendal ben ik dankbaar voor hun kritische blikken op de teksten in 
de laatste fase van dit project. Joop Hoekstra en Kate Foley dank ik voor hun bijdrage aan de 
Engelse samenvatting. 
 
Op een heel ander niveau dank ik de Vrienden van het Oosten, in het bijzonder Johan van den 
Hoofdakker, voor de broodnodige balans en ontspanning. 
Van de mensen om mij heen dank ik Janka en Edith omdat ze mijn klankbord en tegelijkertijd 
vangnet zijn geweest. Dank, Marcel voor je verdraagzaamheid. Van mijn andere vrienden en 
kennissen hoop ik dat ze mij het langdurig gebrek aan aandacht vergeven. 
Bert, Kitty, Charlot en Lili, Arjen en Anne, Inoek, Hansje en Sebastiaan zijn mij door hun 
niet-aflatende belangstelling en hulp tot grote steun geweest.  
 
Tenslotte hoop ik dat mijn werk, in de traditie van mijn ouders, een beetje bijdraagt aan een 
tolerante, leefbare omgeving voor de generatie van Quinten, Noa, Tirza en Lotta én van mijn 
kleinzonen Ischa en Max.    
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1 INLEIDING 
 
Met een ‘tongkus van een kwal’, vergeleek Norman de Palm ruim twintig jaar geleden het 
beleid voor allochtonen. In Het Parool van 8 november 1986 zei De Palm, oprichter van 
Cosmic Illusion en eerste ‘allochtone’ adviseur in de Raad voor de Kunst, destijds over het 
beleid: 
 
‘Een weke toenadering, die een x aantal buitenlanders opgedrongen krijgt; een massaal 
walgelijke gedachte. Nederland pretendeert fair play, maar zodra men werkelijk geld en 
macht moet delen, geeft men niet thuis.’  
 
Om zijn woorden kracht bij te zetten, plaatste De Palm het totale kunstenbudget van toen van 
360 miljoen gulden naast de twee miljoen gulden voor allochtone kunstuitingen.  
 
‘Het reguliere circuit zit absoluut niet op ons te wachten, heeft nauwelijks weet van onze 
kwaliteiten en doet daar ook geen moeite voor. Hoe iemand ooit kan verzinnen een groep in te 
passen in een circuit dat hierover nog niet is ingelicht, waarbij de pressie om in te passen 
praktisch uitsluitend valt op het allochtonenveld en niet op het reguliere veld, is mij een 
raadsel.’  
  
Met zijn wat cryptische, maar plastische metafoor en toelichting had De Palm een aantal 
dilemma’s van het rijksbeleid voor immigranten en cultuur bij de kop. Sinds 1986 is de 
situatie verbeterd: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) subsidieert in 
het kader van de Cultuurnota direct of via de fondsen meer instellingen en uitingen met ‘een 
multiculturele signatuur’ (OCW  2002) dan twintig jaar geleden. Maar er blijft nog veel te 
wensen over. Voorbeelden zijn de trage verandering van de samenstelling van het aanbod en 
het publiek van de grote culturele instellingen, de beperkte resultaten van het grote 
participatieprogramma het ‘Actieplan Cultuurbereik’, en het falen van een instelling als de 
Phenix Foundation, in het leven geroepen in 2001 om de rijkdom aan culturen in Nederland 
beter tot uitdrukking te laten komen in het algemene cultuuraanbod.  
Affiches met de oproep dat immigranten moeten ‘meedoen’ in de samenleving zijn dezer 
dagen bij wijze van spreken op iedere straathoek in de Nederlandse grote steden te lezen. Als 
het gaat om de deelname van immigranten aan de gesubsidieerde cultuur is er weliswaar enige 
groei, maar nog een wereld te winnen (Gowricharn 2000; Van den Broek e.a. 2003: 134; 
2008: 149).   
 
Met de komst van grote groepen niet-westerse immigranten naar Nederland is in de loop der 
tijd een minderheden- en later een integratiebeleid ontwikkeld. Dat kabinetsbeleid voor 
gevestigde migranten en hun nakomelingen komt aan het eind van de zeventiger jaren op 
gang, als Nederlandse politici inzien dat een grote groep immigranten in Nederland blijft. Met 
het advies Etnische Minderheden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) van 1979 en de Minderhedennota van 1983 wordt naast andere beleidsterreinen ook 
het cultuurbeleid een aandachtspunt. Concreet betekende dit dat er beleid ontwikkeld moest 
worden om ruimte te maken voor de cultuur van immigranten in het reguliere cultuurbeleid.  
Het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) kreeg destijds de taak het beleid 
van de diverse vakministeries te coördineren.1 

                                                 
1 De coördinatie van beleid door het ministerie van Binnenlandse Zaken is in 1980 ingesteld in de ‘Voorlopige 
Reactie van de Regering op het WRR-rapport Etnische Minderheden’. Het minderhedenbeleid begint al in 1981 
met de Concept Minderhedennota. 
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In de periode tussen 1980 en 2004, de periode die deze studie beslaat, verandert de visie van 
de samenleving op het onderwerp en het beleid ingrijpend. In 1983 gaat het om groepen in de 
samenleving met een lage sociaaleconomische status, die etnisch of cultureel als ‘anders’ 
beschouwd worden en daardoor het risico lopen om in een permanent marginale positie te 
raken. Dat betekent een groepsgerichte benadering met veel aandacht voor sociaal-culturele 
onderwerpen. Eind jaren tachtig verschuift de aandacht naar de individuele immigrant, naar 
de verantwoordelijkheid van de immigrant zelf voor het integratieproces en naar de domeinen 
van onderwijs en werk. Na de eeuwwisseling wordt het beleid sterker op assimilatie gericht. 
 
Ook het cultuurbeleid verandert in de onderzochte periode, zij het veel minder ingrijpend. 
Aan het einde van de jaren zeventig en begin van de jaren tachtig is er veel aandacht voor 
participatie in de vorm van kunsteducatie en amateurkunst. Daarna, in de late jaren tachtig en 
in de jaren negentig, neemt die aandacht af en wordt benadrukt dat het kunstbeleid vooral 
bedoeld is voor het maken en behouden van kunst en cultuur van hoge kwaliteit.  
Tegelijkertijd komt er ook meer aandacht voor het publieksbereik van de gesubsidieerde cul-
tureleculturele instellingen, die op dat moment het contact met het publiek verloren lijken te 
hebben. Aan het einde van de jaren negentig keert de aandacht voor brede participatie terug in 
het beleid. 
In de beleidsvoering vinden in de onderzochte periode (1980-2004) twee belangrijke 
veranderingen plaats: het invoeren van de kunstenplansystematiek in 1988 en de functionele 
decentralisatie van een aantal taken naar cultuurfondsen in het begin van de jaren negentig. 
 
Het beleid voor cultuur en immigranten komt op gang door een initiatief uit de samenleving, 
van de immigranten zelf. Eind jaren zeventig diende een groep Surinaamse theatermakers een 
verzoek om subsidie in bij de Hoofdafdeling Culturele Minderheden van het directoraat-
generaal Maatschappelijke Ontwikkeling van het ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk (CRM), nadat ze zich eerst zonder resultaat tot de directie Kunsten van 
het directoraat-generaal Cultuur had gewend. Op initiatief van de ambtenaren van de 
Hoofdafdeling Culturele Minderheden werd een commissie in het leven geroepen. In deze 
commissie participeerden ambtenaren van deze hoofdafdeling, cultuurambtenaren én 
ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa); destijds het coördinerend 
ministerie voor het minderhedenbeleid. Het werk van die commissie leidde tot het eerste 
beleidsstuk: het Actieplan Cultuuruitingen en Migranten (1982). 
 
Over het onderwerp is in de loop van de tijd nog een aantal beleidsstukken geschreven. Het 
gaat om de Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden (1987-1989); de brief 
over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden 1990-1992;  Investeren in Inte-
greren (1994) van de minister van Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur (WVC); de paragraaf 
‘Intercultureel’ in Pantser of Ruggengraat, de cultuurnota 1997-2001, waarin een passage 
over het beleid voor cultuur en immigranten is opgenomen; en tenslotte Ruim Baan voor 
Culturele Diversiteit van 1999 en de uitvoering daarvan in de cultuurnota Cultuur als 
Confrontatie (2001-2004). 
 
Het verloop van dit beleid riep veel vragen bij mij op. Hoe had het beleid voor cultuur en 
immigranten zich ontwikkeld tussen 1980 en 2004?  Hoe was dit proces dat een verandering 
teweeg moest brengen in het cultuurbeleid, verlopen? Op welke manieren had het beleid voor 
cultuur en immigranten een plek gekregen in het algemene cultuurbeleid? Welke resultaten 
waren behaald?  
In deze studie onderzoek ik een proces waarbij ik indertijd deels zelf bij betrokken ben 
geweest (1992-1998). Aan deze keuze kleven zowel voor- als nadelen. Aan de ene kant heb ik 
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door mijn ervaring als ambtenaar van zeer nabij zicht kunnen krijgen op de ambtelijke 
praktijk. Aan de andere kant kan een dergelijke betrokkenheid tot vertekening van de 
observaties leiden. Naar mijn idee wordt dat eventuele bezwaar echter voldoende 
geneutraliseerd door de benadering en methode die ik in deze studie hanteer.  
 
Ik ben dus op zoek gegaan naar een benadering die mijn vragen zou kunnen systematiseren, 
nuanceren en verdiepen en die behulpzaam kon zijn bij het vinden van antwoorden. Met 
behulp van theoretische benaderingen uit de bestuurskunde heb ik die benadering kunnen 
construeren. In dit onderzoek beschrijf en analyseer ik teksten over de totstandkoming van 
beleid en bezie ik de uitvoering van dat beleid. De betreffende  teksten en uitvoeringspraktijk 
kunnen door anderen worden geverifieerd. 
 
Om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het beleid voor cultuur en 
immigranten bestudeer ik voor de periode 1980 -1999 beleidsdocumenten en uitvoering van 
het beleid en voor de periode 1999- 2004 de schriftelijke neerslag van de debatten rondom het 
tot stand komen van beleidsdocumenten, de beleidsdocumenten zelf en de uitvoering van de 
in die beleidsdocumenten geformuleerde maatregelen.  
In de beleidsstukken worden uiteenlopende domeinen van cultuur bestreken. In mijn 
beschrijving neem ik die domeinen mee; in de analyse concentreer ik me op de kunstensector. 
Daar heeft in het beleid voor cultuur en immigranten terecht of onterecht het zwaartepunt 
gelegen. Hier en daar zal een element op het gebied van het erfgoed worden genoemd. 
Voor het domein media en immigranten is een apart beleid ontwikkeld. Dit vraagt om een 
aparte studie. Het vergelijken van de uitkomsten van deze studie met de ontwikkelingen in de 
media is een mooie opdracht voor de toekomst. 
 
De terminologie en de inhoudelijke accenten van dit speciale beleid voor cultuur en 
immigranten veranderen. Dit beleid staat niet op zich, maar speelt zich af  in de context van 
het algemene cultuurbeleid en dat van het minderheden- of integratiebeleid. Dat zijn twee 
bewegende achtergronden, die naar verwachting het verloop van het beleid voor cultuur en 
immigranten beïnvloeden. Bij wisselende visies en doelen van dié twee soorten beleid zal het 
specifieke beleid zich steeds ook moeten verhouden tot de opvattingen en beelden die daarbij 
horen.  
 
Structuur van de studie  
Deze studie is als volgt opgebouwd. Het eerstvolgende hoofdstuk (2) is gewijd aan een op dit 
onderzoek toegesneden terreinverkenning. Daarin behandel ik eerst de belangrijkste visies op 
overheid en cultuur in een historische context en geef ik een overzicht van de uitgaven van de 
rijksoverheid aan cultuurbeleid. Dan volgt een deel over de inrichting van het cultuurbeleid 
gedurende de bestudeerde periode: de aard van de interventies, het juridisch kader en de rol 
van de Raad voor Cultuur en de cultuurfondsen. Bij de beleidsvoering ga ik dieper in op de 
beoordelingsprocedure, de subsidieprocedure en de beleidsuitvoering.  
Het daaropvolgende hoofdstuk (3) behandelt de theoretische en methodische opzet van de 
studie en mondt uit in de uitgewerkte onderzoeksvragen. De theoretische benaderingen komen 
uit de bestuurskunde; ik introduceer de elementen van een benadering, waarmee ik het 
onderzoek uit kan voeren. Vervolgens zet ik uiteen hoe ik de methode verder ontwikkel en ga 
toepassen voor een specifieke casus van totstandkoming en uitvoering van beleid voor cultuur 
en immigranten. Ook geef ik aan welk onderzoeksmateriaal ik gebruik.  
 
Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de inhoud en uitvoering van de belangrijkste 
beleidsdocumenten van vóór 1999. Dat zijn: het Actieplan Cultuuruitingen en Migranten 
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(1982); de Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden (1987-1989); de brief 
over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden 1990-1992 en de paragraaf 
‘Intercultureel’ in Pantser of Ruggengraat, de cultuurnota 1997-2001. 
 
Hoofdstuk 5 omvat het pièce de resistance van dit proefschrift: een gedetailleerde analyse van 
de totstandkoming van de notitie Ruim Baan voor Culturele Diversiteit (1999) en de nadere 
uitwerking daarvan in de Cultuurnota 2001-2004 (Cultuur als Confrontatie).  
 
Hoofdstuk 6 gaat over de uitvoering van de beleidsvoornemens in de notitie Ruim Baan voor 
Culturele Diversiteit zoals uitgewerkt in de cultuurnota Cultuur als Confrontatie. De 
uiteenlopende uitvoeringsinstrumenten zijn onderscheiden en van elk van die instrumenten is 
– voor zover mogelijk – nagegaan hoe zij in de praktijk hebben uitgewerkt. 
Aan de hand van de analyse van de totstandkoming en uitvoering van Ruim Baan is nagegaan 
welk proces zich afspeelt tussen de eerste tekst met voorgenomen maatregelen en de 
implementatie daarvan.  
 
In hoofdstuk 7 worden op basis van de bevindingen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 de 
onderzoeksvragen beantwoord, en die bevindingen nog eens bezien vanuit de gehanteerde 
onderzoekssystematiek.  
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2 TERREINVERKENNING 
 
In deze terreinverkenning omschrijf ik eerst de belangrijkste begrippen. Daarna behandel ik 
de voor deze studie belangrijkste noties van de gedachtegeschiedenis over kunst en cultuur. 
Het derde deel is een reconstructie van de belangrijkste denkbeelden over cultuur en overheid. 
Die reconstructie bestaat uit een beschrijving van het verleden van de bemoeienis van de 
Nederlandse overheid met cultuur. Daarna wordt een kort overzicht gegeven van de inhoud en 
inrichting van het cultuurbeleid in de onderzochte periode (1980-2004).  
Tenslotte geef ik een beknopt overzicht van het integratiebeleid. Met name de opvattingen 
over het cultuurbeleid in het integratiebeleid zijn – kort – aangegeven. 
 

2.1  Begrippen 
 
Het beleid dat onderwerp is van deze studie, duid ik aan als ‘het beleid voor cultuur en immi-
granten’. De steeds weer veranderende bewoordingen voor dit beleid hebben me ertoe 
gebracht om het zo te omschrijven en niet met één van de vele termen die in de nota’s of in 
het debat over het beleid gehanteerd worden. Onder immigranten versta ik ‘immigranten met 
een niet-westerse achtergrond en hun nakomelingen’. 
 
Onder ‘cultuur’ versta ik datgene, wat onderwerp is van het Nederlandse cultuurbeleid.2  
Voor het Nederlandse cultuurbeleid zijn de terreinen niet als een limitatieve opsomming te 
omschrijven. De memorie van toelichting bij de Wet op het specifiek cultuurbeleid (Staats-
blad 1993, 193) bevat een indicatieve opsomming van de terreinen van de cultuur die onder-
werp zijn van het beleid: ‘de kunsten, de musea, de monumenten, de archieven, de media, het 
bibliotheekwerk en de internationale betrekkingen op deze terreinen’. De wet zelf noemt deze 
terreinen niet. De terreinafbakening en het te voeren beleid krijgen vorm in de cultuurnota 
(OCW 2002: 71). 
 

2.2  Opvattingen over kunst en cultuur  
 
Van de vele opvattingen en beschouwingen over kunst en cultuur zijn voor deze studie de 
romantische opvatting, de contextuele opvatting, de relatie met niet-westerse cultuuruitingen, 
en de betekenis van kunst en cultuur voor het publiek en voor de samenleving van belang.3  

Romantiek: de kunstenaar als genie 
In de 19e eeuw ontwikkelt zich onder de invloed van de Romantiek een uitgesproken opvat-
ting over de kunstenaar, kunst en het maken ervan. 
Het gedachtegoed van de filosoof Schopenhauer (1788-1860) heeft daarop veel invloed 
gehad. In zijn visie op de wereld speelt de esthetische ervaring een belangrijke positieve rol. 
De kunstenaar ziet hij als een genie. De esthetische ervaring is een staat van ‘will-lessness’ 

                                                 
2Het gaat dus niet om een brede antropologische definitie van cultuur zoals: een manier van leven van een volk, 
een periode of een groep (Williams 1984).  
3De relevante noties over de gedachtegeschiedenis van de cultuursector ontleen ik voornamelijk aan de 
handboeken van C. Harrison, P. Wood en J. Gaiger, Art in Theory, an Anthology of Changing Ideas 1815-1900 
(2003); en van C. Harrison en P. Wood, Art in Theory, an Anthology of Changing Ideas 1900-2000 (2003).  
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waarin we de pure vorm of ‘ideeën’, zoals ze zich in de natuur voordoen, tot ons nemen onaf-
hankelijk van hun manifestatie in tijd en ruimte. Kunst is een vorm van kennis die van weten-
schap onderscheiden moet worden; de laatste is beperkt tot het verklaren van de causale ver-
banden tussen dingen (verschijnselen) in de wereld van ruimte en tijd. Schopenhauer rang-
schikt de kunstvormen naar de mate waarin ze de objectivering van de ‘wil’ representeren. 
Muziek is een aparte categorie: muziek is geen nabootsing van ideeën, maar een kopie van de 
wil zelf, dezelfde kracht die zich manifesteert in de wereld van de verschijnselen wordt in 
muziek direct uitgedrukt. ‘What kind of knowledge is it that considers what exists outside and 
independently of all relations, but which alone is really essential to the world, the true content 
of its phenomena, that which is subject to no change, and is therefore known with equal truth 
for all time, in a word, the Ideas that are the immediate and adequate objectivity of the thing -
in- itself, of the will? It is art, the work of genius (…).’ 
‘Genius consists in the ability to know, independently of the principle of sufficient reason, not 
individual things which have their existence only in the relation, but the Ideas of such things, 
and in the ability to be (…) the correlative of the Idea, and hence no longer individual, but 
pure subject of knowing.’ (Harrison, Wood, Gaiger 2003:15-22). 
Deze capaciteit is volgens de auteur in alle mensen in meerdere of mindere mate aanwezig, 
want anders zouden mensen niet in staat zijn om van kunstwerken te genieten. Geniale men-
sen beschikken volgens Schopenhauer over méér van die capaciteit, dan gewone mensen.4   
 
De theoloog en filosoof Friedrich Schleiermacher (1768-1834) ziet kunst als de directe ex-
pressie van het gevoel, in gebaar of in geluiden; ware kunst ontstaat als de directe gevoels-
uiting in balans wordt gebracht door het proces van reflectie. Kunst ziet hij veel meer als een 
verfijnde en hoogstaande articulatie van het innerlijk leven dan als de imitatie of transformatie 
van de externe wereld (Schleiermacher 1984: 161-164). Die gedachte komt in de buurt van de 
bekende uitspraak van de ‘tachtiger’ Willem Kloos. Bij de publicatie van gedichten van 
Herman Gorter schreef hij in 1890; ‘Kunst is de allerindividueelste expressie van de 
allerindividueelste emotie.’ Deze uitspraak, is te beschouwen als de Nederlandse versie van 
de veel geciteerde spreuk L’art pour l’art, et sans but; tout but dénature l’art van de politicus 
en schrijver Benjamin Constant (Melegari: 1895). Het is een pleidooi voor kunst die niet 
gericht is op enige morele, didactische of politieke boodschap, maar alleen in dienst wil staan 
van zichzelf.  
De romantische benadering kenmerkt zich door de opvatting dat kunst zijn oorsprong heeft in 
de ‘Begeistung’: het innerlijke leven, de krachten van de ziel en het verstand van de kunste-
naar. De innerlijke capaciteiten van de kunstenaar, een genie, staan centraal (Schleiermacher 
1984: 161-164). Het begrip originaliteit is daarbij belangrijk, het kan een eigenschap of kwali-
ficatie zijn van de perceptie van de kunstenaar, maar ook van het kunstwerk dat hij/zij maakt. 
Over de inhoud bestaat ook een opvatting; het gaat in de eerste plaats om een expressie van 
het innerlijke leven, niet om de (morele of didactische) boodschap.  
Deze benadering kenmerkt zich door duidelijke opvattingen over de bron van kunst, de aard 
van het kunstwerk en de kunstenaar, maar er is weinig tot geen aandacht voor de ontvanger, 
het publiek, de mensen die de kunst zien, horen of lezen.  
 

                                                 
4 ‘Yet this ability must be inherent in all men in a lesser and different degree, as otherwise they would be just as 
incapable of enjoying works of art as of producing them (…) The man of genius excels them only in the far 
higher degree and more continuous duration of this kind of knowledge. These enable him to retain that 
thoughtful contemplation necessary for him to repeat what is thus known in a voluntary and intentional work, 
such repetition being the work of art. Through this he communicates to others the Idea he has grasped’ ( In 
Harrison, Wood, Gaiger 2003:15-22).  
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Het belang van context 
Een andere visie op kunst en cultuur is ontleend aan de opvattingen van de filosoof/econoom 
Karl Marx: ‘It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social 
existence that determines their consciousness.’ (Marx & Engels 1975, vol. 29: 263). Die 
opvatting preludeert op de nadruk op de herkomst, de bronnen van kunst.  
De ontwikkeling van die visie verloopt traag. ‘Die Umwälzung des Überbaus, die viel lang-
samer als die des Unterbaus vor sich geht, hat mehr als ein halbes Jahrhundert gebraucht, um 
auf allen Kulturgebieten die Veränderung der Produktionsbedingungen zur Geltung  zu brin-
gen’ schrijft de filosoof en socioloog Walter Benjamin in 1936 in zijn essay Das Kunstwerk 
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Benjamin 2003: 9). De langzame ontwik-
keling van een visie waarin de herkomst en bronnen centraal staan wordt ook veroorzaakt 
door de fundamenteel verschillende opvattingen over kunst en cultuur van de voorstanders 
van de kritische maatschappijvisie. Benjamin zelf en Adorno hebben over de betekenis en de 
reproduceerbaarheid van kunst in een polemische briefwisseling de degens gekruist. Adorno 
steunt de romantische, universele kunstbenadering en verdedigt het unieke karakter van een 
kunstwerk (Adorno & Benjamin 1999). Benjamin schrijft over de l’art pour l’art-benadering: 
‘Als nämlich mit dem Aufkommen des ersten wirklich revolutionären Reproductionsmittel, 
der Photographie (gleichzeitig mit dem Anbruch des Sozialismus) die Kunst das Nahen der 
Krise spurt, die nach weiteren hundert Jahren unverkennbar geworden ist, reagierte sie mit der 
Lehre vom l’art pour l’art, die eine Theologie der Kunst ist. Aus ihr ist dann weiterhin 
geradezu eine negative Theologie in Gestalt der Idee einer ‘reinen’ Kunst hervorgeangen, die 
nicht nur jede soziale Funktion sondern auch jede Bestimmung durch einen gegenständlichen 
Vorwurf ablehnt.’ (Benjamin 2003: 17).  
 
Veel later gaan anderen nog een stap verder in deze benadering: kunst als ‘a performance of 
society’. De sociologische beschrijving en de esthetische theorie van de kunst zouden er zo uit 
zien als ze doen omdat ze een intern gesloten, zelfreferentieel onderdeel zijn van de samenle-
ving (Harrison, Wood 2003: 1077). 
 
Deze benadering leidt tot de opvatting dat kunst altijd een relatie heeft met de samenleving, 
de omgeving, de maatschappelijke context waarin zij geproduceerd wordt. De kunstenaar 
wordt dus altijd beïnvloed door zijn omgeving. Volgens die redenering is ook de l’art pour 
l’art-benadering te beschouwen als een gevolg van de maatschappelijke omgeving. Deze 
contextuele denkwijze positioneert zich naast en boven de romantische, universele 
kunstopvatting. Deze opvatting komt weer op in de zeventiger jaren van de 20ste  eeuw als de 
aandacht voor maatschappelijk en politiek engagement in de kunsten toeneemt.   

Relatie met niet-westerse cultuuruitingen  
In de periode na 1945 komt het denken over het culturele contact en de verhouding met het 
cultuurgoed van de voormalige koloniën op gang (Mercer 1990, Larrain 1994).  
De dichter en president van Senegal, Senghor (1906-2001), de in Martinique geboren 
psychiater Fanon (1925-1961) en de Palestijns-Amerikaanse linguïst Said (1937- 2003) 
hebben daar vanuit het perspectief van voormalig gekoloniseerden kritisch over geschreven. 
‘Colonialism is not merely satisfied with holding a people in its grip and emptying the 
native’s brain of all form and content. By a kind of perverted logic it turns to the past of the 
oppressed people, and distorts, disfigures it’ (Fanon 2004: 149).   
Said heeft een belangrijke impuls aan de gedachteontwikkeling gegeven met de visie dat ‘de 
Oriënt’ een constructie is van het Westen: ‘The Orient is not only adjacent to Europe: it also is 
the place of Europe’s greatest and richest and oldest colonies, the source of its civilizations 
and languages, its natural contestant, and one of its deepest and most recurring images of the 
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Other.’ In de relatie tot de Oriënt plaatst de westerling zich in een superieure positie (Said 
2003:1). 
In onze regio duurt het even voor dit gedachtegoed landt, dat gebeurt pas als de grote migra-
tiestromen naar Europa komen en ook academici met een niet-westerse achtergrond die zich 
in het Westen hebben gevestigd, van zich laten horen. Dan wordt het koloniale verleden, of 
ruimer gesteld de relatie met de niet-westerse cultuur, in het denken over cultuur een –  
contextuele – factor waarover wordt gesproken. 
 
Deze gedachtevorming gaat over de positie en betekenis van niet-westerse kunst en kunste-
naars in het Westen; over de nieuwe hybride vormen en uitingen die ontstaan door de ont-
moeting van verschillende culturele invloeden; over het concept van een nationale cultuur en 
over de manier waarop de raakvlakken tot nieuwe mogelijkheden leiden.  
Over de momenten en processen die ontstaan als culturele verschillen aan de orde komen 
schrijft de literatuurwetenschapper Homi Bhabha (2006: 2): ‘These in between spaces provide 
the terrain for elaborating strategies of selfhood (…) that initiate new signs of identity, and 
innovative sites of collaboration, and contestation in the act of defining the idea of society 
itself.’ Paul Gilroy zegt over de confrontatie van culturen dat de termen ‘fusie’ of ‘hybriditeit’ 
zich moeilijk laten beschrijven en bovendien de indruk wekken dat er ooit zoiets bestaan heeft 
als een ‘niet-besmette’ zuivere, onveranderlijke cultuur die weer zou kunnen terugkeren. 
Gilroy waarschuwt ook dat Europa’s oude romantische mythe over primitieven en nobele 
wilden nieuw leven wordt ingeblazen als de publieke sector etnische authenticiteit zou gaan 
nastreven en kunstinstellingen hun beleid zouden gaan baseren op verstarde opvattingen over 
etnische verschillen: ‘het opsluiten van de ander in een gefantaseerde onschuld zou catastro-
faal zijn voor alle betrokkenen’ (Lavrijsen 1998: 15).  
 
Deze gedachtevorming loopt ver vooruit op het proces waarin de cultuur van immigranten een 
positie verwerft en ruimte krijgt in de cultuursector van het immigratieland. Als deze 
gedachten geformuleerd worden, is in de immigratielanden nog nauwelijks een begin gemaakt 
met het overdenken van de positie en betekenis van niet-westerse kunst en -kunstenaars in het 
Westen. Pas in de jaren negentig wordt dit punt expliciet aan de orde gesteld in het cultuur-
beleid en wordt het hiërarchische karakter van het onderscheid tussen westerse en niet-wes-
terse cultuurvormen benoemd (Saraber: 2001; Nekuee & Top: 2003). Dit onderscheid is mede 
ingegeven door de opvatting dat cultuur- en kunstuitingen in niet-westerse gebieden, meer dan 
hier het geval is, gekoppeld zijn aan belangrijke momenten in het dagelijks leven en aan 
rituelen waarmee transities, zoals geboorte, volwassenheid en dood worden gemarkeerd 

(Crowther 2003) . 

Kunst en de toeschouwer, de participant 
Als een van de weinige Romantici verdiept Schleiermacher zich ook in het proces van 
interpretatie door de afnemers, het publiek. Voor de interpretatie van bijbelteksten en 
kunstwerken ontwerpt hij een methode die hij de hermeneutische cirkel noemt. De kern van 
die benadering is dat degene die een werk interpreteert het onbewuste scheppingsproces van 
het genie bewust herhaalt. Doel van de interpretatie is een tekst beter te begrijpen dan de 
auteur zelf.  
Die benadering leidt weer tot de gedachte dat een kunstwerk iedere keer opnieuw tot stand 
komt, steeds onlosmakelijk verbonden aan de situatie, de context van uitgangspunten en ver-
onderstellingen; de filosoof Gadamer noemt dat de ‘horizon’ van de lezer, toeschouwer of 
luisteraar (Leezenberg 2003: 150). 
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Over het effect van de deelname aan cultuuruitingen op individuele participanten en op de 
samenleving bestaat (in Nederland) vanaf  het begin van de 19e eeuw  een breed gedragen 
veronderstelling dat er een belangwekkend – positief – effect is. Deelname aan de schone 
kunsten zou de mensen verheffen. Dit is niet alleen een liberale opvatting, maar ook de socia-
listen zagen liever niet dat hun achterban bestond uit ongeorganiseerde, desperate mensen, die 
ieder moment met wilde oproeren en stakingen konden komen (Rath 1996). Arbeiders die fris 
en actief in het leven stonden, zouden beter in staat zijn om de strijd tegen het kapitalisme aan 
te gaan.  De socialistische voorlieden steunden de opvatting dat het gezamenlijk zingen, musi-
ceren en toneelspelen, én het deelnemen aan socialistische en burgerlijke kunst het gemeen-
schapsgevoel en de persoonlijke ontwikkeling dienden. Die ontwikkeling zou als effect heb-
ben dat mensen zich bewuster zouden worden van hun situatie. Of de arbeiders ook mochten 
wegdromen bij of zomaar genieten van kunst was een omstreden zaak. Sommigen vonden van 
wel. Anderen, zoals de schrijvers De Man en Brecht vreesden dat mensen dan zouden 
wegzakken in een kritiekloze acceptatie van hun situatie. Daarom hebben zij geprobeerd een 
theateridioom te ontwikkelen waarbij de identificatie van het publiek met de personages 
wordt vermeden om hen met een kritische blik naar de gebeurtenissen op het toneel te laten 
kijken (Brecht 1964).  
 
In Nederland zien we dat in het begin van de 19e eeuw door private instellingen actie wordt 
ondernomen om burgers kennis te laten maken met cultuuruitingen, zoals door de Maatschap-
pij tot Nut van ’t Algemeen, die als motto heeft: ‘Kennis is de weg naar persoonlijke en maat-
schappelijke gedachteontwikkeling.’  
Het zelf beoefenen van kunst wordt eveneens van grote vormende waarde geacht, bijvoor-
beeld via het werk van de Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst (1829). Ook in de 
diverse zuilen stelde men belang in het bezoeken, maar ook in het zelf beoefenen van kunst, 
getuige de volksconcerten en de oprichting van talloze harmonieën, fanfarecorpsen, koren en 
toneelverenigingen van katholieke, protestante en socialistische signatuur.  
De waarde daarvan is in de loop der tijd gemotiveerd vanuit het belang voor mensen zelf (ver-
rijking, zingeving) en daarmee ook voor de samenleving (sociale cohesie). Binnen dit per-
spectief ontwikkelt zich vanaf het begin van de jaren 1970-1980 in de kunstzinnige vorming 
en kunsteducatie een opvatting dat mensen in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich 
breed te informeren over kunst en cultuur, waaronder de massa- of populaire cultuur, om als 
cultuurdeelnemer gefundeerde keuzes te kunnen maken. Deze benadering wordt getheoreti-
seerd door Blokland (1991), die zich daarvoor baseert op de ideeën over keuzevrijheid van 
Isaiah Berlin (1969).  
 

2.3 Overheidsinterventie cultuur: een beknopte geschiedenis van visies en 
beleid 

2.3.1  Een beknopte geschiedenis van de interventie 
In vogelvlucht ziet de geschiedenis van de bemoeienis van de overheid met de cultuursector 
in ons land er vanaf het begin van de 19e eeuw als volgt uit.5 
Tot 1840 richtte de overheidsbemoeienis zich onder koning Willem I op het vormen van bur-
gers tot goede staatsburgers. De overheid hield zich bezig met het scheppen van de juiste 
voorwaarden voor ‘de vrije ontwikkeling van de burger’. In dat beeld past het oprichten van 
opleidingen en ‘kennisinstituten’ zoals musea, de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief. 

                                                 
5 Bij het schrijven van dit deel heb ik vooral gebruik gemaakt van de studies van Warna Oosterbaan Martinius; 
Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit van 1985 en van Roel Pots; Cultuur, koningen en democraten (2000).   
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Op het gebied van de beeldende kunst werden prijzen ingesteld. Toneel werd niet van rijks-
wege gesteund, alleen in Den Haag steunt de vorst, uit ‘eigen’ middelen, het theater en de 
opera. In het land waren rond 1830 ongeveer 45 particuliere tekenscholen voor ‘de jeugd maar 
ook den handwerksman’ (Pots 2000: 66, 72, 103). 
 
1840 - 1918 
De invloedrijke liberaal Thorbecke, vanaf 1848 was hij driemaal premier, continueerde de 
visie dat de staat zich moest beperken tot het scheppen van optimale voorwaarden ter bevor-
dering en ontwikkeling van zelfstandige krachten, ook in de cultuur. De ter beschikking 
gestelde middelen voor kunstcollecties namen af. Wel was het rijk een grote opdrachtgever 
voor de bouwkunst en werd een begin gemaakt met het Woordenboek der Nederlandse Taal. 
De podiumkunsten werden niet van rijkswege gesubsidieerd. De overheid hield wel een vin-
ger aan de pols bij het toneel: in 1851 werd aan burgemeesters de taak toebedeeld om te 
waken voor ‘met de openbare orde of zedelijkheid strijdige vertooningen’. Den Haag en 
Amsterdam waren de belangrijkste centra van het stedelijke toneel. Het theater in Den Haag 
was tot 1849 beter af dan dat in Amsterdam door de bijdrage van de vorst, Willem II. De 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1766), De maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
(het Nut)6 (1784), Arti et Amicitiae en het Historisch Genootschap kwamen tot bloei. De 
financiering van het kunstonderwijs werd afgezien van de Koninklijke Academie en de 
Koninklijke Muziek en Zangschool in Den Haag geheel een zaak van particulieren, een en-
kele keer sprong een gemeente bij. De scholing op die instituten was vooral gericht op het 
bevorderen van beschaving en vooruitgang.  
De Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst verzorgde voor het onderwijs de muzi-
kale vorming van zowel amateurs als vakmusici. Het Nut en de Maatschappij ter Bevordering 
van Toonkunst zetten zich in voor de verbreiding van volkszang. Het Nut deed dit via de 
volkszangscholen (304 in 1855). Zelfs de oprichting van symfonieorkesten was een zaak van 
het particulier initiatief. Dat geldt ook voor de oprichting van vele stedelijke musea, waarvoor 
in Rotterdam en Amsterdam de eerste stappen werden gezet dankzij legaten van rijke kunst-
verzamelaars.  
 
Tegenwoordig resoneert deze periode in het cultuurbeleid vooral door een uitspraak van 
Thorbecke die in de cultuursector steeds weer van stal wordt gehaald om de relatie tussen 
overheid en kunst aan te geven: ‘De regeering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’. 
Die woorden zijn een reactie van Thorbecke op een kritische opmerking van een Kamerlid, 
over een onder Thorbecke opgestelde troonrede. Het Kamerlid verweet hem dat in een pas-
sage over een kunstnijverheidstentoonstelling in Londen, alleen gesproken werd over de nij-
verheid en niet over de kunst. Terwijl die kunst nu juist zo goed vertegenwoordigd was 
geweest. Daaruit bleek, volgens het Kamerlid, dat Thorbecke niet veel op had met kunst. 
Thorbecke was gepikeerd, want hij hield wel van kunst. Hij antwoordde: ‘Het getal schilde-
rijen was zeer matig’ en het zou onjuist zijn om hier een ‘openbaar vonnis’ te vellen, want 
kunst ‘is geene zaak van de regeering. De regeering is geen oordelaar van wetenschap en 
kunst’ (Pots 2000: 90; Oosterbaan Martinius 1985: 47, 48). 
 
In de periode tussen 1873 en 1918 wordt de rijksbemoeienis geïntensiveerd: musea dienden 
‘(…) tot ontwikkeling van het volk, tot bevordering der kunst en industrie en (…) tot ver-
hooging van de algemene welvaart’, verder dienden ze voor de ontwikkeling van de kunstzin 

                                                 
6 Dit in 1784 opgerichte genootschap richtte zich op de ontwikkeling van de eigen leden en de vorming en de 
beschaving van individu en staatsburger. De maatschappij stelde zich ten doel de lagere sociaal/economische 
standen op te voeden tot nuttige en deugdzame leden van de nationale samenleving. Rond 1840 had ‘het Nut’ om 
dat doel te bereiken 200 volksbibliotheken (Pots 2000: 57, 110, 111). 
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en de goede smaak bij het volk (Pots 2000: 132). De rijksmusea werden gereorganiseerd, het 
Rijksmuseum in Amsterdam werd in 1885 geopend. Met eigentijdse beeldende kunstenaars 
liet de overheid zich niet in: ‘Niets is moeilijker dan in een artiest een toekomstig genie te 
herkennen.’ En het was niet de bedoeling dat achteraf zou blijken dat men ‘kladschilders’ had 
ondersteund, aldus De Stuers, de invloedrijke referendaris van de afdeling Kunsten en 
Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in 1875 (Pots 2000: 124, 154). 
 
Wel was er aandacht voor onderwijs in de beeldende kunsten ‘vanwege de artistieke opvoe-
ding’ der natie, de ‘veredeling van den goede smaak’ en de verwachte bijdrage aan de eco-
nomie (Pots 2000: 155). Om die redenen zijn er in deze periode rijksgesubsidieerde kunstnij-
verheidsscholen opgericht. 
In veel steden kwamen nieuwe podia tot stand, vrijwel altijd op initiatief van burgers en ver-
volgens meestal wel gesteund door de lokale overheden; de oprichting van het in 1888 
geopende Concertgebouw in Amsterdam verliep bijvoorbeeld volgens dat patroon.  
In progressief liberale kringen beijverde men zich om kunst binnen het gezichtsveld van het 
proletariaat te brengen in zogenaamde volkshuizen. De progressief liberalen vonden dat de 
overheid zich actief op zou moeten stellen op het terrein van volksontwikkeling en cultuur-
spreiding. Zo zouden er bijvoorbeeld naast de buurtbibliotheekjes van het Nut, naar Engels 
model, openbare leeszalen moeten komen met brede collecties. 
 
In socialistische kringen ontstond belangstelling voor avant-garde kunst, naast het streven om 
arbeiders deel te laten hebben aan het bestaande ‘burgerlijke’ kunstaanbod. Arbeiders dienden 
niet alleen in contact te worden gebracht met opvattingen over ‘goede smaak, van de 
socialistische gemeenschapskunstenaars’, maar ook dienden zij kennis te maken met het 
bestaande ‘burgerlijke’ kunstaanbod. Want de kunstenaar is ‘iemand die dingen ziet en voelt 
dieper, intenser dan andere menschen’, die de mensheid naar een hogere trap van beschaving 
kan leiden (Pots 2000:178). In 1894 werd de eerste Nederlandse Diamantbewerkersbond 
opgericht, diamantbewerkers werden in contact gebracht met kunst en cultuur om diefstal, 
drankmisbruik en bordeelbezoek te verminderen (Idem: 179). 
 
1918 - 1940 
Na de Eerste Wereldoorlog ontstond onder Colijn, die vijf keer minister-president was, de 
overtuiging dat er bezuinigd moest worden. De budgetten voor kunst en cultuur werden ver-
minderd, ook onder invloed van de confessionele overtuiging dat de overheid zich zo min 
mogelijk zou moeten bezighouden met het maatschappelijke en culturele leven. In deze peri-
ode gaat het debat vooral om de plaats van de kunst in een sterk verzuilde samenleving (Pots 
2000: 189, 190).  
 
In de Tweede Kamer vonden de socialisten in 1919 dat de bemoeienis van de overheid, door 
het uitoefenen van censuur, zich te veel richtte op het tegengaan van het verkeerde, en niet op 
het positief bevorderen van verheffende kunst. Dat laatste zou de goede smaak van het volk 
ontwikkelen en de prikkel onderdrukken om toe te geven aan slechte vermakelijkheden, zoals 
het kwaad van de bioscoop en van ‘nietszeggende’ revues. Goede en zuivere (‘ernstige clas-
sieke’) kunst vervulde voor de ontwikkeling en verheffing van het volk eenzelfde rol als reli-
gie. Deze opvatting sluit aan bij de romantische visie op kunst en kunstenaars. ‘Kunstenaars 
zijn zij, die anders en beter dan wij, gewone stervelingen beschouwen wat er is (…) en die bij 
machte zijn hun waarnemingen zoo schoon uit te beelden, dat ook wij zien door hun ogen en 
voelen door hun ziel’ (Idem: 189). 
Die visie vond geen weerklank bij de christelijke partijen die van mening waren dat de over-
heid neutraal moest blijven. De katholieke visie was dat je kunst niet moest subsidiëren want 



Beleid voor Cultuur en Immigranten – Rijksbeleid en Uitvoeringspraktijk (1980 – 2004)  

18 
  

dan zou er ook een antwoord moeten komen op de vraag wat goede kunst is (Idem: 190). Ook 
de communisten waren niet gecharmeerd van de socialistische visie, omdat het ondersteunen 
van in de huidige maatschappelijke constellatie bestaande kunsten geen zin had. De arbei-
dersklasse zou in de klassenstrijd zelf de kunst veroveren en haar eigen uitingen en instellin-
gen creëren. Alleen de vrijzinnig liberalen konden zich herkennen in het standpunt van de 
socialisten. 
 
De toenemende gezamenlijke betrokkenheid van overheden, particulieren, kunstenaars en de 
groeiende groep professionals in de erfgoedsector had tot gevolg dat overheden met koppel-
subsidies – subsidies waaraan de voorwaarde verbonden is dat ook uit andere bronnen finan-
ciële bijdragen geleverd worden – activiteiten mogelijk maakten en professionals voor de uit-
voering zorgden. De concrete organisatie was in handen van de nog steeds bij orkesten, 
musea, monumentenzorg en bibliotheken zeer actieve particulieren. 
Aan zeven van de vele orkesten ging het rijk financiële bijdragen leveren, vanwege het belang 
voor de ontwikkeling en ‘vorming des volks’. In 1930 werden die verhoogd omdat ze bij de 
gemeentelijke bijdragen achter waren gebleven. Eén van de argumenten was dat de 
gemeentelijke overheid wilde voorkomen dat de orkesten zouden worden ‘overwoekerd’ door 
jazzbands en ‘in deze tijden van doordringen van negercultuur op muziekgebied steun aan 
hogere kunst meer dan ooit nodig was’ (Idem: 213). 
 
Op het gebied van het toneel deed de rijksoverheid vrijwel niets, ondanks het advies van een 
rijkscommissie om daar meer overheidsmiddelen aan te besteden. Juist bij het toneel kwamen 
de levensbeschouwelijke tegenstellingen aan het licht; vooral de confessionelen waren tegen 
meer rijksbemoeienis, ook vanwege de frivole sfeer rond het toneel. 
 
In 1921 was een rijkscommissie van mening dat gemeenten de vaderlandse kunst van de eigen 
tijd moesten steunen door stedelijke musea werk van levende kunstenaars te laten kopen. De 
staat zou dit moeten steunen. De regering was van mening dat ‘alleen het belang der kunst een 
motief mocht zijn’ om kunstenaars anders te behandelen dan andere noodlijdende burgers 
(Idem: 218). Om die reden was het plan dat de overheid geen uitkeringen zou verstrekken, 
maar opdrachten ging verlenen. De rijkscommissie die moest oordelen of de voorgedragen 
kunstenaars vanwege hun artistieke kwaliteit van landsbelang waren, achtte zich niet in staat 
dat oordeel te vellen.  De commissie verzocht de minister haar van haar taak te ontheffen en 
de opdracht te geven aan het door kunstenaarsverenigingen opgerichte Steuncomité voor 
Nederlandse beeldende kunstenaars.  
Nieuwe stromingen van op gemeenschapskunst gebaseerde toegepaste kunsten als industriële 
vormgeving en de Bauhausstroming kregen aandacht in de kunstacademies (Rotterdam en 
Den Haag) die onafhankelijk opereerden van het rijkscultuurbeleid. 
 
1940 - 1985 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de bemoeienis van de Duitse bezetter met de kunst en 
cultuur intensief, omdat die een centrale rol moesten spelen bij de nationaal-socialistische 
volksopvoeding. Dit gebeurde door de oprichting van een departement voor Volksvoorlich-
ting en Kunsten, een Cultuurkamer en een Cultuurraad en maatregelen ter verbetering van de 
sociale positie van kunstenaars. Het naoorlogse beleid is daardoor blijvend beïnvloed. De 
overheid distantieerde zich van de nationaal-socialistische opvattingen, maar liet zich inspire-
ren door de intensieve financiële bemoeienis met kunst en kunstenaars van de bezetter.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog ging de in het kader van de wederopbouw actief optredende 
overheid zich dus intensiever bezighouden met het cultuurbeleid dan in de vooroorlogse peri-
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ode. De budgetten werden ruimer en er kwam meer aandacht voor de sociale positie van kun-
stenaars. Minister De Leeuw, de eerste naoorlogse cultuurminister, was voorstander van een 
actieve rol van de overheid in de kunstensector. De bemoeienis van de overheid zou zich naar 
zijn opvatting vooral moeten richten op ‘het ontwikkelen van cultureel nationalisme en volks-
eenheid’. Culturele vorming van jongeren kon daarbij een belangrijke rol spelen. Kunstenaars 
zouden in de samenleving een sociaal-pedagogische rol dienen te vervullen, en tegelijkertijd 
diende de kunst zich in vrijheid te ontwikkelen (Pots 2000: 253). De Leeuw stelde ook voor 
om een Nederlandse kunststichting op te richten, met regelgevende, budgettaire en uitvoe-
rende bevoegdheden. Hij had daarbij de Engelse Arts Council als model voor ogen.  
 
Met de komst van KVP-minister Gielen in 1946 kwam meer nadruk te liggen op het particu-
lier initiatief in het cultuurbeleid. Gielen huldigde de opvatting dat het ‘nationale cultuurbezit’ 
aan de bevolking diende te worden doorgegeven. Dat was in de eerste plaats de ver-
antwoordelijkheid van het particulier initiatief. De overheid diende alleen in te springen als 
het particulier initiatief die taak niet in voldoende mate vervulde. De overheidsbemoeienis 
diende naar het oordeel van de minister niet onbegrensd te zijn. Daarom stelde hij voor een 
breed samengesteld adviescollege, een Raad voor de Kunst, in te stellen voor de inhoudelijke 
beoordeling van kunstuitingen. Op het gebied van de ‘practische cultuurpolitiek’ stelde de 
minister voor dat in het geval er extra middelen beschikbaar zouden komen, die bestemd zou-
den moeten worden voor ‘den onontbeerlijken steun voor de zeer belangrijke cultuur en 
kunstuitingen die aan het geheele Nederlandse volk min of meer ten goede zullen moeten 
komen, maar die thans nog aan een groot gedeelte van het volk eer minder dan meer ten 
goede komen. Wanneer wij iets zouden doen in de toekomst, dan zal dit moeten zijn, dat de 
toestand ontstaat, dat op dit terrein een evenwicht intreedt’(Idem: 255). 
 
In het kabinet Drees van 1948 trad Rutten (KVP) aan als minister. De ARP en KVP gaven in 
de Kamer blijk van hun ongenoegen over de beperkte regionale spreiding van de kunsten. 
Rutten verwoordde de doelstellingen van de regering in de memorie van toelichting van 1949 
en presenteerde een uitvoeriger stuk over het kunstbeleid in 1950 (Kunstnota 1950). De 
minister gaf aan dat ‘schoonheid’ een ‘levensvoorwaarde’ voor enkeling en gemeenschap 
was. Daarom had de overheid een taak op het terrein van de kunsten. Die taak bestond uit het 
geldelijk steunen van de uitvoering van ‘waardevolle kunstuitingen en prestaties’. Verder 
moest de overheid ‘belemmeringen wegnemen en nieuwe mogelijkheden openen om burgers 
in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het kunstbezit teneinde hen daardoor inner-
lijk te verrijken’ (Oosterbaan Martinius 1985: 29).  
 
In 1950 kwam de minister, naar aanleiding van Kamervragen, met een uitgebreidere presen-
tatie van zijn beleid ten aanzien van kunst en cultuur. De belangrijkste thema’s in dat stuk zijn 
de relatie tussen overheid en cultuur, tussen kunst en volk en de sociale positie van de kunste-
naar. De minister zag ‘het bevorderen van belangrijke initiatieven, die jeugd en volwassenen 
meer ontvankelijk maken voor aesthetische indrukken’, als een taak voor de overheid. Als 
voorbeeld noemt hij initiatieven ‘ter vorming en zuivering van het schoonheidsgevoel der 
jeugd in de school en buiten de school en van dat der arbeiders’(Oosterbaan Martinius 1985: 
29). 
 
Gedurende ongeveer tien jaar blijven de uitgangspunten van 1950 centraal staan in het beleid 
van KVP-minister Cals, die van 1952-1963 de minister was van het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen (OK&W).  
De autonomie van de kunsten stond voorop, met dien verstande dat er alleen overheidssteun 
werd verleend aan activiteiten met een ‘positief-moreel karakter’ (Pots 2000: 262).  
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Subsidie werd gegeven op basis van het kwaliteitscriterium. Het idee van Thorbecke dat de 
overheid zich niet met de kwaliteit van de kunsten in diende te laten was nog steeds actueel. 
Om de benodigde afstand tussen de overheid en de kunsten te realiseren werd uiteindelijk in 
1955 een Raad voor de Kunst in het leven geroepen. Door de toegenomen subsidiemogelijk-
heden ontstond een grote groei van de gesubsidieerde infrastructuur en van initiatieven uit het 
veld, die getoetst werden aan kwaliteitseisen. Het cultuurbudget steeg van 12 miljoen in 1952 
naar 60 miljoen in 19637. Op de begrotingen verschijnt in die periode een bescheiden post van 
uitgaven voor de kunstzinnige vorming van de jeugd. Ook is er aandacht voor de positie van 
de amateurkunst en de volkskunst (Pots 2000: 263). 
 
In de memorie van toelichting bij de begroting van 1960, introduceerde minister Cals 
het idee dat onderwijs, jeugdvorming, kunst en wetenschap in toenemende mate tegemoet 
dienden te komen aan ‘het geestelijk en stoffelijk welzijn van het Nederlandse volk in al zijn 
geledingen’ (Oosterbaan Martinius 1985: 29). 
 
Die oriëntatie op het welzijnsdenken werd in 1965 versterkt door het onderbrengen van het 
cultuurbeleid bij het ministerie van Maatschappelijk Werk. Het beleid op het gebied van de 
recreatie werd in dat jaar eveneens bij dat departement gevoegd, waardoor het nieuwe minis-
terie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) tot stand kwam. Het in het leven 
roepen van dit ministerie was volgens minister Vrolijk (PvdA) ‘een uiting van het groeiend 
besef dat naast voorzieningen inzake de welvaart meer voorzieningen voor het cultureel en 
maatschappelijk welzijn nodig zijn.’ Volgens de minister stond daarbij het idee centraal om 
op ieder gebied, voor iedereen en naar ieders aard zoveel mogelijk ontplooiingskansen te 
scheppen. Bibliotheken, jeugdwerk, buurtwerk, opbouwwerk, vormingscentra en volkshoge-
scholen moesten in dat proces een rol gaan vervullen.  
 
Deze oriëntatie ging hand in hand met de opkomende discussie over de falende deelname van 
het publiek aan de gesubsidieerde kunsten, ofwel over het falende sociale spreidingsbeleid 
van de overheid. Ook de Federatie van Kunstenaars wilde een andere rol voor de kunst in de 
samenleving. Kunstenaars moesten meer dan voorheen bijdragen aan de vorming van de bur-
gers. Jan Kassies, voorzitter van de Federatie van Kunstenaars schreef het uitblijven van de 
sociale cultuurspreiding toe aan de aard van het te spreiden aanbod, dat te veel gebaseerd zou 
zijn op de voorkeuren van de elite. De opvatting over de vraag wat al dan niet tot het 
kunstleven behoorde, was in zijn optiek zeer beperkt (Kassies 1963/1964; Van Dulken 1980; 
Pots 2000). De kunstzinnige vorming werd als een belangrijk instrument voor de verbetering 
van cultuurdeelname door de burger gezien. Doel was een brede persoonlijke en 
maatschappelijke vorming; cultuurbeleid diende bij te dragen aan het bevorderen van de 
creativiteit van individuen.  
 
Minister Klompé zette na haar aantreden de welzijnsoriëntatie van het kunstbeleid voort. 
‘Het inzicht dat de kunst niet min of meer een aparte plaats moet innemen, maar in het maat-
schappelijk welzijn moet worden geïntegreerd, wint steeds meer veld.’ De minister toonde 
zich bezorgd over de deelname van het publiek en stelde voor dat nieuwe benaderingswijzen 
van het publiek onderzocht moesten worden (Oosterbaan Martinius 1985: 34). 
 
Het uitgangspunt van de nota Kunst en kunstbeleid van 1976 van minister van Doorn is  
hetzelfde als die van de gelijknamige discussienota van minister Engels uit 1972: ‘het maat-

                                                 
7 De kunstenbegroting steeg van 4,04 miljoen in 1952 naar 19,91 miljoen in 1963 (Pots 2000: 537). 
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schappelijk belang moet in alle gevallen, dus ook in het kunstbeleid het uitgangspunt zijn voor 
het te voeren beleid’ (Nota Kunst en kunstbeleid, Kamerstukken 1975 -1976, 13981, nr.2: 33). 
 
In 1977 handelde minister Gardeniers de nota van háár ambtsvoorganger Van Doorn af. Zij 
kon zich in grote lijnen verenigen met zijn beleid, maar van zijn opvatting om ‘maatschappe-
lijke relevantie’ als uitgangspunt te hanteren voor het kunstbeleid was ze minder gechar-
meerd. De minister liet nadere studie verrichten naar de mogelijkheden voor bestuurlijke 
decentralisatie van het kunstbeleid. Besloten werd om bij de invoering van de Kaderwet Spe-
cifiek Welzijn te beslissen of de kunstensector deel zou uitmaken van de bestuurlijke decen-
tralisatie. 
 
In de late jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig is er een accentverschuiving in het 
kunst- en cultuurbeleid. Er gaan in die jaren steeds meer stemmen op voor een ruimer cul-
tuurbeleid dat niet is ingebed in andere maatschappelijke doelstellingen. Bovendien groeit de 
kritiek op de uitgangspunten van het beleid en de achterblijvende resultaten ervan; de deel-
name van de bevolking aan cultuur wil ondanks de welzijnsoriëntatie maar niet vorderen. 
minister De Boer schrijft in de memorie van toelichting bij de begroting van 19828:  
‘Enerzijds behoort de kunst ruimte te behouden om in autonomie haar eigen richting te bepa-
len. Anderzijds moet telkens weer worden getracht de betrokkenheid van een zo breed moge-
lijk publiek te bewerkstelligen. Het beleid beweegt zich in de spanning tussen deze beide uit-
gangspunten. In deze optiek is het acceptabel wanneer het publiek in bepaalde gevallen toch 
klein is’ (Oosterbaan Martinius 1985: 36). 
 
Minister Brinkman, minister van het nieuwe ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur (WVC) laat in de memorie van toelichting bij de begroting van 1983 eveneens weten 
het tot zijn taak te rekenen ‘een bloeiend kunstleven, waarin kunst en kunstenaar zich kunnen 
ontwikkelen, in stand te houden en te bevorderen’ (Oosterbaan Martinius 1985: 37). 
Hij benadrukt dat de overheid ervoor moet zorgen dat een artistiek hoogwaardig aanbod vol-
doende kansen kan krijgen, ook als daar in bepaalde gevallen geen grote publieke belangstel-
ling tegenover staat. Naast deze aanbodgedachte introduceerde de minister ook het idee om te 
onderzoeken of de geldelijke bemoeienis van de overheid niet enigszins kon worden 
teruggedrongen. Hij gebruikte daarbij termen als sponsoring, privatisering, differentiëring van 
subsidiesystemen en ondernemersgericht gedrag.  
 
In de notitie Cultuurbeleid doet minister Brinkman niet langer een beroep op welzijnsidealen. 
De minister besteedt in deze nota aandacht aan praktische zaken, de inrichting van het beleid,  
en aan ‘vraagstukken van samenhang’. Als taak van de overheid ziet hij het scheppen van 
voorwaarden voor een bloeiend cultureel leven (notitie Cultuurbeleid 1985: 4, 10).  
In de nota schrijft de minister het goed en noodzakelijk te vinden om aandacht te besteden aan 
culturele verscheidenheid. De minister wil in het beleid recht doen aan culturele ver-
scheidenheid en noemt in dat verband ook de ‘cultuuruitingen van minderheden’ (Idem: 6).  
 
1985-2000 
Na 1985 ontstaat het idee om meer dan voorheen beleid en maatregelen voor enkele jaren vast 
te stellen. Dit om kunstinstellingen een aantal jaren in rust te laten werken, maar ze wel iedere 
vier jaar te kunnen beoordelen. Bovendien biedt het de gelegenheid om iedere vier jaar 
nieuwe initiatiefnemers ruimte te geven. Vanaf 1988 is gewerkt met meerjarenplannen, 
waarin het beleid vooraf voor vier jaar wordt vastgesteld, van 1988-1992 ging het om een  
                                                 
8 De memorie van toelichting, onderdeel van de begroting voor het dienstjaar 1983 is opgenomen in de Bijlagen 
van de Handelingen van de Tweede Kamer, zittingsperiode 1982-1983.  
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plan voor de kunstensector, in de jaren daarna is de werkingssfeer uitgebreid tot de gehele 
gesubsidieerde cultuur. 
 
In het Plan voor het Kunstbeleid 1988 -1992, het eerste vierjarenplan voor het kunstbeleid en 
een uitwerking van de Brief over het Kunstbeleid van 1987, die weer gebaseerd is op de noti-
tie Cultuurbeleid van 1985, herhaalt de minister het belang van het aanbodbeleid, maar voegt 
daaraan toe dat het aanvaarden van de aanbodgedachte niet betekent dat de kunst -en cultuur-
sector ontslagen is van de verplichting om met de factor van de publieke belangstelling 
rekening te houden en deze waar mogelijk te vergroten. De andere pijlers onder het 
kunstbeleid zijn de relatie tussen aanbod en participatie en de vraag naar de spreiding van het 
aanbod over het land. Kunstzinnige vorming en amateurkunst worden vooral bezien in het 
licht van hun belang voor de spreiding van de professionele kunsten en de deelname van het 
publiek hieraan. In dat verband is er bijzondere aandacht voor de relatie tussen amateurkunst 
en professionele kunst en voor de kunstbemiddeling naar het onderwijs. Voor die doelen 
wordt het budget voor amateurkunst en kunsteducatie zelfs iets opgehoogd.  
 
Over de kunstuitingen van culturele minderheden schrijft de minister in Brief over het Kunst-
beleid onder het hoofdstuk ‘Afzonderlijke vraagstukken’ dat het budget voor kunstuitingen 
voor culturele minderheden op het niveau zal worden gebracht van 1986 (Brief over het 
Kunstbeleid: 44). In het daarop volgende hoofdstuk wordt daar nader op ingegaan. Er is dan al 
een bescheiden budget voor ‘Kunstuitingen Migranten’ afgezonderd. Dat categoriale beleid 
dient van tijdelijke aard te zijn, aldus de bewindspersoon. Integratie van kunstuitingen van 
minderheden zou vooral neer moeten komen op adequaat gebruik van reguliere budgetten, 
schrijft hij vervolgens in zijn plan (Plan voor het Kunstbeleid 1988-1992: 21). 
  
Investeren in Cultuur (1992) van minister D’Ancona is de eerste cultuurnota. Een uitgebreid 
stuk waarin de drie domeinen van het cultuurbeleid, Kunsten, Erfgoed en Media, afzonderlijk 
aan de orde komen. Het bouwt voort op de doelstellingen van de brief Cultuurbeleid (1985), 
te weten het behoud en de actuele productie van culturele waarden (het aanbod), de distributie 
en de publieksdeelname (participatie). ‘Kwaliteit en verscheidenheid zullen – ook wettelijk – 
gelden als de leidende beginselen van het cultuurbeleid van de rijksoverheid. Aan deze twee 
begrippen worden in eerste instantie de selectiecriteria ontleend die bepalend zijn of 
initiatieven en voorzieningen op het gebied van de cultuur van overheidswege voor 
ondersteuning in aanmerking komen.’ (Investeren in Cultuur: 35)  
 
Participatie wordt weer een belangrijk thema, zowel voor de kunsten als voor het cultuur-
beheer. Dat betekent meer aandacht voor kunsteducatie en amateurkunst: ‘Al datgene wat zich 
afspeelt in de sector amateurkunst en kunsteducatie (…) biedt goede mogelijkheden voor het 
realiseren van een van de belangrijkste doelstellingen van mijn beleid: het vergroten -zowel 
kwalitatief als kwantitatief- van de cultuurparticipatie in actieve en receptieve zin’ 
(Idem:179). Het verbeteren van de relatie tussen kunsteducatie, amateurkunst en professionele 
kunst blijft daarbinnen het belangrijkst. 
 
Het aanbodbeleid blijft centraal staan. Kern van het beleid blijft namelijk dat gunstige voor-
waarden worden gecreëerd voor het scheppen en behouden van cultuur (Idem: 52). 
 
Daarnaast verwoordt de minister een specifieke opvatting over de wisselwerking tussen cul-
tuurdeelname en samenleving: ‘(…) aan de ene kant oefent een samenleving invloed uit op 
allerlei vormen van culturele bedrijvigheid en dragen specifieke cultuuruitingen dus de sporen 
van de maatschappelijke context waarin ze zijn ontstaan. Maar aan de andere kant kunnen 
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dergelijke uitingen ook weer een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving’ 
(Idem: 40). 
 
In de inleiding wordt kort aandacht besteed aan de diversiteit. Die diversiteit van culturen 
wordt niet langer gezien als ‘afzonderlijk vraagstuk, maar als een element in het kunst- en 
cultureel erfgoedbeleid’ (Idem:18). 
 
In het hoofdstuk over de Kunsten is een passage opgenomen over ‘kunstuitingen allochtonen’. 
Daarin wordt de eindigheid van het categoriale beleid aangekondigd, maar het categoriale 
beleid wordt in 1993 nog niet beëindigd. De rol van de fondsen voor de kunstuitingen van 
migranten wordt benadrukt. 
  
Met de nota Pantser of Ruggengraat (1997-2000) van staatssecretaris Nuis wordt de koers iets 
verlegd. Er is veel aandacht voor vernieuwing van het aanbod, en daarmee veel aandacht voor 
de positie van de kunstenaar, vooral die van jonge kunstenaars. De staatssecretaris wil 
‘makers en verkenners’ ondersteunen en het verleden bewaren. Hij pleit ervoor om jongeren 
meer bij cultuur te betrekken en ‘over etnische grenzen en andere omheiningen culturele 
nieuwsgierigheid aan te wakkeren’ (Pantser of ruggengraat, Cultuurnota 1997-2000:5). 
Voor de deelname aan kunst heeft hij veel aandacht, vooral de kunsteducatie en amateurkunst 
hebben een belangrijke plaats in de nota. De staatssecretaris benadrukt de rol van de kunst-
educatie om niet alleen jonge mensen maar ook volwassenen beter toe te rusten ‘om hun eigen 
keuzen te maken uit de overvloedige hoeveelheid cultuuruitingen waarmee zij dagelijks 
worden geconfronteerd’ (Idem: 9). De staatssecretaris vindt dat het beleid voor amateurkunst 
zich behalve op de kwaliteit, ook moet richten op het in stand houden en stimuleren van de 
diversiteit binnen de amateurkunst.  
Voor het eerst wordt een apart hoofdstuk ‘Intercultureel’ gewijd aan ‘migrantenkunstenaars 
en -deelnemers’. Onder het kopje ‘amateurkunst’ schrijft de staatssecretaris dat de landelijke 
organisaties voor amateurkunst zich meer dan voorheen moeten gaan richten op de migranten. 
 
Staatssecretaris Van der Ploeg heeft vervolgens in de nota Cultuur als Confrontatie (Cultuur-
nota 2001-2004) veel aandacht voor het aanbod, maar zet de lijn van zijn voorganger voort en 
stelt het belang van deelname in zijn uitgangspuntennota expliciet aan de orde. In hoofdstuk 5  
kom ik daar uitvoerig op terug. 
 
In de voorgaande paragrafen gaat het, samenvattend, steeds om overwegingen van de over-
heid over 
-  hoe intensief zij de als kwalitatief hoogwaardig aangemerkte kunst wenst te 

ondersteunen en op welke manier het dilemma opgelost kan worden dat steun geen 
bemoeienis mag zijn; 

-  in welke mate zij andere doelstellingen heeft met het steunen van kunst, met name 
maatschappelijke doelstellingen: op individueel niveau (ontplooiing, zingeving, een 
hogere kwaliteit van bestaan) en op samenlevingsniveau (een betere, zinvolle 
samenleving met betrokken burgers). 9 

 
  

                                                 
9 Een aantal  onderzoekers heeft de redenen voor overheidsinterventies in de cultuursector willen ordenen. 
Knulst onderscheidt afspiegeling en distinctie (Knulst 1980, 1982); Kassies noemt de onmisbaarheid van 
schoonheid in een mensenleven, persoonlijkheidsontwikkeling en maatschappelijke bewustwording 
 (Kassies 1983: 14); Pots onderscheidt doelstellingen die bijdragen aan politiek-bestuurlijke idealen en goede 
condities scheppen voor ‘het autonoom geachte’ culturele leven  (Pots 2002: 419, 420). 
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2.3.2  Uitgaven van het rijk voor het cultuurbeleid na 1985 
In tabel 1 zijn de uitgaven op de begroting voor cultuur weergegeven van 1985 tot en met 
2004. In dit overzicht heb ik de uitgaven voor Kunsten uitgesplitst naar sectoren, voor 
Cultureel Erfgoed en Media Letteren en Bibliotheken zijn alleen de totaalbedragen 
opgenomen.  
 
In de vermelde periode groeien de totalen voor Kunsten, Erfgoed en Media Letteren en Bibli-
otheken. De relatieve groei van het kunstenbudget en het erfgoedbudget is groter dan de groei 
van de middelen voor Media, Letteren en Bibliotheken. De laatstgenoemde sector is in abso-
lute zin veruit het omvangrijkst. De groei van de beschikbare middelen voor Amateurkunst/ 
Kunsteducatie houdt ongeveer gelijke tred met de toename van het totale budget voor de 
kunsten. De afname van de voor Amateurkunst/ Kunsteducatie beschikbare middelen tussen 
de jaren 2001 en 2002 is toe te schrijven aan de oprichting van het Fonds voor Amateurkunst.   
 
Het overzicht stelt mij in staat om enkele specifieke zaken uit te lichten, vooruitlopend op de 
komende hoofdstukken. Daarbij concentreer ik me op ontwikkeling en de herkenbaarheid van 
de op participatie gerichte budgetten. 
 
Met het overzicht als uitgangspunt kan ook een overzicht worden gemaakt van de bestedingen 
voor amateurkunst en kunsteducatie of kunstzinnige vorming als deel van het kunstbeleid.  
Deze bestedingen gebruik ik als een indicatie voor de verhoudingen tussen de middelen 
besteed aan het ‘kwalitatief hoogwaardige’ aanbod en de middelen voor het bevorderen van  
participatie. Ik gebruik hier de term indicatie, omdat in de subsidies van instellingen voor pro-
fessionele kunsten soms ook – bescheiden – bedragen voor educatie opgenomen kunnen zijn.  
 
Grofweg kan beweerd worden dat het aandeel voor amateurkunst en kunstzinnige vorming 
varieert tussen de 4% en de 9% van de totale uitgaven voor kunsten. Voor 2002 lijkt het 
percentage geringer, maar als daar ca. 13 miljoen euro voor het Actieplan Cultuurbereik aan 
wordt toegevoegd en 1,8 miljoen euro voor de projecten op het gebied van amateurkunst (uit 
de middelen voor de fondsen), dan zijn die middelen tezamen ca. 8,7% van de totale kun-
stenbegroting. Het gaat dus volgens deze telling om een bescheiden aandeel in de kunsten-
begroting.  
 
Het is op basis van de beschikbare gegevens niet goed mogelijk om na te gaan hoeveel 
middelen in de subsidies voor professionele kunsten besteed zijn aan participatie, zelfs als we 
het percentage zouden verdubbelen, dan zou het aandeel voor participatie nooit meer 
bedragen dan een kleine 20% van het totaal van de middelen besteed aan kunsten. 



Beleid voor Cultuur en Immigranten – Rijksbeleid en Uitvoeringspraktijk (1980 – 2004)  

25 
  

Tabel 1.  Uitgaven voor cultuur van het Rijk 1985-2004 (in mln. euro)*  
 
 

1985 1988 1991 1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Beeldende 
Kunst, 
Vormgeving 14,6 35,0 37,4 57,9 61,3 65,4 54,5 73,4 45,6 44,9 41,8 
Podiumkunsten 
 106,9 108,3 110,9 123,1 142,9 150,9 147,9 180,8 174,5 179,8 180,1 
Film 

7,4 9,8 11,2 11,8 12,3 14,8 11,5 19,5 10,5 11,5 11,4 
Amateuristische 
kunst/ K.V. 12,5 10,0 11,5 11,4 16,8 16,5 20,0 23,2 23,7 24,8 29,0 
Overige kunsten 

3,4 5,1 7,8 4,5 0,0 16,2 20,6 39,7 37,6 32,5 34,2 
Met ACP (vanaf 
2002)         42,7 42,7 42,7 
Fondsen 
kunsten#         61,6# 61.8 68.4 
Totaal kunsten 

144,8 168,2 178,9 208,7 233,3 263,8 254,4 336,6 358,1 360,2 363,2 
Cultureel 
erfgoed 128,7 102,6 103,9 123,5 179,4 176,1 284,7 260,1 227,1 229,5 267,0 
Fondsen 
erfgoed#         5,0 7,9 6,0 
Totaal erfgoed*         232,1 237,4 273 
Media, Letteren,   
Bibliotheken 613,6 580,0 603,0 706,5 687,3 769,9 874,6 879,4 920,1 921,6 906,5 
Fondsen 
Bibliotheken en 
Letteren#         7,7 7,9 8,3 
* De bedragen tot en met 2001 zijn gebaseerd op de slotwet, die van 2002 -2004 op de kerncijfers van 
OCW 2007:126 

# Sinds 2002 worden de uitgaven voor de fondsen apart verantwoord, bijvoorbeeld Kunsten: 297 + 
61.6 (fondsen) = 358.1 voor 2002 
 
Bronnen: Cultuurbeleid in Nederland, OCW (2002: 83); Kerncijfers OCW (2007:126) 
 

2.4  De inrichting van het cultuurbeleid  
 
Voor een goed begrip van de ontwikkeling van het beleid voor cultuur en immigranten is het 
nodig de inrichting van het Nederlandse cultuurbeleid op hoofdlijnen te schetsen, en een 
aantal belangrijke organisaties, afspraken, procedures en conventies te introduceren.10  

2.4.1  Aard van de interventie 
In het cultuurveld treedt de overheid vooral op als geldgever. Een enkele keer zorgt de over-
heid voor andere interventies, zoals het creëren van belastingmaatregelen die het aantrekkelijk 

                                                 
10 Voor een uitgebreide uiteenzetting over de inrichting van het cultuurbeleid verwijs ik naar de OCW-uitgaven 
Cultuurbeleid in Nederland van 2002 en 2007 en naar Van der Hoeven: De grens als spiegel (2005). 
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maken om in culturele doelen of projecten te investeren. Ook zoekt de overheid de verbinding 
met particuliere middelen, maar overwegend gaat het om het zorgen dát er middelen zijn en 
om het scheppen van voorwaarden voor de toedeling of verdeling van die middelen.    

2.4.2  Juridisch kader  
Vóór 1988 werden subsidies jaarlijks toegekend via de begrotingen van het departement waar 
de cultuursector was ondergebracht. Voor de besteding van middelen aan de Kunsten vroeg 
het ministerie in veel gevallen het advies van de Raad voor de Kunst. Bij het verdelen van 
middelen werd vaak, niet altijd, gebruik gemaakt van ministeriële regelingen.  
 
Vanaf 1988 wordt gewerkt met meerjarenplannen voor de kunsten, vanaf 1993 is de meerja-
ren subsidiesystematiek gebruikt voor de gehele cultuursector. De Wet op het specifiek 
cultuurbeleid (WSC) van 1993 (Staatsblad 1993: 193) vormt daarvoor het wettelijk kader. De 
wet bevat de verplichting voor de minister van Cultuur om eens per vier jaar een 
meerjarenplan voor het specifiek cultuurbeleid te maken. Die nota dient een overzicht te 
bevatten van de gerealiseerde en voorgenomen activiteiten op het terrein van het specifiek 
cultuurbeleid. De term specifiek is gehanteerd omdat de wet niet geldt voor het gehele terrein 
van de cultuur, maar alleen voor de domeinen die in de cultuurnota’s zijn aangegeven.  
Volgens de memorie van toelichting gaat het om ‘de kunsten, de musea, de monumenten, de 
archieven, de media, het bibliotheekwerk en de internationale betrekkingen op deze terrei-
nen’. Met het mediabeleid heeft het cultuurbeleid een knipperlichtrelatie; soms wordt het tot 
het cultuurbeleid gerekend, dan weer is het een aparte entiteit. De minister bepaalt niet alleen 
de hoofdlijnen van beleid, maar ook de domeinen waarop de nota betrekking heeft. Zowel de 
mediasector als de sector van het erfgoed kennen naast de Wet op het specifiek cultuurbeleid 
ook andere wetten en regelingen.  
 
De rijksoverheid wilde destijds het subsidiestelsel planmatiger maken en tegemoet komen aan 
de wens van cultuurinstellingen om meerdere jaren tegelijk te kunnen plannen. Een bijko-
mend voordeel was dat zo de middelen voor de kunsten in een periode van bezuinigingen 
beter veiliggesteld leken te zijn. Of een wet het daarvoor meest geëigende instrument zou zijn, 
was nog even een punt van discussie. Een belangrijk argument om daar toch voor te kiezen 
was dat met ingang van 1 januari 1989 alleen nog specifieke uitkeringen - uitkeringen van het 
rijk aan provincie en gemeente waarvan de bestemming is geoormerkt-, mochten worden 
verstrekt als daaraan een wettelijke regeling ten grondslag lag.  
Een belangrijke bepaling in de WSC is het fondsenartikel (art. 9), waarbij de minister de 
bevoegdheid krijgt, te weten een doorlopende wettelijke machtiging, om stichtingen op te 
richten met als doel de financiële ondersteuning van cultuuruitingen. 
 
Samenvattend legt de wet de verplichting aan de minister op om voorwaarden te scheppen en 
voorziet hij in de daarbij te volgen procedure. De wet schept zo het kader voor de cultuurnota, 
voor meerjarige instellingssubsidies na een kwaliteitsoordeel, en voor de oprichting en finan-
ciering van de cultuurfondsen. 

2.4.3  Raad voor Cultuur 
‘De Raad voor Cultuur heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten Generaal te 
adviseren over algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het rijk op het 
terrein van de Cultuur’, aldus hoofdstuk 1A, artikel 2a2 van de Wet op het specifiek cultuur-
beleid. In de praktijk adviseert de Raad over algemene bovensectorale vraagstukken in de 
cultuur, over beleidsvraagstukken van sectoren binnen de cultuur, over meerjarige subsidie-
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aanvragen van culturele instellingen en over aanvragen betreffende het aanwijzen en behou-
den van monumenten en archieven. 
 
De Raad voor Cultuur is in 1996 opgericht, als een van de gevolgen van de Grote Efficiency 
Operatie (GEO) waarin onder meer het aantal adviesraden van de overheid drastisch is 
gereduceerd; de Raad voor Cultuur is een samenvoeging van de Raad voor de Kunst, de Raad 
voor het Cultuurbeheer (op zich weer een samenvoeging van adviesraden op het gebied van 
cultureel erfgoed), de Mediaraad en de Raad van Advies voor het Bibliotheekwezen en 
Informatievoorziening. Gezamenlijk telden deze adviesraden 275 leden; de Raad voor Cultuur 
begon met 25 en telt inmiddels nog slechts 9 leden. Daarnaast maakt de Raad gebruik van een 
ruim bestand aan adviseurs in diverse commissies.  
Instellingen die een beroep doen op middelen van de cultuurnota worden op grond van hun 
aanvraag beoordeeld door de Raad voor Cultuur. De minister onderbouwt zijn besluit met het 
advies van de Raad.  

2.4.4  Fondsen 
Om de groeiende subsidieaanvragen te behandelen zijn er in de jaren tachtig een aantal fond-
sen ingesteld voor de scheppende kunsten, op basis van de Fondsenwet scheppende kunsten 
(1981). Die wet is ingetrokken met het invoeren van de Wet specifiek cultuurbeleid, waarin 
het mogelijk wordt om voor het hele terrein van het – specifiek- cultuurbeleid fondsen op te 
richten. Aan de fondsen zijn onder voorwaarden overheidstaken gedelegeerd; een belangrijke 
taak is het verlenen van subsidies. De fondsen hebben daarvoor hun eigen procedures ontwik-
keld. De fondsbesturen kennen subsidies toe. Het functioneren van de fondsen wordt nu 
beoordeeld door Raad voor Cultuur, in het kader van de cultuurnota procedure. Met ingang 
van 2008 beoordelen visitatiecommissies het functioneren van de fondsen.  
In 2002 waren er de volgende fondsen: 

• Fonds voor de Letteren (1969) 
• Bedrijfsfonds voor de pers (1974) 
• Fonds voor de Scheppende Toonkunst (1982) 
• Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (1987) 
• Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (1988) 
• Stichting Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (1990) 
• Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds (1991) 
• Mondriaan Stichting (1993) 
• Stimuleringsfonds voor Architectuur (1993) 
• Nederlands Fonds voor de Film (1993) 
• Fonds voor het Bibliotheekwerk voor Blinden en Slechtzienden (1995) 
• Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (2002) 
• Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (2002); een fusie van het Fonds voor 

Amateurkunst (1997) en het Fonds voor de Podiumkunsten (1993) (OCW  2002: 77) 
 
Vanaf 2007 zijn het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, het Fonds voor Podiumprogram-
mering en Marketing en de activiteiten voor de professionele podiumkunsten van het Fonds 
voor Amateurkunst en Podiumkunsten opgegaan in een nieuw fonds: het Nederlands Fonds 
voor Podiumkunsten. Voor cultuureducatie en amateurkunst is in 2008 een nieuw fonds in het 
leven geroepen, het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
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2.4.5  Beleidsvoering 
 
Beoordelen 
Het in 1862 door de liberale minister-president Thorbecke geformuleerde credo: ‘De Reege-
ring is geen oordeelaar van wetenschap en kunst’ (Oosterbaan Martinius 1985: 47, 48), heeft 
grote gevolgen gehad voor de inrichting van het kunst- en cultuurbeleid van na de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Met de oprichting van de Raad voor de Kunst in 1948, later voortgezet in de Raad voor Cul-
tuur (1996), en van de Fondsen is gezorgd dat het inhoudelijk oordeel over de kwaliteit van de 
kunsten in handen is van onafhankelijke adviesorganen van deskundigen.  
De achterliggende gedachte is dat individuele kunstenaars, schrijvers, componisten, choreo-
grafen in de gelegenheid gesteld moeten worden om in kunstzinnig opzicht te kunnen doen 
wat ze willen doen. Alleen ingewijden kunnen beoordelen of  de uitingen van kunstenaars, 
zeker als het gaat om experimenten en vernieuwende initiatieven, iets voorstellen en of de 
gemeenschap er geld voor over zou moeten hebben. Men werkt hier met het ‘Vincent Van 
Gogh’- argument: in de tijd waarin kunstenaars leven, wordt hun kracht en impact door de 
meeste mensen nog niet gezien. Alleen deskundigen kunnen dat onderkennen.   
 
De vraag of een cultuuruiting in aanmerking komt voor steun van de overheid is ook nu nog 
in de meeste gevallen in handen van niet-departementale adviesorganen. Zij verrichten onaf-
hankelijk van politiek en bestuursapparaat de ‘kwaliteits- en verscheidenheidstoets’. De 
belangrijkste organen zijn nu de Raad voor Cultuur en de eerder genoemde cultuurfondsen. 
 
Het begrip kwaliteit is echter verre van eenduidig. Wanneer kunst of cultuur kwaliteit heeft, is 
dat zo omdat een groep mensen dat vindt. De adviseurs beslissen in onderling overleg welke 
uiting of welk programma ‘kwaliteit’ heeft en in aanmerking komt voor subsidie. Als criteria 
van die kwaliteitstoets zijn de afgelopen twintig jaar ‘vakmanschap’, ‘oorspronkelijkheid’ en 
‘zeggingskracht’ gehanteerd, soms iets anders geformuleerd. Ook die begrippen kunnen op 
veel verschillende manieren worden ingevuld en onderling uiteenlopend gewogen worden. 
Wie er aan tafel zit en hoe die persoon naar cultuur kijkt, is bij het bepalen van het 
kwaliteitsoordeel van groot belang.   
 
In de jaren tachtig is de discussie over een gedifferentieerd kwaliteitsbegrip gevoerd; toen 
ging het om het beoordelen van uitingen van amateurs, daarvoor moesten de criteria anders 
gewogen worden dan voor professionals (WVC 1984)11. De afgelopen twintig jaar is de 
inhoud van het begrip kwaliteit in toenemende mate een punt van aandacht geworden 
vanwege de cultuuruitingen van immigranten.  
 

                                                 
11 ‘Daarom meen ik dat, waar dat van toepassing is, vast dient te worden gehouden aan het primaat van het 
kwaliteitsbeginsel bij het kunst- en cultuurbeleid. Kwaliteit is hierbij niet op te vatten als iets statisch, als een 
norm die bij voorbaat vastligt, maar meer als een richtsnoer voor het niveau waarnaar gestreefd moet worden. 
Kwaliteit op verschillende niveaus en van verschillende aard, maar steeds getoetst over de grenzen van sectoren 
aan meer algemene opvattingen met betrekking tot kwaliteit, waarbij het gaat om onder andere zeggingskracht, 
oorspronkelijkheid en ambachtelijk kunnen. Deze toetsing zoal niet aan objectieve dan toch aan intersubjectieve 
kwaliteitsnormen heeft op den duur iedere sector nodig om werkelijk tot ontwikkeling te komen.’ 
Minister Brinkman geeft zich in deze passage uit zijn Brief Cultuurbeleid rekenschap van de verschillen tussen 
amateur- en professionele kunst en maakt in dezelfde brief ook een verschil tussen culturele ‘meerderheid en 
minderheden’ (Cultuurbeleid, Brief van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1984-1985, 18990: 6,7). 
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Subsidieprocedure 
Tussen 1945 en 1988 werden de subsidies jaarlijks toegekend aan instellingen en werd het 
totaal van de subsidies zichtbaar in de toelichting bij de begroting van het ministerie waar de 
cultuursector was ondergebracht. Voor de besteding van middelen aan de Kunsten vroeg het 
ministerie in veel gevallen het advies van de Raad voor de Kunst. Daarnaast waren er depar-
tementale werkgroepen die zich met specifieke onderwerpen bezig hielden, het orkestenbestel 
bijvoorbeeld of het toneelbestel, of de stand van zaken van het nationale erfgoed (Smithuijsen 
2004: 3). 
 
Met het Kunstenplan 1988-1992 wilde de minister met een ‘integraal plan’ een ‘billijke ver-
deling van de middelen tussen de sectoren’ mogelijk te maken. Er was sprake van ‘historisch 
gegroeide onevenwichtigheden tussen de sectoren’ en ook nieuwe initiatieven dienden een 
kans te krijgen (Brief over het Kunstbeleid, TK 1987-1988, 20263 nrs.1-2: 33, 34). De proce-
dure bleek behulpzaam en in 1992 werd deze voor de gehele cultuursector gehanteerd. In  
1993 kreeg de procedure vervolgens een wettelijke grondslag (zie par. 2.4.2).     
 
Naast de mogelijkheid van een ‘integrale afweging’ maakte de plansystematiek het de 
minister beter mogelijk dan voor die tijd, om cultuurpolitieke doelen te formuleren en die te 
implementeren door vooraf aan een planperiode algemene en bijzondere subsidievoorwaarden  
te stellen aan het beleid van instellingen. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over de kwantiteit en 
kwaliteit van de productie, over spreiding en publieksbereik, kwaliteit van het financiële 
beheer en over de financiële en inhoudelijke verantwoording achteraf (OCW 2002: 73). 
 
Om die nadere voorwaarden te kunnen stellen aan de instellingen zijn de bewindslieden in de 
loop der jaren hun plannen in een uitgangspuntenbrief voor gaan leggen aan het parlement. 
Dat geldt voor Pantser of Ruggengraat (1995) van staatssecretaris Nuis, de uitgangspunten-
brief Cultuur als Confrontatie van staatssecretaris Van der Ploeg (1999) en Meer dan de Som 
(2003) van staatssecretaris Van der Laan. 
 
Om voor subsidiering in aanmerking te komen moeten instellingen uiterlijk een jaar voor aan-
vang van een nieuwe cultuurnotaperiode een aanvraag indienen.  
Die aanvraag bevat een beleidsplan voor de komende periode. De minister stuurt de aanvra-
gen voor advisering door aan de Raad voor Cultuur. Uiterlijk dertien weken voor het begin 
van een volgende periode maakt de minister zijn besluit over een aanvraag kenbaar. Het 
beleidsplan geeft inzicht in de artistieke/inhoudelijke doelen voor de komende vier jaren en 
bevat een evaluatie van het gevoerde beleid. 
 
Controverse 
De mogelijkheid voor de minister om van te voren aan te geven wat de beleidsprioriteiten zijn 
en die te verbinden aan de subsidievoorwaarden, is een doorn in het oog van hen die vinden 
dat de systematiek er is om de autonome ontwikkeling van kunst en cultuur te bevorderen.  
Deze oude controverse gaat eenvoudigweg over de vraag wie mag zeggen wat er met de 
gemeenschapsmiddelen in de cultuur gebeurt. Wat mag een overheid wel en niet bepalen? 
 
Uitvoering 
De uitvoering van het beleid is in handen van cultuurinstellingen. De meeste produceren, 
tonen of bewaren cultuurproducten. Daarnaast zijn er sectorinstituten die een cultuursector, 
zoals architectuur of theater met informatie, advisering en deskundigheidsbevordering terzijde 
staan.  
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Tussen de circa 350 gesubsidieerde instellingen (planperiode 2001-2004) bestaan grote ver-
schillen in omvang en bestaansduur. Een paar cijfers: 33% van de instellingen ontvangt min-
der dan 100.000 euro subsidie per jaar, tezamen ontvangen zij 2% van het cultuurnotabudget 
(het budget dat ingezet wordt voor aanvragen in het kader van de cultuurnota); 4% van de 
instellingen ontvangen samen 45 % van het cultuurnotabudget en 17% van de instellingen 
krijgen 80% van het cultuurnotabudget toebedeeld; dit zijn sectorinstituten en productie-
instellingen. De vernieuwing en doorstroom vindt vooral bij de kleinere instellingen plaats. 
(OCW, Verschil maken 2006, bijlage II: 2).     
 
Hoewel veel van het beleid in de cultuurnota ondergebracht is, blijven er onderwerpen die het 
ministerie zelf uitvoert, ook zonder advies van de Raad voor Cultuur. Recente voorbeelden 
zijn de beleidsprogramma’s Cultuur en School, het Actieplan Cultuurbereik en het internatio-
naal cultuurbeleid. Ook voor de cultuuruitingen van minderheden heeft een aantal jaren, in 
begin van de jaren tachtig en aan het einde van de jaren negentig (1997-2001), een budget 
bestaan waarop een beroep kon worden gedaan. De aanvragen werden zonder tussenkomst 
van een adviesorgaan beoordeeld. 
 
Evalueren  
Het ontbreken van uitspraken over de gewenste aard en bereik van het te subsidiëren aanbod 
en de spreiding ervan maakt ook het evalueren van het totstandkomingsbeleid moeilijk, of 
anders bekeken, juist erg eenvoudig. Anders dan de kwaliteit van de uiting, en een aantal out-
putgegevens die vastgesteld worden vooraf aan de vierjaarlijkse subsidiering, zijn er geen 
criteria waaraan het beleid wordt getoetst in een evaluatie. Het beleid wordt als geslaagd 
beschouwd als het wordt uitgevoerd zoals voorgenomen in de beleidsplannen. De evaluatie 
vindt daarmee – impliciet – plaats op het niveau van het nagaan of het programma conform de 
voornemens is uitgevoerd. Van enige toets van het effect in de samenleving, van welke aard 
dan ook, is geen sprake. 
 
Naar het effect (bereik) van specifieke programma’s laat de overheid wel onderzoek doen, 
zoals naar de resultaten van Cultuur en School (Ganzeboom e.a. 2001; 2002) en het Actieplan 
Cultuurbereik (o.a. Landelijke evaluatie van het Actieplan Cultuurbereik 2001-2004. 
Eindrapport. 2005; Het Actieplan Cultuurbereik en Cultuurdeelname 1999-2003: Een 
empirische evaluatie op landelijk niveau 2005; Van stolling naar stroming 2007). 
 
Eens in de vier jaar voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het algemeen 
voorzieningenonderzoek uit om een inzicht te krijgen in het gebruik van voorzieningen. 
Culturele instellingen vallen daar ook onder; geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde voorzieningen. De onderzoeksresultaten kunnen 
daarom niet gezien worden als een evaluatie van overheidsbeleid. Het SCP verzorgt een 
studiereeks naar de vrijetijdsbesteding van burgers en het draagvlak daarbinnen voor cultuur. 
In dat onderzoek is geen uitsplitsing gemaakt naar gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd 
aanbod. Ook is geen onderscheid gemaakt tussen professionele en amateurkunst; het 
onderzoek kan niet gezien worden als een onderzoek naar het beleid van de overheid; het 
geeft trends in vrijetijdsbesteding aan.  
 
Stelselwijziging 
OCW plaatst in 2002 een aantal kanttekeningen bij de procedure; het steeds integraal afwegen 
van aanbieders van cultuur neemt niet weg ‘dat er instellingen zijn waarvan het niet realistisch 
is om te verwachten dat hun voortbestaan elke vier jaar ten principale ter discussie wordt 
gesteld’ (OCW 2002: 72). De omvang en statuur van de instellingen verschilt enorm. Binnen 
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en tussen cultuurdisciplines is het soms moeilijk om de voorgenomen integrale afweging tus-
sen aanvragen in het kader van de cultuurnotaprocedure te realiseren (Smithuijsen 2004). Om 
die reden neemt de minister zich voor de inrichting van de subsidiëring op onderdelen bij te 
stellen (Verschil maken 2006). 
 

2.5 Integratiebeleid en cultuur 
 
Het beleid voor cultuur en immigranten komt op gang in 1979, als een aspect van het dan 
nieuwe minderhedenbeleid.  Het besef in de samenleving en daarmee bij de beleidsmakers 
was toen doorgedrongen dat de meeste immigranten gekomen waren om te blijven en niet 
meer terug zouden gaan naar hun land van herkomst (Entzinger 1975).12  
In het kader van het minderhedenbeleid gaf het kabinet aan de vakdepartementen de opdracht 
om binnen hun beleidsterrein aandacht te besteden aan de (positie van) minderheden. Het 
ministerie van Binnenlandse Zaken trad vanaf 1980 op als coördinator van het 
minderhedenbeleid. 
 
Het minderhedenbeleid heeft zich in de periode die ik in dit onderzoek behandel verder 
ontwikkeld en wordt vanaf 1992 aangeduid als integratiebeleid. 
Ook de positionering van de beleidsvoering voor cultuur en immigranten is in de onderzochte 
periode gewijzigd. Het beleid voor cultuur en immigranten is aanvankelijk gestart vanuit de 
Hoofdafdeling Culturele Minderheden van het directoraat-generaal Maatschappelijke 
Ontwikkeling van het ministerie van CRM. Het beleid en de uitvoering ervan is na verloop 
van tijd door de directie Kunsten van het directoraat-generaal Cultuur van WVC 
overgenomen13.  Ook de relatie van het specifieke beleid voor cultuur en immigranten met het 
algemene cultuurbeleid is in de onderzochte periode gewijzigd.  
  
Ondanks deze veranderingen is er altijd een relatie blijven bestaan tussen het 
minderheden/integratiebeleid en het beleid voor cultuur en immigranten. Ik beperk me hier tot 
een korte schets van de ontwikkelingen in het integratiebeleid en de opvattingen over cultuur 
binnen dat beleid, en tot een korte beschrijving van de veranderingen in de beleidsvoering van 
het beleid voor cultuur en immigranten.  

Ontwikkelingen integratiebeleid en cultuur 
De Minderhedennota (1983) is een uitwerking van de Ontwerp-Minderhedennota van 1981, 
die naar aanleiding van het advies ‘Etnische minderheden’ (Penninx 1979) van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is verschenen. De 
Minderhedennota heeft als kerngedachte dat groepen in de samenleving, die een lage 
sociaaleconomische status combineren met het etnisch of cultureel als ‘anders’ beschouwd 
worden, het risico lopen om in een permanente marginale positie te raken. Het antwoord 
daarop zijn maatregelen op sociaaleconomisch en cultureel-religieus gebied, gericht op die 
expliciet omschreven groepen14, om te voorkomen dat ze in een permanente marginale positie 

                                                 
12 Bij het schrijven van de paragrafen 2.5, 2.6 en 7.3, heb ik gebruik gemaakt van de studies over beleid, 
integratie en immigratie van Penninx e.a. (1998, 2005) en van Bruquetas-Callejo e.a. (2007).  
13 In 1994 wordt het Directoraat-generaal Cultuur en daarmee het beleid voor cultuur en immigranten 
ondergebracht bij  het nieuwe ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
14 In de Ontwerp-Minderhedennota is aangegeven dat het minderhedenbeleid betrekking had op Antillianen, 
buitenlandse werknemers, Molukkers, Surinamers, vluchtelingen, woonwagenbewoners en zigeuners (TK 1982-
1983,16102, nrs 20-21: 9) . 



Beleid voor Cultuur en Immigranten – Rijksbeleid en Uitvoeringspraktijk (1980 – 2004)  

32 
  

terecht komen. De nota constateert dat ‘de toegankelijkheid van het algemene cultuurbeleid 
(…) voor minderheden beperkt [is] ’ (Minderhedennota: 68).  
Voor het kunsten- en museabeleid werden in de nota doelstellingen geformuleerd (zie par. 
4.4).  
 
Eind jaren tachtig groeit de ontevredenheid over het minderhedenbeleid. De WRR formuleert 
de kritiek in een rapport over ‘allochtonenbeleid’ (WRR 1989); het beleid had volgens de 
WRR gefaald in de domeinen van werk en onderwijs en de nadruk had teveel gelegen op 
culturele aspecten en het subsidiëren van minderhedenorganisaties.  
 
Na de kritiek van de WRR gaat met de Contourennota van 1992 en Kansen Krijgen, Kansen 
Pakken (1998) op het gebied van het algemene integratiebeleid een andere wind waaien. De 
nadruk in het beleid komt dan te liggen op de sociaal-economische aspecten en minder op de 
cultureel-religieuze elementen. Het beleid concentreert zich op werk en onderwijs.  
 
In de nota Kansen Krijgen, Kansen Pakken wordt de verschuiving van ‘minderhedenbeleid’ 
naar ‘integratiebeleid’ zichtbaar. Dit betekende meer aandacht voor de rol van de individuele 
immigrant, de benadering van immigranten als groep werd veel minder belangrijk. Goed 
burgerschap is een centraal concept: de immigrant heeft als burger niet alleen rechten, maar 
ook plichten.  
 
Kansen Krijgen, Kansen Pakken geeft wel expliciet aan dat de belangrijkste aandachtsgebie-
den van de nota – wonen, werken en weten – de beleidsprioriteit zijn voor vooral de grotere 
etnische minderheidsgroepen, van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Nederlands-Antilli-
aanse afkomst en met name voor de jongeren in de grotere gemeenten. De nota beschouwt 
etnische minderheden als de meest kwetsbare risicogroep, waarvoor het algemene 
instrumentarium niet of in onvoldoende mate voldoet. Voor deze groepen acht men ‘een 
specifieke benadering nodig, om processen van marginalisering om te buigen en deze  
doelgroepen kansen op volwaardige deelname aan de samenleving te bieden’ (Kansen 
Krijgen, Kansen Pakken: 11). In het kader van het bevorderen van de participatie van deze 
groepen zijn ook actiepunten voor het cultuurbeleid geformuleerd. Deze actiepunten 
concentreerden zich op de opname van kunst- en cultuuruitingen van personen uit 
minderheidsgroepen in de gevestigde cultuurinstellingen, en het bevorderen van de deelname 
van die groepen aan de activiteiten van deze instellingen. Een jaarlijkse rapportage daarover 
werd in het vooruitzicht gesteld. IJkpunten daarbij waren de vertegenwoordiging van 
minderheidsgroepen in besturen, advies- en programmaraden, in de personeelsformatie en in 
het afnemers- of deelnemersbestand.  
 
De nieuwe individuele benadering van immigranten leidde ook tot een ander type van 
maatregelen. Zoals de in 1998 ingevoerde verplichte inburgeringsprogramma’s, met 
trainingen in de Nederlandse taal en cultuur, om de sociaaleconomische integratie te 
bevorderen. Parallel daaraan kwam het Grote Stedenbeleid op gang. Om strategische redenen 
richtte dat zich niet primair op individuen uit specifieke groepen maar op bepaalde wijken. In 
het beleid voor cultuur en immigranten zijn sporen van dat type beleid terug te zien. 

Positionering beleid voor cultuur en immigranten 
Het beleid voor cultuur en immigranten was, zoals in de inleiding vermeld, gestart door een 
initiatief uit de samenleving: een initiatief van immigranten. Voor de cultuuruitingen van 
immigranten had de directie Kunsten van het directoraat-generaal Cultuur van het ministerie 
van CRM aanvankelijk geen belangstelling. Het initiatief om dergelijk beleid te ontwikkelen 
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is gekomen van de Hoofdafdeling Culturele Minderheden van het directoraat-generaal 
Maatschappelijke Ontwikkeling van hetzelfde ministerie. De ambtenaren van die afdeling 
hebben de directie Kunsten ertoe aangezet om gezamenlijk, ook met hulp van ambtenaren van 
het ministerie van BiZa, een beleid te ontwikkelen. Deze ambtenaren hebben in 1981 een 
ambtelijke werkgroep geformeerd die zich ontwikkelde tot de Commissie Cultuuruitingen 
Minderheden (CCM). Deze commissie had tot taak de subsidieaanvragen van immigranten te 
beoordelen en een beleid te ontwikkelen, waarbij het erom ging ‘de cultuuruitingen van 
minderheden te stimuleren en op een hoger peil te brengen’ (Geraerdts, 1987). Deze 
commissie heeft het eerste beleidsstuk over dit onderwerp opgesteld: het Actieplan 
Cultuuruitingen en Migranten (1982). Dit beleidsstuk wordt in belangrijke mate bepaald door 
de uitgangspunten van het minderhedenbeleid (zie par.4.1). De commissie CCM wordt 
gecontinueerd als in 1982 het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) in 
het leven wordt geroepen. Het beleid voor cultuur en immigranten komt dan in handen van de 
directie Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers van het directoraat-generaal Welzijn en 
van de directie Kunsten van het directoraat-generaal Cultuur van het nieuwe ministerie.  
 
In 1987 stopt het ministerie van Binnenlandse Zaken met zijn bemoeienis met het beleid voor 
cultuur en immigranten. Na 1987 komt het beleid in handen van de directie Kunsten van het 
directoraat- generaal Cultuur. De concrete beleidsvoering is in handen van de afdeling 
Amateurkunst en Kunstzinnige Vorming (AK/KV) van die directie. 
 
De subsidieaanvragen worden  niet langer door de interdepartementale ambtelijke commissie 
behandeld, maar door de Werkgroep Kunstuitingen Minderheden (WKM) van de Raad voor 
de Kunst. Taak van die commissie was om een adviesfunctie te vervullen met betrekking tot 
het kader van het beleidsplan Cultuuruitingen Etnische Minderheden. Vervolgens ging die 
werkgroep aandacht besteden aan de bevordering van de deskundigheid van de Raad voor de 
Kunst op het gebied van cultuur en minderheden ‘ten einde de toegankelijkheid van 
subsidiemogelijkheden van minderheden binnen de reguliere subsidie mogelijkheden te 
vergroten’ (Beurse 1987). 
 

2.6  Samenvatting  
 
In dit hoofdstuk heb ik eerst de voor deze studie over cultuur en immigranten belangrijkste 
visies op cultuur behandeld. Deze visies zijn van belang voor deze studie omdat ze een rol 
spelen bij het denken en handelen in het kader van het beleid voor cultuur en immigranten na 
1980. 
De romantische visie op kunst ziet de kunstenaar als genie en kunst als pure ervaring die los 
staat van tijd en ruimte, terwijl de contextuele benadering juist benadrukt dat cultuuruitingen 
altijd een relatie hebben met de samenleving, de omgeving waarin zij geproduceerd worden. 
Daarnaast bestaat een benadering waarin het effect van cultuuruitingen op het publiek en op 
de samenleving centraal staat. Tenslotte heb ik de relatie met niet-westerse cultuuruitingen 
genoemd. De immigranten waarover deze studie gaat, komen overwegend uit niet-westerse 
cultuurgebieden, daarom is ook kort aandacht besteed aan de gedachtevorming over de positie 
en betekenis van niet-westerse kunst en kunstenaars in het westen.  
 
De geschiedenis van de overheidsinterventie toont de grote rol van het particulier initiatief bij 
het financieren van kunst en cultuuruitingen, waarbij steeds zowel het produceren van kunst 
als het streven naar volksverheffing door de deelname aan kunst aandacht krijgen. In de loop 
van de tijd destilleert zich uit hoe de overheid zich met cultuur gaat bemoeien: van het verbie-
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den van uitingen naar het meefinancieren van het tot stand komen en bewaren ervan, aanvan-
kelijk vooral ook vanwege de te verwachten opvoedende werking van cultuurdeelname. Na de 
Tweede Wereldoorlog intensiveert het beleid. Er moet meer kunst gemaakt worden, die ten 
goede komt aan meer mensen dan voorheen. Het verdere verloop van het beleid laat zien dat 
de inhoud van het beleidsdebat zich steeds beweegt tussen het belang van het faciliteren van 
de ontwikkeling van autonome kunst en de participatie aan gesubsidieerde en andere  
cultuuruitingen. Een overzicht van de uitgaven van het Rijk aan cultuur toont dat de 
beschikbare financiële middelen voor participatie in de kunstensector een bescheiden aandeel 
vormen van het gehele kunstenbudget. 
 
Van belang voor deze studie zijn de inrichting van het cultuurbeleid, de belangrijkste instel-
lingen en procedures. Vooral de organisatie van het kwaliteitsoordeel bij de Raad voor Cul-
tuur en de verschillende cultuurfondsen is van betekenis. Het oordeel over de kwaliteit van 
cultuur is in handen van deskundigen en niet van de staat, die blijft op afstand. De subsidie-
procedure geeft in principe de minister de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan de 
subsidie en de aanvragen onderling te wegen en daardoor beter prioriteiten te kunnen stellen 
en de doorstroom te kunnen bevorderen, zodat er ook ruimte is voor nieuwe initiatieven.  
 
Bij nader inzien blijkt een relatief gering aantal grote instellingen in stand te blijven en een 
groot deel van het budget te gebruiken: de doorstroom vindt vooral plaats onder de vele 
kleinere instellingen.  
 
Ook de mogelijkheden van de minister om te sturen door het stellen van voorwaarden aan een 
subsidie blijken in praktijk beperkt. Er bestaat een terugkerende controverse tussen de 
gevestigde instellingen en de overheid over wat zij wel en niet mag bepalen. 
 
Het beleid voor cultuur en immigranten komt op gang in 1979, als een facet van het 
minderhedenbeleid. Het minderheden- en latere integratiebeleid verandert in de onderzochte 
periode. Ook de beleidsvoering van het beleid voor cultuur en immigranten en de relatie van 
dit beleid met het cultuurbeleid wijzigen.   
 
Tussen het minderheden-/integratiebeleid en het beleid voor cultuur en immigranten is er 
ondanks deze veranderingen altijd sprake geweest van een wederzijdse oriëntatie, die met de 
geschetste wijzigingen van karakter wisselt. 
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3  BENADERING 
 
In de terreinverkenning van het vorige hoofdstuk, zijn de belangrijkste visies op cultuur  
geschetst en is de geschiedenis van de overheidsinterventie neergezet. Ook zijn de specifieke 
structuur van het beleidsveld voor cultuur en de voor dit onderzoek relevante aspecten van het 
integratiebeleid aangegeven. Daarmee is de omgeving in kaart gebracht waarin het proces van 
de beleidvorming en -uitvoering voor cultuur en immigranten zich heeft afgespeeld.  
 
In dit onderzoek wil ik de ontwikkeling van het beleid voor cultuur en immigranten 
beschrijven.15 Daarnaast wil ik nagaan welke plek dat beleid heeft gekregen in het algemene 
cultuurbeleid, en te weten komen hoe die incorporatie is verlopen. 
 
Ik heb gezocht naar een benadering die het mogelijk maakt om het feitelijke verloop van het 
beleid en de uitvoering ervan systematisch te beschrijven en te analyseren. 
Deze benadering moet het mogelijk maken om de - impliciete en expliciete - denkbeelden die 
aan dit beleid en de uitvoering ervan ten grondslag liggen te benoemen én de interactie tussen 
die denkbeelden te onderzoeken. Met behulp van benaderingen uit de bestuurskunde heb ik 
een aanpak ontwikkeld die een systematische behandeling van deze onderwerpen mogelijk 
maakt.  
 
In dit hoofdstuk introduceer ik eerst de verschillende elementen van die methode en werk ik 
de onderzoeksvragen uit. Daarna, in het derde deel van het hoofdstuk, wordt met 
gebruikmaking van die elementen de concrete aanpak van het onderzoek naar het beleid voor 
cultuur en immigranten uiteengezet.  
 

3.1 Een beleidsanalytische benadering 
 

Definities en begrippen 
Bij het bepalen van een definitie van de term ‘overheidsbeleid’, kan gekozen worden uit veel 
alternatieven, met steeds weer andere accenten. Er bestaat geen standaarddefinitie.  
 
Een veelgebruikte werkdefinitie is van Frank Fischer: ‘a political agreement on a course of 
action (or inaction) designed to resolve or mitigate a problem on the political agenda. They 
involve a specification of ends (goals) and the means (or instruments)’ (Fischer 1995: 2).  
Deze definitie zal ik gebruiken.  
 
De definitie concentreert zich op de inhoud van een beleid. Daarbij zijn drie aspecten van een 
beleid onderscheiden: een beleidsprobleem dat op de politieke agenda staat (1) en de daarvan 
afgeleide doelstellingen (2) en de maatregelen (3), waarmee beoogd wordt om de 
doelstellingen te realiseren en daarmee de geconstateerde problemen op te lossen, of een 
bijdrage te leveren aan een oplossing. 

                                                 
15 Eerder verschenen studies waarin (aspecten van) het beleid voor cultuur en immigranten een rol spelen zijn: 
Tussen kwaliteit en quotering, doctoraalscriptie van Verweij (1992); Kunst en Culturen, doctoraalscriptie van 
Bloemers (2001), Nieuwkomers, overheid en podiumkunsten, doctoraalscriptie van Ter Schegget (2001). Zie ook 
publicaties van Van Hoogen & van den Berg (1997), Zonderland (1998) en Elffers (2001). 
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In dit onderzoek speelt het proces waarin een beleidsinhoud tot stand komt een belangrijke 
rol. Dit proces duid ik aan als het ‘beleidsproces’ of het ‘totstandkomingsproces’. 
 
Een beleidsprobleem is geen gegeven, het ‘bestaat’ alleen als een specifieke groep politici en 
beleidsmakers een verschijnsel als een probleem beschouwt. Het probleem is een constructie, 
een gedeelde perceptie van een situatie in de samenleving. 
 
Hoe een geformuleerde maatregel in de praktijk wordt toegepast is lang niet altijd expliciet 
onderwerp van onderzoek. Ik heb de uitvoering van beleidsvoornemens expliciet 
meegenomen in deze studie, omdat ik wilde weten of en hoe de voorgenomen maatregelen 
zijn geëffectueerd en of er in het proces van uitvoering al dan niet conform de voornemens is 
gehandeld. Onder de uitvoering van het beleid versta ik de wijze waarop de in de 
beleidsteksten geformuleerde maatregelen worden geconcretiseerd en toegepast.  

Beleid, visies en veronderstellingen   
Het gebruik van de  genoemde drieslag probleemformulering, doelen en maatregelen en de 
relatie daartussen lijkt in de beleidspraktijk van de overheid niet altijd  voor de hand te liggen.  
In deze beleidspraktijk concentreren verhandelingen over beleidsvorming en –evaluatie zich 
vaak op het formuleren en het al dan niet halen van beleidsdoelen, maatregelen en de daaraan 
gerelateerde ‘output targets’.  Dat betekent dat de evaluatie zich beperkt tot de vraag of deze 
‘targets’ wel of niet gerealiseerd zijn.  
 
Deze beperkte benadering kan in sommige praktische omstandigheden adequaat en voldoende 
zijn voor beleidsmakers. Om een antwoord te vinden op de vraag waarom het beleid zich zo 
heeft ontwikkeld als het zich heeft ontwikkeld volstaat een dergelijke beperkte ‘economische’ 
redenering  niet maar biedt een bestuurskundige benadering wel de benodigde 
aanknopingspunten.   
 
Het idee dat beleid een constructie is van ideeën en berust op veronderstellingen, opvattingen, 
en‘frames’, is een in de bestuurskunde breed gedragen en goed onderbouwde visie16. De 
literatuur op dit gebied treft men aan in het kader van onderzoek naar het ontwerpen en 
evalueren van beleid, maar ook in de argumentatieleer en studies over besluitvorming en 
politieke elites. Dit idee is behulpzaam om zicht te krijgen op de achterliggende gedachte die 
de relatie tussen probleemformuleringen, doelstellingen en maatregelen in het te onderzoeken 
beleid bepalen. 

Beleidsprogramma en samenleving: Fischer’s schema  
Bij het vinden van een voor deze studie behulpzame benadering heb ik de opvatting over 
beleid van Fischer als uitgangspunt genomen. 
 
Zijn benadering bestaat uit een systeem dat vier met elkaar verbonden niveaus van beleids-
debat en -evaluatie in kaart brengt 

                                                 
16 Opvattingen en visies worden aangeduid met een groot aantal uiteenlopende termen en concepties. 
Gehanteerde termen en concepties zijn: impactmodel (Freemann & Sherwood 1970), theory in practice (Argyris 
en Schön 1974), cognitive maps (Axelrod 1976),  theory of action (Patton 1978), policy-making framework 
(Lindblom & Cohen 1979), political messages en political reasoning (Vedung 1982), frame (Schön & Rein 
1994), handelingstheorie (Van de Graaf  & Hoppe 1989; Grin & van de Graaf 1994), policy belief system 
(Sabatier & Jenkins-Smith 1993) etc. De opsomming is ontleend aan Hoogerwerf (1984: 495) en aan het 
inspirerende proefschrift van Dreef (2004:17).   
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In wat hij aanduidt als beleidsdebat en -evaluatie, als specifieke vorm van debat, onderscheidt 
Fischer (1995: 18 -23; 2003: 190-198) twee niveaus, elk weer met twee subniveaus.  
Het eerste niveau behandelt het specifieke probleem, de betrokken partijen en een pro-
gramma/maatregel om het probleem aan te pakken. 
Het tweede niveau beschrijft het abstracte niveau van het maatschappelijk systeem waarbin-
nen het programma/de maatregel wordt uitgevoerd en de ideologische visie die aan het 
programma ten grondslag ligt.  
Voor elk van de niveaus benoemt hij kernvragen: een empirische en een normatieve. Omdat 
het systeem aanvankelijk ontworpen is als een manier om beleid te evalueren, zijn die vragen 
gericht op evaluatie.  
 
De analyse op het eerste niveau bestaat uit: 
A. Een technische programmatoets; evaluatie van de vraag of het programma de 
voorgenomen doelen realiseert. 
B. Een contextuele toets: de definiëring van het probleem, en de vraag of specifieke doelen en 
middelen bijdragen aan de oplossing van het geformuleerde probleem.  
 
De analyse op het tweede niveau bestaat uit:  
A. De toets van het programma aan bestaande maatschappelijke systemen en maatschappij-
visies. De kernvraag op dit niveau is of de interventie als geheel een positieve bijdrage levert 
aan de sociale orde, zoals die er volgens bestaande maatschappelijke waardesystemen en 
maatschappijopvattingen uit zou moeten zien.   
Voorbeeld: een kunstsubsidiebeleid dat alleen toetst op de kwaliteit van de te subsidiëren 
kunstuiting past in een waardensysteem waarin kunst als absoluut wordt gezien, niet in een 
waardensysteem waarin de kunstuiting onlosmakelijk verbonden is met de achtergrond van de 
kunstenaar of kunstenares en de omgeving waarin hij of zij werkt. 
B. De keuze van het te prefereren sociale systeem, of de te prefereren maatschappijvisie.     
 
Schematisch weergegeven: 
 
Eerste niveau: Beleidsprogramma 
A. Technische programmatoets Worden de geformuleerde doelen gehaald  
B. Contextuele 
programmatoets 

Probleemformulering, dragen de doelen en middelen bij 
aan de oplossing van het geformuleerde probleem 

Tweede niveau: Samenleving 
A. Toets aan geprefereerde 
maatschappijvisie 

Ondersteunt het programma de bestaande geprefereerde, 
dominante waardesystemen en maatschappijvisies 

B. Ideologische keuze Debat over de keuze van het te prefereren waardesysteem, 
maatschappijvisie 

 
De grote verdienste van bovenstaand schema is dat het ruimte biedt om empirische en norma-
tieve elementen van een beleid te combineren en dat het een concreet beleidsprogramma 
bekijkt in een maatschappelijke context. Deze benadering helpt te begrijpen dat probleemfor-
muleringen en technische programmamaatregelen altijd ontleend zijn aan dieper liggende 
opvattingen over de samenleving, of specifieker, aan opvattingen over een beleidsterrein.  

Actoren en handelingstheorieën 
In de processen van beleidsvorming en -uitvoering spelen actoren, handelende personen en 
organisaties en hun opvattingen een belangrijke rol.  
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Ieder van die actoren in een beleidsveld heeft eigen normatieve opvattingen en een daardoor 
én door de positie en ervaring in het veld bepaalde probleemdefinitie. Elk van hen heeft ook 
geprefereerde oplossingen en inschattingen van de effecten en kosten daarvan, gevoed door 
specifieke kennis, gevoelens, overtuigingen én belangen.  
Voor ‘het geheel van veronderstellingen achter het handelen van een actor in een concreet 
geval’ gebruiken Grin en Van de Graaf de term ‘handelingstheorie’ (1994: 351).  
Met behulp van het schema van Fischer construeren zij de structuur van de verschillende han-
delingstheorieën van betrokken categorieën van actoren.  
Het schema van Fischer is ontworpen als een model om beleid te evalueren. Grin en Van de 
Graaf (1994: 354) passen Fischers benadering toe om handelingtheorieën van actoren in 
processen van beleidsvorming uit te werken. Zij karakteriseren een handelingstheorie op vier  
lagen, analoog aan de theorie van Fischer over beleidsevaluatie .  
 
De term ‘handelingstheorie’ zal ik ook hanteren. Die term draagt de koppeling van een 
abstracte visie aan een concretisering en (voorgenomen) handeling door een actor in zich.  
Ik zal dit begrip (handelingstheorie) invulling geven met de gelaagde opvatting over beleid 
van Fischer. Daarbij onderscheid ik, geïnspireerd door het schema van Fischer, de volgende 
lagen: de visie of wezensopvatting, de prioriteit van waarden, de probleemformulering en de 
doelen en maatregelen. Als het gaat om visies op beleid is mijn ervaring dat deze 
wezensopvattingen, (beredeneerde) opvattingen over het wezen van het onderwerp of veld 
van het beleid en de vraag welke rol overheidsinterventie daarin dient te spelen, veelal 
ingegeven zijn door normatieve opvattingen.  
Die wezensopvatting is de basis voor meer specifieke opvattingen, belangen en kennisele-
menten, ingegeven door de (professionele) positie of  rol van een actor binnen een bepaald 
beleidsterrein. 
 
Niveau: waarden 
A. Wezensopvatting Opvatting over het waarden systeem, visie op een 

beleidsterrein 
B. Prioriteit van waarden 
 

Welke waarden hebben, gezien de wezensopvatting, in dit 
beleidsterrein prioriteit 

Niveau: probleemformulering en (voorgenomen) handelen 
A. Probleemformulering/ Reden 
voor overheidsinterventie  

Wat is gezien A en B de probleemformulering en reden 
voor overheidsinterventie  

B. Doelen en maatregelen De doelen en maatregelen die moeten zorgen het probleem 
te verminderen of op te lossen 

 
Wezensopvattingen zijn beredeneerde posities. Het steunen van een bepaalde wezensopvat-
ting hoeft echter niet alleen gebaseerd te zijn op een autonoom gevoelde overtuiging, maar 
kan ook gebaseerd zijn op de menselijke behoefte om ergens bij te horen en bevestigd te wor-
den. Fischer (2003: 103) verwijst in deze context naar het verschijnsel dat politieke 
opvattingen dienen als ‘badges of membership’. 

Meerdere visies en compromissen 
Het schema van Fischer lijkt te veronderstellen dat in een beleidsprogramma één ideologische 
visie uitgedragen wordt, terwijl mijn ervaring is dat er aan beleidsprogramma’s vrijwel altijd 
meer dan één visie ten grondslag ligt. Deze kunnen doorklinken in uiteenlopende en soms 
tegenstrijdige, conflicterende probleemformuleringen, doelen en (voornemens tot) 
maatregelen. 
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In mijn onderzoek ga ik ervan uit dat er binnen één beleidsterrein meerdere waardesystemen 
kunnen bestaan, die kunnen leiden tot verschillende probleemformuleringen, doelen en 
maatregelen. In processen van beleidsvorming en -uitvoering is er sprake van interactie en 
strijd om dominantie/hegemonie tussen die waardesystemen. Die interactie wordt veroorzaakt 
door de uitwisseling tussen uiteenlopende opvattingen van de verschillende actoren die een 
rol spelen in het proces van beleidsvorming en het proces van het uitvoeren van een beleid. 
 
In processen van beleidsvorming en -uitvoering is er meestal sprake van een situatie waarin 
actoren met uiteenlopende handelingstheorieën met elkaar tot een oplossing moeten komen.  
Als actoren in een beleidsproces gewicht in de schaal willen leggen, zullen ze tot een 
compromis moeten komen. Zo worden ideeën gebundeld en wordt de onderhandelingspositie 
van een opvatting versterkt. 
 
Actoren kunnen elkaar vinden op een gedeelde wezensopvatting over een beleidsterrein. 
Daarbinnen kunnen ze vanuit verschillende posities of rollen een bijdrage leveren aan de pro-
cessen van het tot stand komen en uitvoeren van beleid. Dat kan zijn vanuit een vorm van 
(meestal) professionele betrokkenheid. Het kan bijvoorbeeld gaan om wetenschappers, tech-
nici, managers, journalisten of beleidsambtenaren, maar ook om betrokken geïnteresseerde 
burgers. 

Beleid en uitvoering als interactie tussen opvattingen 
Beleidsprocessen, het totstandkomingsproces van beleid en de uitvoering ervan, beschouw ik 
als een interactie tussen de opvattingen van actoren. Die opvattingen kunnen elkaar aanvullen, 
met elkaar concurreren en elkaar domineren. De beleidstekst zie ik als uitkomst van die inter-
actie gedurende het totstandkomingsproces.  
In de fase van het uitvoeren van in een beleidstekst voorgenomen maatregelen vormt de wijze 
waarop ze worden uitgevoerd de uitkomst van het interactieproces tussen opvattingen.  

Institutionele factor  
Sommige actoren hebben meer kracht en gezag in een beleidsveld dan andere. Instituties zie 
ik als aparte entiteiten, als gestolde dominante opvattingen. Instituties en institutionele 
arrangementen kunnen de vorm hebben van (gezaghebbende) instellingen, maar ook van 
regels en procedures in een beleidsdomein. Instituties zijn zeer krachtige actoren in een 
beleidsveld. Zij dragen niet alleen bij aan de consolidatie van dominante opvattingen in een 
beleidsveld, maar kunnen er ook voor zorgen dat ideeën, probleemstellingen en voorgestelde 
oplossingen non issues worden. Deze geïnstitutionaliseerde desinteresse zorgt ervoor dat 
sommige strijdpunten zelden of nooit aandacht krijgen (Schattschneider 1961). 
 
In het cultuurbeleid zijn sommige gevestigde gesubsidieerde cultuurinstellingen op te vatten 
als instituties. De procedures waarmee de subsidies werden toegekend voor en na 1988 
beschouw ik als institutionele arrangementen, vanwege de vanzelfsprekendheid waarmee  
middelen aan bepaalde instellingen worden toegekend en de belangrijke rol die de instellingen 
zelf in die procedures hadden en hebben (zie ook het Thorbeckeprincipe par. 2.3.1 en par. 
3.3.1). 

Denkwerelden 
In hoofdstuk 2 heb ik in een historisch overzicht de belangrijkste opvattingen geschetst over 
de relatie van kunst en cultuur tot de samenleving. Deze opvattingen zijn niet eenduidig over 
de rol van kunst en cultuur in de samenleving en ook niet over de taak van de overheid ten aan 
zien van kunst en cultuur. In dit onderzoek zal ik beleidsteksten  voor de periode 1980 -1999 
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bezien aan de hand van deze opvattingen.  Het beleid in de periode tussen 1999 en 2004  zal 
ik behandelen  met behulp van de vier in het schema van Fischer uitgewerkte denkwerelden 
die ik afgeleid heb van de genoemde beschreven opvattingen. In par. 3.3 kom ik daarop terug. 
 

3.2 De uitgewerkte onderzoeksvragen 
 
In de inleiding heb ik als belangrijkste vragen geformuleerd: Hoe heeft het beleid voor cultuur 
en immigranten zich ontwikkeld tussen 1980 en 200417?  Hoe is dit proces, dat een 
verandering teweeg moest brengen in het cultuurbeleid, verlopen? Op welke manieren heeft 
het beleid voor cultuur en immigranten een plek gekregen in het algemene cultuurbeleid? 
Welke resultaten zijn behaald?  
Het beleid voor cultuur en immigranten, is vanuit de doelstellingen van het  
minderhedenbeleid ingezet. Het moest ervoor zorgen dat in het algemene cultuurbeleid ruimte 
gemaakt wordt voor (de cultuur van) minderheden. Ik wil nagaan op welke manieren het 
beleid voor cultuur en immigranten een plek heeft gekregen in het algemene cultuurbeleid. 
Dat betekent concreet: welke plaats heeft het beleid gekregen in de teksten en in de 
uitvoeringsarrangementen van het algemene cultuurbeleid.  
Op het niveau van de beleidsteksten is de vraag welke redeneringen gehanteerd zijn om het 
specifieke beleid en de inhoud ervan te legitimeren en hoe de relatie wordt gelegd tussen de 
teksten van het algemene cultuurbeleid en de teksten van dit specifieke beleid. 
De uitvoering zal ik beschrijven aan de hand van de verschillende typen van 
uitvoeringsmaatregelen en van de financiële middelen die daarmee gemoeid waren. Daarnaast 
wordt  beschreven hoe deze uitvoeringsmaatregelen zich verhouden tot de bestaande 
uitvoeringsarrangementen van het cultuurbeleid. Ook zal ik bezien wat het optreden van en de 
interactie tussen actoren tijdens het implementatie proces voor uitwerking heeft gehad op die 
maatregelen en op de uitvoeringsarrangementen. Op de effecten van het beleid op het niveau 
van de deelname van immigranten ga ik niet nader in. Daarnaar is nooit systematisch 
onderzoek verricht. Wel is er onderzoek gedaan naar de cultuurdeelname van immigranten18 
door onder andere het SCP19.  
 
De plaats die de uitvoering van het beleid voor cultuur en immigranten heeft gekregen in de 
uitvoeringsarrangementen van het algemene cultuurbeleid is het resultaat van het verloop van 

                                                 
17 De beleidsvorming onderzoek ik tot het jaar 2001, het begin van de cultuurnotaperiode 2001-2004. De 
uitvoering van dit beleid beslaat de periode tot 2004. 
18 Onderzoek van o.a. Bousetta (1996), Van den Berg (1996), Campbell et al. (1995), Dogan & Reemst (2002), 
Dorrestein & duLong (2005),  Özkan (2003) , Peters (2006), Wel (1996),Van der Geest & Roze (2005), Benali 
(2001), Kok (2004), Faber (2003). De literatuuroverzichten in Boekman 57, 2007 over wereldkunst en in 
Boekman 53, 2006 over Landen van Herkomst bevatten uitgebreide overzichten van relevant onderzoek.  
19 De Haan en Knulst (2000: 238) namen de deelname van allochtonen mee in hun onderzoek naar Het bereik 
van de kunsten en laten zien dat het bezoek aan voorstellingen, uitvoeringen en tentoonstellingen door Turken, 
Marokkanen, Surinamers en Antillianen achterblijft bij de autochtone bevolking. Van den Broek e.a. (2005: 
101,102) schetsen een optimistischer beeld: onder allochtonen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse afkomst zien ze ‘op onderdelen enige tekenen van wat een beginnende groei van de culturele 
belangstelling zou kunnen zijn’. Maar zij geven aan dat nader onderzoek nodig is om met meer precisie 
beweringen te kunnen doen over de cultuurparticipatie van allochtonen. Van den Broek en Keuzenkamp (2008: 
149) laten in hun onderzoek naar het dagelijks leven van allochtone stedelingen zien dat het bereik van 
(westerse) canonieke, gevestigde cultuur onder Turkse en Marokkaanse stedelingen het laagst en onder 
autochtone stedelingen het hoogst, met een middenpositie voor Surinaamse en Antilliaanse stadsbewoners 
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een aantal processen. Die processen zijn: het proces waarin beleidsteksten over het beleid 
voor cultuur en immigranten tot stand komen en het proces van uitvoering van de in die 
teksten geformuleerde maatregelen. Deze processen bestaan uit de interacties tussen actoren 
met uiteenlopende denkwerelden 
De uitvoering van een specifiek beleid als het beleid voor cultuur en immigranten kan op 
uiteenlopende manieren vorm krijgen. Variërend van het instellen van aparte maatregelen tot 
opname in de bestaande uitvoeringsinstrumenten van het algemene beleid. Deze laatste vorm 
van incorporatie duid ik aan als ‘mainstreaming’ van de uitvoering. De term ‘mainstreaming’ 
is vooral gebruikt in de context van gendervraagstukken en ook, maar in mindere mate, om te 
verwijzen naar de aandacht voor specifieke groepen in algemene beleidsprocessen en 
procedures. De term wordt gebruikt om het proces aan te geven waarmee de resultaten en 
ervaringen van experimenten,  projecten en specifiek beleid verankerd worden in algemene 
voorzieningen of beleidsprocessen.                                                                                                                             
Om de processen te beschrijven en te analyseren die vooraf gaan aan de inbedding in het 
algemene cultuurbeleid formuleer ik eerst een aantal vragen. Deze gaan over de resultaten en 
het verloop van de processen van totstandkoming en uitvoering van beleid in de onderzochte 
periode.  
 
In de vragen die nu volgen is een onderscheid gemaakt in periodes. Dat is het gevolg van de 
opzet van dit onderzoek, die ik in par. 3.3.4 uitgewerkt heb. Voor de periode 1999-2004 is een 
uitgebreide analyse gemaakt van een casus van een beleidsproces, waarin precies is nagegaan 
hoe actoren zich hebben uitgelaten. De periode die daaraan voorafgegaan is (1980-1999) en 
waarin de positie van immigranten in het cultuurbeleid ook al onderwerp van discussie was, 
heb ik veel globaler behandeld. De eerste vraag gaat over de periode 1980-1999 en luidt: 
 
1.a  Welke probleemformuleringen, doelen en (voorgenomen) maatregelen zijn 
 gebruikt in de beleidsteksten voor cultuur en immigranten in de periode 1980-
 1999? 
1.b Met welke maatregelen is het beleid uitgevoerd? 
 
Voor de periode tussen 1999 en 2004 heb ik een veel meer gedetailleerde analyse uitgevoerd. 
Die analyse behandelt zowel de gehanteerde argumentaties (de tweede vraag) als de 
uitvoeringsarrangementen (de derde vraag).  
 
De gedetailleerde analyse van de redeneringen moet zicht geven op de gehanteerde 
argumentaties, op de ontwikkeling van die argumentaties gedurende het beleidsproces en op 
het krachtenveld van actoren die deze argumentaties hanteren.  
 
2.a Welke handelingstheorieën, wezensopvattingen, probleemstellingen, doelen en (voor-

genomen) maatregelen spelen een rol in het beleidsdebat bij het tot stand komen van 
het beleid voor cultuur en immigranten in de periode 1999-2001?  

2.b Welke positie hebben de belangrijkste actoren daarbij ingenomen? 
 
Voor het uitvoeringsproces geldt dat het een resultaat is van interacties tussen actoren. 
Voorgenomen maatregelen worden lang niet altijd gerealiseerd en kunnen als gevolg van het 
optreden van of interacties tussen actoren of uiteenlopende manieren uitgewerkt worden 
(Lipsky 1980). Ook kan een maatregel zodanig geformuleerd zijn dat er in de uitvoering nog 
tal van keuzes over de inrichting ervan moeten worden gemaakt. De derde vraag luidt: 
 



Beleid voor Cultuur en Immigranten – Rijksbeleid en Uitvoeringspraktijk (1980 – 2004)  

42 
  

3.a Welke maatregelen zijn genomen om de geformuleerde beleidsdoelen te realiseren en 
hoe zijn die uitgevoerd in de periode 2001-2004?  

3.b Welke positie hebben de belangrijkste actoren daarbij ingenomen? 
 
Het beleid voor cultuur en immigranten is niet alleen in de context van het cultuurbeleid tot 
stand gekomen, maar ook in de context van het minderhedenbeleid. Ik wilde weten of er in 
het minderhedenbeleid elementen te onderkennen zouden zijn die de ontwikkeling van het 
beleid voor cultuur en immigranten, en in het bijzonder de wijze waarop dat een plaats heeft 
gekregen in het algemene cultuurbeleid, aanwijsbaar hebben beïnvloed. De vierde vraag luidt 
als volgt:   
 
4. Op welke wijze heeft het integratiebeleid het beleid voor cultuur en immigranten 

beïnvloed? 
 
Met het beantwoorden van deze vragen verzamel ik voldoende materiaal om de hoofdvragen 
te kunnen beantwoorden: 
 
5.a  Op welke manier is het beleid voor cultuur en migranten in de teksten van het 

algemene cultuurbeleid opgenomen? In hoeverre is er daarbij sprake van 
mainstreaming?  

5.b  Hoe verhouden de maatregelen ter uitvoering van het beleid voor cultuur en 
immigranten zich tot de bestaande uitvoeringsarrangementen van het algemene 
cultuurbeleid? Is er ten opzichte van die arrangementen sprake van aparte 
maatregelen, of van vormen van inpassing in bestaande uitvoeringsarrangementen? In 
hoeverre is er daarbij sprake van mainstreaming? 

 

3.3  De benadering toegepast 
 
Om de in par. 3.2 geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden, zal ik de inhoud van de 
relevante beleidsteksten en de uitvoeringsmaatregelen beschrijven. 
Daarnaast wil ik de overwegingen van en interacties tussen actoren, die geleid hebben tot de 
gekozen oplossingen in de teksten en bij de uitvoering, zichtbaar maken. Dat vraagt om een 
beschrijving en analyse van de opvattingen van een reeks van actoren, die vooraf gegaan zijn 
aan en geleid hebben tot de beleidsteksten en uitvoeringsmaatregelen. 
 
Deze analyse moet zicht geven op de gehanteerde argumentaties, op de ontwikkeling van die 
argumentaties en op het krachtenveld van actoren die deze argumentaties hanteren. 
Om deze analyse te kunnen maken introduceer ik nu eerst het begrip ‘denkwerelden’ als 
concrete uitwerking van Fischers benadering. Vervolgens zet ik de stappen van denkwerelden 
naar actoren, en naar handelingstheorieën in het cultuurbeleid.  
 
Daarna beschrijf ik hoe ik de analyse van het tot stand komen en uitvoeren van het beleid voor 
cultuur en immigranten zal uitvoeren. 
 

3.3.1  Denkwerelden bij overheidsinterventie  
In paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste opvattingen over cultuur beschreven en vervolgens is in 
paragraaf 2.2 de geschiedenis van de overheidsinterventie vanaf 1840 samengevat. Die 
teksten vormen de basis voor het beschrijven van de meest invloedrijke opvattingen over de 
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rol van de staat in de cultuursector in de onderzochte periode (1980-2004). Voor deze opvat-
tingen over cultuur en de rol van de staat in de cultuursector gebruik ik de term ‘denkwerel-
den’.  Die denkwerelden orden ik aan de hand van de indeling van Fischer (2003).  
 
Op het niveau van de normatieve aannames gebruik ik een voor deze studie over cultuurbeleid 
specifieke invulling van wat Fischer aanduidt als ‘ideologische keuze’. Het niveau van 
ideologische keuze van waardesystemen, de maatschappijvisies, heb ik in dit onderzoek 
opgevat als de geprefereerde waardesystemen over kunst en cultuur.   
Die geprefereerde waardesystemen heb ik aangeduid als ‘wezensopvattingen’. 
Van die wezensopvattingen over kunst en cultuur geef ik ook de achterliggende prioriteit van 
waarden aan. 
 
Daarnaast heb ik de ‘kernopvattingen op beleidsniveau’ in kaart gebracht. De kernopvattingen 
op beleidsniveau splits ik op in de reden voor overheidsinterventie (definitie van het pro-
bleem) en de gewenste mate van overheidsinterventie.  
 
Denkwerelden 
De belangrijkste denkwerelden laten zich uit de tekst van par. 2.2 construeren.  
Er zijn twee hoofdstromen. De stroom die het maken van kunstproducten van kwaliteit cen-
traal stelt, duid ik aan als de (K)-visie. De andere hoofdstroom is de visie waarin participatie 
(P) centraal staat. Beide opvattingen kennen verschillende vertakkingen. 
Voor het domein erfgoed gelden soortgelijke hoofdstromen. De ene richt zich op het selecte-
ren en bewaren van (kunst)voorwerpen met een bijzondere waarde. De tweede richt zich op 
de participatie van mensen, dus op het kennisnemen en beleven van de voorwerpen en de ver-
halen, de geschiedenissen die daarmee samenhangen. Deze studie is echter vooral 
toegesneden op de kunstensector.    
De twee denkwerelden zijn elk met twee vertakkingen als volgt uit te werken en schematisch 
weer te geven.   
 
Denkwereld van de romantische, universalistische kunst - KK  
In de eerste visie, aangeduid met het symbool (KK) in het schema (figuur 2) staat de productie 
van kwaliteitskunst centraal.  
De wezensopvatting van deze denkwereld is ontleend aan het gedachtegoed van de Roman-
tiek (19e eeuw): goede kunst is absoluut, niet tijd- en contextgebonden en de makers zijn 
genieën. Bovendien beperkt de kunst zich in die opvatting tot een specifiek aantal genres van 
uitingen. 
De prioriteit van waarden is: eerst is er de kunstenaar en zijn/haar kunst en pas daarna volgt 
de eventuele belangstelling van het publiek.  
Op het niveau van de beleidsinterventie heeft deze denkwereld als visie dat er zonder 
overheidssteun onvoldoende kwaliteitskunst zal zijn, terwijl die wel gewenst is in een 
beschaafde samenleving. De markt zou daar onvoldoende belangstelling voor hebben, daarom 
is er een marktcorrectie nodig. De gewenste mate van overheidsinterventie is groot als het 
gaat om het beschikbaar stellen van middelen, en gering als het gaat om de invloed op de 
besteding ervan. Bij dit laatste aandachtspunt treedt een aangepaste versie van het 
‘Thorbecke- principe’ in werking (par. 2.3.1). De toewijzing van middelen vindt plaats op 
basis van een kwaliteitstoets van kunstspecialisten. De vrees dat men achteraf ontdekt dat er 
‘kladschilders’ zijn gesubsidieerd (par. 2.3.1), is met deze constructie verholpen.  
 
De overheidsinterventie die het tot stand komen van kwaliteitskunst mogelijk maakt, komt na 
de tweede wereldoorlog goed op gang, zoals uit par. 2.3.1 blijkt. Deze denkwereld is na 1945 
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dominant: veruit de meeste middelen van de kunstenbegroting worden besteed aan het tot 
stand komen van kunst van hoge kwaliteit.  
 
Denkwereld van de contextuele benadering - KC 
In de jaren zeventig ontstond de opvatting dat cultuur- en kunstuitingen een reflectie van de 
samenleving zijn en dat ze maatschappelijke verhoudingen weergeven. Hiermee kwam een 
bijna vergeten, 19e-eeuws idee weer in beeld: dat cultuuruitingen contextueel bepaald zijn. 
Dat betekent dat het oordeel over kwaliteit mede door de context wordt ingegeven en kunst 
daarom niet ‘universeel’ kan zijn.  
 
In de jaren tachtig komt deze benadering veel nadrukkelijker naar voren dan vóór die tijd. Dit 
mede onder invloed van de komst en blijvende aanwezigheid van grote groepen immigranten 
met een eigen culturele geschiedenis en opvattingen over kunst en cultuur, die ook onderling 
steeds net weer even anders zijn. Er ontstaan ook initiatieven waarin immigrantenkunstenaars 
met autochtone kunstenaars samenwerken. Die leiden tot kunstuitingen die weer een geheel 
eigen handtekening krijgen.  
 
In de KC-opvatting staat het tot stand komen – en bewaren – van kunst centraal, evenals het 
idee dat die kunst niet absoluut, maar contextueel bepaald is. Makers van cultuuruitingen 
worden in die optiek altijd beïnvloed door hun omgeving en de omstandigheden waarin ze 
verkeren. Voor de prioriteit van waarden betekent dit dat die context bepalend is voor de 
kunstproductie en voor het oordeel daarover.  
 
Het motief voor overheidsinterventie is hetzelfde als in de KK-opvatting; zonder overheids-
steun is er niet voldoende kwaliteitskunst. Er is een marktcorrectie nodig. Ook de gewenste 
mate van overheidsinterventie is hetzelfde, met dien verstande dat vanwege het contextuele 
karakter van de kunst, de deskundigen zich van die context bewust moeten zijn. Bij het 
oordelen over de kwaliteit van een kunst- en cultuuraanbod  uit uiteenlopende of meervoudige 
contexten, dient kennis aanwezig te zijn over de inhoud en ontwikkelingen van kunst en 
cultuur in de betreffende contexten. Dat betekent ook dat de kwaliteitsoordelen van de KK- en 
de KC-benadering deels via andere maatstaven, of via het anders wegen van bestaande 
maatstaven, zal verlopen. Daarnaast betekent het dat er in deze opvatting een grote variëteit 
aan genres of typen van kunst voor subsidie in aanmerking kan komen. 
 
Denkwereld van de participatie - P 
In de tweede benadering is kunst belangrijk, maar staat de deelname eraan en het effect daar-
van op mensen centraal. De oorsprong van deze opvatting ligt eveneens in de 19e eeuw, in het 
beschavingsstreven en het streven naar volksverheffing. Zoals in par. 2.2 is aangegeven, kan 
het daarbij gaan om de ontwikkeling van de goede smaak, de persoonlijke ontwikkeling en 
om de volksverheffing in het algemeen. Deze motivaties hadden uiteenlopende 
achtergronden, maar of het nu was vanuit de gedachte van het beschavingsoffensief, de 
volksopvoeding van burgers, of vanuit de staat: in de 19e en het begin van de 20e eeuw wilde 
men de rauwe onderklasse tot nette, ordelijke en werkzame burgers maken.  
Na de Tweede Wereldoorlog blijven de ‘vorming van het schoonheidsgevoel’ en ‘de inner-
lijke verrijking’ van de jeugd en van arbeiders aanknopingspunt voor het beleid. Ook de 
gedachte dat de belangrijke kunst- en cultuuruitingen  tot op zekere hoogte aan de gehele 
bevolking ten goede zouden moeten komen wordt belangrijk. Op basis van deze gedachten 
ontwikkelen zich twee participatiedenkwerelden: PK en PP.  
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De PK-opvatting  
In de wezensopvatting van de eerste variant van de bovengenoemde participatie denkwereld, 
aangeduid als (PK), staat het idee centraal dat de gewone mens er als mens beter van wordt 
wanneer hij met ‘hoge’ ofwel ‘gerespecteerde’ kunst en cultuur in aanraking komt. In deze 
opvatting wordt steeds gerefereerd aan de eerder geschetste romantische visie over kunst en 
kunstenaars. 
 
De prioriteit van waarden is dat het bezoeken van en kijken naar kunst mensen verheft, ze er 
betere mensen van worden met een hoger niveau van beschaving, prettiger mensen voor zich-
zelf en anderen. Meer concreet betekent dit, dat mensen in de gelegenheid moeten worden 
gesteld om deel te hebben aan de gerespecteerde of ‘hoge’, gesubsidieerde cultuur; de 
achterliggende gedachte daarbij blijft dat kunst een middel voor persoonlijke verheffing en 
beschaving is. De reden voor de overheidsinterventie is dat ook de gewone mens kennis moet 
kunnen maken met het goede en mooie van de kunsten.  
 
De gewenste mate van overheidsinterventie voor de PK-denkwereld varieert met de concrete 
beleidsdoelstelling. Een grote mate van interventie is gewenst als het gaat om het onderwijs. 
Daarvoor zijn middelen nodig en een actieve bemoeienis met de kunst- en  cultuureducatie in 
het onderwijs. Dat uit zich in specifieke interventies in het onderwijs. Voor de kunsteducatie 
buiten het onderwijs beperkt de interventie zich tot de steun aan de infrastructuur en een 
bijdrage voor een kenniscentrum. Een beperkte interventie voor amateurkunst is gewenst, mits 
die zich richt op het scheppen van voorwaarden voor het tot stand komen van uitingen met 
een KK-karakter. De veronderstellingen daarbij zijn tweeledig: het beoefenen van 
amateurkunst door (veel) jonge mensen draagt bij aan een bloeiend professioneel kunstleven. 
Daarnaast zou de deelname aan amateurkunst het bezoek aan de gerespecteerde professionele 
kunsten bevorderen.   
 
Samengevat concentreert de PK-denkwereld zich op receptieve deelname aan de ‘hoge’ of 
gerespecteerde, gecanoniseerde kunst en cultuur en met betrekking tot wat hier al dan niet  toe 
behoort, baseert deze denkwereld zich op de kwaliteitsopvattingen van de KK-alliantie 
 
De PP-opvatting 
De tweede variant van de participatiebenadering, aangeduid als (PP), bestaat al vóór 1945 en 
ontwikkelt zich verder na de Tweede Wereldoorlog. In deze benadering ligt het accent, meer 
dan bij de PK- denkwereld, op wat mensen beleven aan de kunsten.  
 
De traditie van ondersteuning voor het zelf beoefenen van kunst door brede groepen van de 
bevolking past in deze optiek. De socialisten en ‘t Nut steunen het actief beoefenen van  
kunstvormen. De motivaties zijn meestal ontleend aan gedachten over het moois dat mensen 
kunnen beleven (verrijking, zingeving) als ze zich op deze actieve manier met de kunsten 
bezighouden. Een andere motivatie is dat het gezamenlijk beoefenen van een vorm van kunst, 
zoals zingen of toneelspelen, de onderlinge band en gemeenschapszin versterkt. In die zin 
wordt deze functie wel vergeleken met het gezamenlijk beoefenen van sport, al wordt het 
effect soms anders – beter -  gevonden juist vanwege de betekenis die aan de inhoud van de 
kunstzinnige activiteit gehecht kan worden.  
 
Van oudsher was de amateurkunst langs de lijnen van de verzuiling georganiseerd. Sinds de 
Tweede Wereldoorlog is het verzuilde karakter afgenomen maar de populariteit van de ama-
teurkunst niet. In ons land is de kunstbeoefening door liefhebbers (amateurs) zeer populair, zo 
bleek uit onderzoek begin jaren negentig (Van Beek & Knulst 1991): bijna 6 miljoen mensen 
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beoefenden een vorm van kunst. Uit onderzoek in 2001 (Motivaction 2001) bleek dat het 
aantal constant was gebleven.  
 
In de zestiger jaren van de vorige eeuw kwam daar een element bij. Deze benadering richt 
zich nog steeds op de beleving van kunst- en cultuuruitingen, maar oriënteert zich daarbij niet 
langer alleen op het romantische beeld van kunst en kunstenaar en de klassieke genres. Het 
gaat om een breder scala van cultuuruitingen.  
 
Vanuit dit perspectief concentreert de kunstzinnige vorming of kunsteducatie zich op het idee 
dat mensen zich breed moeten kunnen informeren over kunst en cultuur, inclusief de 
populaire- of massacultuur. Zodat zij daarover gefundeerde keuzes kunnen maken. In dat 
denken past ook de opvatting dat populaire cultuur niet per definitie van inferieure kwaliteit is 
omdát het ruim beschikbaar is (Storey 2001); de term ‘popular art’ wordt geïntroduceerd (Hall 
& Whannel 1964: 66).  
 
De impact van een geïnformeerde actieve en receptieve deelname aan kunst en cultuur voor 
de deelnemers en de samenleving als geheel is een reden voor de overheidsinterventie.   
 
De gewenste mate van overheidsinterventie is groot als het gaat om de kunsteducatie in het 
onderwijs, en is afhankelijk van de situatie groter of kleiner als het gaat om het (actief en 
receptief) beoefenen van kunst buiten het onderwijs. In het geval van bijzondere projecten kan 
de interventie groot zijn. Voor bestaande instellingen voor ‘amateurkunst’ en ‘kunsteducatie’ 
is een beperkte interventie gewenst, ter stimulering van deelname, voor 
deskundigheidsbevordering en voor de – door deelnemers gewenste – kwaliteitsbevordering.  
 
Samenvattend staan in deze denkwereld de actieve en receptieve deelname aan een breed 
scala van cultuuruitingen centraal. De ‘hoge’ of ‘gerespecteerde’ kunst en cultuur kunnen  
daar bijhoren, maar het gaat ook om uitingen van zogeheten volkscultuur, populaire- of 
massacultuur. De overheidsinterventie richt zich op het scheppen van voorwaarden voor 
deelname en op de door deelnemers gewenste kwaliteitsverbetering. De educatie richt zich 
vanuit het PP-perspectief op het trainen van de manier van kijken. Het doel is dat de kijkers 
een geïnformeerde blik ontwikkelen, die hen helpt beter te kiezen wat ze mooi vinden. Dat er 
uiteenlopende smaakvoorkeuren zijn (Gans 1999) is een gegeven, het gaat om het 
ontwikkelen van een geïnformeerde blik. Een schematisch overzicht is te vinden in figuur 2.  
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Figuur 2: Schematisch overzicht denkwerelden 
 
 
Denkwerel
den 

K  
Kunst-/cultuurproductie staat 
centraal  

P  
Spreiding van en deelname aan 
kunst/cultuur staat centraal 

Normatieve aannames  
Wezens-
opvatting 

KK 
Goede kunst is 
absoluut; niet aan tijd 
en context gebonden; 
gemaakt door een 
genie  
(va. 19e eeuw) 

KC 
Kunst bestaat in relatie 
tot een context. Er is 
altijd een context 
waarbinnen kunst 
wordt gemaakt en 
gewaardeerd 
 (va. 1980)  

PK 
Kennismaken met 
kunst en cultuur is 
goed voor de gewone 
mens. 
Beschavingsoffensief 
(eind 19e eeuw en na 
WO II) 

PP 
Iedereen die dat wil, 
moet de gelegenheid 
hebben actief en/of 
receptief deel te nemen 
aan kunst /cultuur. 
Deelnemen aan kunst/ 
cultuur is zingevend, 
verbindt mensen; zorgt 
voor cohesie in de 
samenleving en 
welzijn van mensen  
(va. 1960) 

Prioriteit 
van 
waarden 

Eerst kunstenaars en 
kunst, vóór publiek (en 
omgeving) 

Eerst de context dan 
de kunst- producten  

Het verheffende effect 
van kunst op de mens 
vóór kunst als doel in 
zichzelf  

Geïnformeerde 
deelname van mensen  
aan kunst (beoefening)  
vóór kunst als doel in 
zichzelf 

Kernopvattingen over beleidsniveau 
Reden 
voor  
Overheids
/inter-
ventie/ 
definitie 
van het 
probleem 

Zonder overheidssteun 
is er niet voldoende 
kwaliteitskunst; de 
markt heeft daar 
onvoldoende 
belangstelling voor; 
marktcorrectie is nodig  

Idem, maar 
kwaliteitskunst is niet 
eenduidig 

Ook de gewone man 
moet kennis maken 
met het mooie en 
schone 
 

Er moeten voldoende 
mogelijkheden zijn 
kunst te beoefenen 
en/of te zien/ horen; 
aanbod voor ieders 
smaak 
 

Gewenste 
mate 
van 
overheids-
interventie 

Groot als het om 
middelen gaat.  
 
Beperkt als het gaat 
om het beslissen over 
de besteding ervan. 
Beoordeling door 
specialisten. 

Idem, maar 
kwaliteitskunst is niet 
eenduidig. 
Beoordelaars 
aanpassen aan  
context van de 
uitingen. 

Beperkt, voorwaarden-
scheppend voor 
amateurkunst met KK-
karakter. 
Groot, bieden van 
mogelijkheden via 
onderwijs en daar-
buiten voor uitingen 
met KK-karakter 

Beperkt, voorwaarden-
scheppend voor 
amateurkunst 
 
Groot, voor  receptieve 
deelname: bieden van 
mogelijkheden via 
onderwijs en 
daarbuiten 

 

 
3.3.2  Relatie tussen de denkwerelden  
De KK-opvatting verhoudt zich moeilijk met de KC-opvatting, de universalistische en con-
textuele opvatting over kunst en cultuur lijken zelfs diametraal tegenover elkaar te staan. De 
contextuele benadering (KC) heeft een ruimere opvatting dan de KK- benadering, over welke 
uitingen onder door de overheid te ondersteunen kunst en cultuur zou moeten vallen.  
 
De relatie tussen de KK- en PK-opvattingen  is te omschrijven als een vorm van afhankelijk-
heid. De KK-denkwereld zorgt vanuit haar perspectief voor de noodzakelijke voorwaarden, er 
moet eerst kunst zijn van een bepaalde kwaliteit wil men daaraan kunnen deelnemen. Vanuit 
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de optiek van de KK-denkwereld doet het bezoekersaantal er niet toe, want dat kan in de KK-
denkwereld nooit een graadmeter zijn voor kwaliteit.  
 
De PK-denkwereld wil daarnaast spreiding van cultuur- en kunstuitingen, die naar het oordeel 
van de KK-opvatting van hoge kwaliteit zijn, onder grote groepen mensen. Die spreiding is 
ondanks herhaalde inspanningen, onder meer op het gebied van cultuureducatie, nooit echt 
gelukt.20 Jan Kassies, voorzitter van de Federatie schreef het uitblijven van de sociale 
cultuurspreiding toe aan de aard van het te spreiden aanbod; dat zou te veel gebaseerd zijn op 
de voorkeuren van de elite. De opvatting van wat tot het kunstleven behoorde, was te beperkt 
(Kassies 1963,1964; Van Dulken 1980; Pots 2000: 294).  
 
Een andere verklaring voor het mislukken van de cultuurspreiding verbindt het streven naar 
brede participatie met het verlangen naar exclusiviteit via de cultuurconsumptie. Vanaf de 
negentiende eeuw is de opvatting dat cultuurdeelname mensen tot betere burgers maakt de 
motivatie voor het spreiden van cultuur; hoe meer respectabele burgers, des te beter. Dit 
streven staat op gespannen voet met de wens van de elite om zich te onderscheiden via de 
kunsten (Bourdieu 1998). Daarvoor moeten de kunsten exclusief blijven. Dat betekent dat 
spreiding slechts tot op zekere hoogte gewenst is, zodat de functie van de kunst als middel van 
distinctie voor de elite nog in stand kan blijven. Waaruit is te concluderen dat het niet de 
bedoeling is dat het in de beleidsteksten beoogde brede bereik ook werkelijk gerealiseerd 
wordt. Vanuit dat perspectief gezien moet de participatie van zodanige aard zijn, dat zij het 
instandhouden van het eenzijdige culturele aanbod legitimeert (De Swaan 1985). 
 
De PK-denkwereld lijkt te zuchten onder een innerlijke verscheurdheid: aan de ene kant zegt 
zij brede participatie na te streven, aan de andere kant is dat een onmogelijke doelstelling. Dit 
laatste vanwege haar oriëntatie op de gesubsidieerde kunsten, die de smaak van een selecte 
groep vertegenwoordigen die zich met de eigen smaakvoorkeur wil onderscheiden. Mogelijk 
is er soms ook sprake van een gecalculeerd ‘sociaal gezicht’ dat voldoende speelruimte moet 
opleveren voor de besteding van middelen aan door een dominante groep geprefereerde 
cultuuruitingen.  
 
De relatie tussen de KK- en PP-denkwereld is als afstandelijk te kenschetsen. De PP-denk-
wereld kiest een andere invalshoek voor participatie, namelijk die van de cultuurbeleving van 
individuen en groepen individuen en de betekenis daarvan voor hen als individu of als groep. 
Daarbij wordt uitgegaan van actieve en receptieve deelname én van een brede opvatting van 
kunst en cultuur. De gerichtheid op de beleving van de deelnemer én de brede opvatting van 
kunst en cultuur, die de PP-denkwereld voorstaat, sluiten niet aan bij de KK-belevingswereld. 
 
De KC-denkwereld  heeft geen moeite met de participatiegedachte en verhoudt zich heel goed 
tot de PP-denkwereld, omdat de geïnformeerde participatie aan veel verschillende uitingen 
centraal staat. De KC- denkwereld en de PK-denkwereld kunnen enigszins met elkaar uit de 
voeten. De participatie van de PK-denkwereld  is gericht op de ‘hoge’ of  ‘gevestigde’ kun-
sten en die vormen in de KC-opvatting een (te) beperkt deel van de te ondersteunen cultuur.  
 

                                                 
20 Naar de effecten van cultuureducatie is veel onderzoek gedaan, o.a. door Ganzeboom, Knulst, Haanstra en de 
Haan. Voor een overzicht verwijs ik naar de publicaties van  Damen, Haanstra & Henrichs (2002). Uit 
onderzoeken van Ganzeboom & de Graaf (1991) en Ganzeboom (1992) bleek dat de socialisatie thuis een 
sterkere invloed heeft dan cultuureducatie. Maar dat voor degenen die dat van huis uit niet meekrijgen er wel een 
verband bestaan tussen cultuureducatie en participatie op latere leeftijd (Ranshuysen & Ganzeboom 1993). 
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De verwantschap tussen de PK- en PP- denkwereld is dat beide zich met het perspectief van 
de bezoeker of de deelnemer bezighouden. Ze onderscheiden zich van elkaar, doordat ze het 
vanuit verschillende ambities doen.  
 

3.3.3  Van denkwerelden naar handelingstheorieën van actoren  
In de voorgaande paragraaf heb ik steeds geschreven over ‘denkwerelden’. Die aanduiding 
dient om te verwoorden dat het gaat om ideeën over en visies op cultuur, en over de daarvan 
afgeleide rol die de overheid daarin zou moeten spelen.  
 
Die ‘denkwerelden’ koppel ik aan het handelen van actoren in processen van beleidsvorming 
en uitvoering van beleid. Bij het ontstaan en uitvoeren van beleid zijn het immers de actoren 
die de denkwerelden uitdragen, tolereren, bestrijden en misschien soms ook veranderen. Zij 
beïnvloeden de processen van beleidsvorming en -uitvoering, ieder vanuit de eigen rol/positie 
in het beleidsveld. Vanuit die verschillende posities kunnen ze ook (vele) uiteenlopende 
handelingstheorieën hebben over probleemstellingen, beleidsdoelen en (voorgenomen) 
maatregelen. 
 
De in par. 3.3.1 genoemde denkwerelden (KK, KC, PK, PP) beschouw ik als de 
(ideaaltypische) basisopvattingen in het domein van het cultuurbeleid. 
 
Met behulp van de indeling in deze basisopvattingen (zie figuur 2), kunnen de redeneringen 
van actoren en de ontwikkeling van die redeneringen worden geduid.    

 
3.3.4   Onderzoek in twee stappen 
Om de hierboven in par. 3.2 geformuleerde onderzoeksvragen te beantwoorden, zal ik bezien 
wat de belangrijkste handelingstheorieën, wezensopvattingen en redenen voor interventie, 
doelstellingen en voorgenomen maatregelen in de beleidsteksten zijn geweest. Daarnaast 
beschrijf ik de uitvoering van het beleid in de periode die dit onderzoek beslaat. 
Ook wil ik de overwegingen van en interacties tussen actoren, die geleid hebben tot de 
gekozen oplossingen, zichtbaar maken. Dat vraagt om een beschrijving en analyse van de 
processen, die vooraf gegaan zijn aan de beleidsteksten en uitvoeringsmaatregelen. Die 
analyse moet zicht geven op de gehanteerde argumentaties, op de ontwikkeling van die 
argumentaties en op het krachtenveld van actoren die deze argumentaties hanteren.   
In deze processen gaat het niet alleen om de uitwisseling en confrontatie van ideeën, maar ook 
om de acties ter realisering van de voornemens en om de inzet van de financiële middelen die 
daarbij hoort. Dat kan betekenen dat bestaande inhoudelijke en financiële keuzes of arrange-
menten onder druk kunnen komen te staan. 
 
Er is een grote hoeveelheid materiaal beschikbaar over cultuurbeleid en immigranten in de 
periode 1980 - 2004, die ik niet allemaal kan behandelen en waarin ik een strategische keuze 
moet maken. Die keuze is als volgt: 
Een casus over de totstandkoming van een beleidsdocument en de implementatie ervan zal ik 
uitvoerig en in detail analyseren. De behandeling van deze casus moet inzicht geven in de 
processen die voorafgegaan zijn aan het tot stand komen van deze beleidstekst en die geleid 
hebben tot de implementatie ervan. Dat betekent een beschrijving en analyse van de 
gehanteerde argumentaties, van de ontwikkeling van die argumentaties en van het 
krachtenveld van actoren die deze argumentaties hanteren. Daarvoor is het belangrijkste 
beleidsstuk gekozen: Ruim Baan voor Culturele Diversiteit (Ruim Baan) uit 1999. Vervolgens 
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is nagegaan hoe de beleidsvoornemens van Ruim Baan vorm gekregen hebben in de 
cultuurnota Cultuur als Confrontatie (2001-2004). Het aangepaste schema van Fischer 
gebruik ik bij de behandeling van deze casus om de redeneringen van en de interacties tussen 
actoren te beschrijven en te analyseren.  
 
Voorafgaand aan deze casus zal ik een beknopte beschrijvende analyse geven van de inhoud 
van de belangrijkste beleidsdocumenten en de gerealiseerde maatregelen tot 1999. De 
beschrijving en analyse van deze stukken dient om een beeld te krijgen van het verloop van 
het beleid voor cultuur en immigranten en de uitvoering ervan, voorafgaand aan Ruim Baan. 
Daarnaast kan deze beschrijving behulpzaam zijn om de bevindingen uit de casus in een 
bredere context te plaatsen. Eventuele terugkerende patronen en veranderingen kunnen 
benoemd worden. Deze twee stappen licht ik hieronder toe. 
 
De beleidsdocumenten die aan Ruim Baan vooraf gingen 
In hoofdstuk 4 worden de inhoud en uitvoering van de beleidsdocumenten uit de periode 1980 
en 1999 kort behandeld. De belangrijkste redeneringen en beweringen in deze beleidsteksten 
zijn in kaart gebracht. Er is een beschrijvende analyse gemaakt van de redenen voor 
interventie, de doelen en maatregelen.  
De uitvoeringsinstrumenten in het verlengde van de nota’s zijn in hetzelfde hoofdstuk (4) 
beschreven aan de hand van de in de beleidsnota geformuleerde maatregelen, de 
beleidsplannen, (jaar)verslagen en beschikbare evaluaties van projecten, programma’s en 
instellingen. De beschrijving concentreert zich op de aard van het betreffende instrument, de 
werkwijze en -als daarover informatie voorhanden is- op de uitwerking ervan.   
  
De bevindingen over het tot stand komen en uitvoeren van deze nota’s leveren een 
beschrijving en een analyse op van de in de beleidsstukken gehanteerde redeneringen en van 
de gerealiseerde uitvoeringsmaatregelen in de periode tot 1999.   
Om de reden voor overheidsinterventie en de doelstellingen te karakteriseren zal ik gebruik 
maken van de opvattingen over kunst en cultuur zoals ik die in par. 2.2 heb geschetst. Het 
gaat om de romantische, universele, westerse opvatting van kunst, een contextuele opvatting 
van kunst en cultuur en de benadering die het belang voor samenleving en publiek benadrukt. 
Anders dan in de casus over Ruim Baan beperkt de analyse zich tot de nota’s zelf (zonder de 
totstandkoming) en de uitvoering, zoals die uit onderzoek bekend is.  
Daarnaast is nagegaan wat in de periode 1980- 1999 de invloed van het algemene 
integratiebeleid is geweest op het beleid voor cultuur en immigranten.  
 
Ruim Baan als primaire casus 
Ruim Baan is gekozen als primaire casus vanwege de inhoud, het is het meest verregaande 
beleidsstuk over cultuurbeleid en immigranten. In deze laatste nota uit de onderzochte periode 
resoneren ook de ideeën van eerdere beleidsstukken over cultuur en immigranten. 
Staatssecretaris Van der Ploeg vond dat de gesubsidieerde cultuursector een te eenzijdig 
publiek bediende. Met name de deelname van jongeren en immigranten vond hij te beperkt. 
Daarmee gaf hij ook aan dat eerdere inspanningen van zijn ambtsvoorgangers op het gebied 
van cultuur en immigranten onvoldoende resultaat hadden gehad.   
Van Ruim Baan wordt in hoofdstuk 5 een uitgebreide analyse gemaakt: van het beleidsproces 
voorafgaand aan de notitie, de notitie zelf en van de implementatie ervan.  
 
Om de gedachtevorming bij het tot stand komen van het beleid te volgen en na te gaan wat er 
met de beleidstekst is gebeurd, is de beleidsvorming stapsgewijs beschreven. In die analyses 
worden de visies blootgelegd van diverse partijen: de overheid, belanghebbenden, journalisten 
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en onafhankelijke deskundigen in het beleidsnetwerk. Bij het tot stand komen en uitvoeren 
van de nota’s vindt een voortdurende interactie plaats tussen verschillende actoren met hun 
opvattingen. Het hiervoor uiteengezette analyseschema van Fischer zal ik toepassen om deze 
processen van het tot stand komen en uitvoeren van het beleid te beschrijven. Aangegeven is 
welke redeneringen door de verschillende relevante actoren gehanteerd zijn en welke rol die 
redeneringen gespeeld hebben in deze processen.  
 
Bij het analyseren van de statements en de teksten ben ik uitgegaan van de, voor dit onder-
werp belangrijkste, gehanteerde redeneringen. Nagegaan is welke redeneringen in een state-
ment of tekst gehanteerd worden en tot welke denkwereld een gehanteerde redenering hoort. 
Een redenering kan een KK-, een KC-, een PK- of een PP-karakter hebben. Een opvatting kan 
soms ook bij meer dan één denkwereld horen. Redeneringen die van een andere orde zijn dan 
de genoemde, heb ik expliciet beschreven.  
 
De argumentaties en beweringen in een beleidsproces hebben niet altijd het karakter van 
keurige pleidooien om een visie te bevorderen; ze kunnen ook het karakter hebben van kritiek, 
van het afwijzen van opvattingen. Voor het te onderzoeken effect van de relatie tussen de 
opvattingen van de dominante KK-denkwereld en andere argumentaties zijn er twee niveaus 
van kritiek op of afwijzing van de KK-opvattingen te onderscheiden. Directe kritiek op, of 
afwijzing van de opvattingen van de KK- denkwereld is het eerste niveau. In de analyse is dit 
aangegeven met het symbool (-KK). Het tweede niveau is een keuze voor de opvattingen van 
een niet-KK-handelingstheorie. In dat geval prefereert de actor of groep van actoren een ander 
stelsel van opvattingen dan die van de KK-denkwereld.  
In de analyse is steeds na een tekstfragment aangegeven of het fragment gaat over een 
wezensopvatting/de prioriteit van waarden, een probleemanalyse, een doelstelling of een 
(voorgenomen) maatregel en is met de symbolen KK, KP, PP of KC aangegeven tot welke 
denkwereld het desbetreffende fragment te rekenen is. Als er sprake is van een expliciete 
afwijzing van de opvattingen van de KK- denkwereld is het minteken (-) gebruikt.  
 
Dit type van analyse biedt de mogelijkheid om te laten zien tot welke denkwereld de belang-
rijkste redeneringen en voornemens in een tekst horen. Het maakt inzichtelijk wanneer in de 
loop van het totstandkomings- en uitvoeringsproces een idee opkomt, verdwijnt of overleeft. 
  
Deze vorm van analyse heb ik toegepast op statements/teksten in de voorbereidende fase van 
de nota, op de tekst van de nota zelf en voor het onderzoek relevante commentaren in de pers. 
Voor de uitvoering is er ook, maar in mindere mate gebruik van gemaakt. De 
uitvoeringsinstrumenten van de nota worden in hoofdstuk 6 beschreven aan de hand van de in 
de beleidsnota voorgenomen maatregelen, beleidsplannen en jaarverslagen van de betrokken 
programma’s en instellingen. De beschrijving gaat over de aard van het instrument en de 
werkwijze en de daaraan ten grondslag liggende handelingstheorieën. Verder is gekeken naar 
het karakter van de geïmplementeerde maatregelen. Naar verwachting is dat behulpzaam bij 
het onderzoek naar de invloed van de invloed van actoren tijdens het tot stand komen en 
implementeren van het beleid.  
 
Om aan te geven hoe de relatie tussen nota’s en uitvoering in elkaar zit, heb ik typen van uit-
voeringsinstrumenten benoemd. Bij het beschrijven van de uitvoering heb ik ervoor gekozen 
om de algemene beleidsinstrumenten die (mede) gericht zijn op cultuur en immigranten te 
behandelen. 
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Als het gaat om gesubsidieerde instellingen, in totaal ruim 400, heb ik me geconcentreerd op 
de podiumkunsten. Binnen het domein van de podiumkunsten beperk ik me opnieuw. Waar 
nodig voor de verdieping, werk ik cases uit van een beperkt aantal organisaties die uniek zijn 
of die een typisch voorbeeld zijn van één van de soorten uitvoeringsorganisaties in de 
podiumkunsten. Bekeken is hoe de ideeën van de nota doorklinken in het handelen van de 
verschillende typen van uitvoeringsorganisaties in de podiumkunsten. 
 
Bronnen 
Om de benodigde gegevens te verzamelen heb ik het volgende materiaal gebruikt.  
 
Voor de beschrijving van het beleid is gebruik gemaakt van beleidsnota’s en andere 
schriftelijke documenten. Voor het beschrijven van de uitwerking van de 
uitvoeringsmaatregelen als gevolg van het optreden van/de interactie  tussen actoren heb ik 
ook gebruik gemaakt van evaluaties van derden en van een beperkt aantal interviews. Voor de  
beschrijving en analyse van de processen van het tot stand komen van het beleid zijn 
documenten uit de fase van het tot stand komen van het beleid en die beleidsteksten zelf 
onderzocht. Als het gaat om het proces van de uitvoering van het beleid zijn de voorgenomen 
en de gerealiseerde uitvoeringsmaatregelen beschreven op basis van de relevante beleidstekst 
en verder geanalyseerd op basis van beschikbaar schriftelijk materiaal en een beperkt aantal 
interviews. 
 
Voor de beantwoording van de vraag naar de invloed van het integratiebeleid heb ik  
beleidsstukken over het algemene integratiebeleid en een aantal studies over het verloop van 
dat beleid geraadpleegd. 
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4 BELEIDSDOCUMENTEN EN UITVOERINGSPRAKTIJK 
     1980 - 1999  
 
Het beleid voor cultuur en immigranten is in het begin van de jaren tachtig op gang gekomen 
door een reactie van beleidsambtenaren van de Hoofdafdeling Culturele Minderheden van het 
directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling op een verzoek om subsidie van 
Surinaamse theatermakers (zie H1). Deze ambtenaren hebben het initiatief genomen voor het 
oprichten van aan ambtelijke commissie (CCM) (par. 2.5) die moest zorgen voor het 
ontwikkelen van een beleid voor cultuur en immigranten. Deze commissie heeft het eerste 
beleidsdocument over cultuur en immigranten, het Actieplan Cultuuruitingen van Migranten 
(1982) opgesteld. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beleidsdocumenten over 
cultuurbeleid en immigranten behandeld, die vooraf zijn gegaan aan de notitie Ruim Baan 
voor Culturele Diversiteit (1999).  
 
Het gaat om het genoemde Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 1982 (Actieplan 
’82), de Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden 1987-1989 (Notitie ’87) en 
de Brief over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden 1990-1992 (Brief ’90). 
Ook de passage ‘Intercultureel’ uit Pantser of Ruggengraat (POR), de cultuurnota van 1997-
2001, passeert de revue; in die passage is het beleid voor cultuur en immigranten opgenomen. 
Beschreven wordt welke probleemstellingen, doelen en maatregelen in de behandelde 
beleidsstukken gehanteerd zijn. Bij het typeren van de redenen voor interventie en 
doelstellingen heb ik gebruik gemaakt van de drie opvattingen over kunst en cultuur zoals ik 
die in par. 2.2 heb aangegeven. Het gaat om de romantische, universele, westerse opvatting 
van kunst en cultuur(1), een contextuele opvatting van kunst en cultuur (2) en de benadering 
die het belang van deelname aan kunst en cultuur voor individu en samenleving benadrukt (3). 
Nagegaan is ook welke maatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast is een beknopte beschrijving 
gegeven van de resultaten van het beleid. Als bron hiervoor dienden evaluerende 
beschouwingen in de later verschenen beleidsstukken en brieven en adviezen van de Raad 
voor de Kunst/ Raad voor Cultuur.  
Na de beschrijvingen is steeds een korte analyse gemaakt van de probleemformuleringen en 
de doelstellingen.  
 

4.1  De beleidsstukken over cultuur en immigranten 

4.1.1  De beleidsteksten 
 
Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 1982 (Actieplan ’82)  
 
Tekst                                                                                                                                         
Het Actieplan ’82 begint met een schets van de uitgangspunten van het beleid voor cultuur en 
immigranten. De nota geeft aan dat deze uitgangspunten niet alleen ontleend worden aan het 
kunst- en museumbeleid, maar ook aan het minderhedenbeleid. Ook wordt aansluiting 
gezocht bij de in de ‘grondwet vervatte grondrechten van de mens en de uitwerking die 
daaraan bij internationale verdragen en conferenties is gegeven’(Actieplan ’82: 2).  
 
Het Actieplan ’82 hanteert een ruime cultuuropvatting. Onder ‘cultuur’ wordt in de nota 
verstaan: uitingen van kunst, waaronder ‘ook uitingen van kunstzinnige vorming, 
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amateuristische kunstbeoefening en volkscultuur’; levensvormen zoals woon-, eet -, kleed- en 
vrijetijdscultuur; waarden, normen, ideeën en verwachtingen van individuen en groepen, voor 
zover die verklankt en verbeeld worden in uitingen van kunst en vormen van cultuur’ (Idem: 
2). 
 
De belangrijkste reden voor bemoeienis van de overheid ontleent de nota aan het in de 
Ontwerp-Minderhedennota geformuleerde streven om minderheden te emanciperen.  
De definitie van minderheden neemt de nota (impliciet) over van de Ontwerp- 
Minderhedennota. De eigenwaarde van de ‘migrant’ moet worden versterkt en de omgeving 
moet zodanig worden beïnvloed dat er blijvend ruimte ontstaat voor de ontplooiing van 
minderheden. Daaraan is de opvatting gekoppeld dat het beleid niet gericht moet zijn op het 
behoud van de eigen cultuur van minderheden, omdat daardoor de indruk kan ontstaan dat de 
‘identiteit’ van mensen iets onveranderlijks zou zijn (Idem: 6).  
 
Over de bemoeienis van de overheid met kunst stelt het document, met een verwijzing naar de 
nota Kunst en Kunstbeleid van 1976, dat die gericht is op kunst van een zekere kwaliteit en 
dat kunst die geen kwaliteit bevat ‘die naam eigenlijk niet waard is en (…) om die reden 
buiten de zorg van de overheid [valt]’ (Idem: 7). Dit kwaliteitsbeginsel is volgens het 
Actieplan ’82 ook van toepassing op de cultuuruitingen van migranten en de normen daarvoor 
moeten al werkend ontwikkeld worden. 
 
Deze opmerking wijst op de wens om een ruimere opvatting over kwaliteit te ontwikkelen dan 
tot op dat moment het geval was, een opvatting die neigt naar het contextuele denken over 
kunst en cultuur. 
 
Daarnaast is het de taak van de overheid ‘zodanige voorwaarden te scheppen, dat eigen 
cultuuruitingen van diverse migrantengroepen kunnen ontstaan en zich ontwikkelen op het 
snijvlak van de cultuurvormen uit het verleden en de manier van samenleven nu in Nederland’ 
(Idem: 8). En op het niveau van de deelname dient de overheid het mogelijk te maken dat 
brede lagen van de allochtone bevolking participeren en ervoor te zorgen dat de ‘ontwikkelde 
migrantencultuur’ gedistribueerd wordt naar de migranten en naar het autochtone publiek. 
Daarnaast dient de overheid mogelijkheden te scheppen voor migranten om te kunnen 
participeren aan Nederlandse kunstuitingen (Idem: 7).   
 
Tevens wordt aangegeven dat de eigen culturele waarden van de immigranten in stand zouden 
moeten blijven, ook om mengvormen te laten ontstaan met de hier bestaande uitingen. ‘De 
ontwikkeling van een migrantencultuur wordt gestimuleerd, opdat voor de migrant in de 
Nederlandse samenleving mogelijkheden tot herkenning en identificatie ontstaan (Idem: 8). 
Daarnaast is er de ambitie om cultuuruitingen te stimuleren die inzicht verschaffen in de 
achtergronden van de onderscheiden minderheidsgroepen, om dezelfde reden wordt bepleit 
om producties uit de herkomstlanden te tonen (Idem: 7,10). 
 
Analyse probleemformuleringen en doelstellingen 
De emancipatie van migranten in de cultuursector is in het Actieplan ’82 de belangrijkste 
reden voor interventie in de cultuursector. Deze reden voor overheidsbemoeienis is vooral aan 
het minderhedenbeleid ontleend en niet aan het algemene cultuurbeleid. Het streven naar 
emancipatie sluit wel aan bij een opvatting over kunst en cultuur, die het maatschappelijke 
belang ervan benadrukt (par. 2.2). 
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De cultuuruitingen op het snijvlak van ‘het verleden en de manier van samenleven nu in 
Nederland,’ die het actieplan graag tot stand zou zien komen, moeten de migranten verbinden 
met hun nieuwe land en moeten de autochtone Nederlanders helpen beter kennis te maken 
met de nieuwkomers. Naast de emancipatie van de nieuwkomers lijkt ook het stimuleren van 
wederzijds begrip tussen autochtone Nederlanders en migranten een reden voor 
overheidsbemoeienis te zijn.  
 
Bezien vanuit het perspectief van de opvattingen over kunst en cultuur zoals die in par. 2.2 
zijn aangegeven, sluiten deze probleemformuleringen aan bij de visie die het belang van kunst 
en cultuur voor mensen en de samenleving centraal stelt (par. 2.2). Die visie domineert in dit 
beleidsstuk.  Wel wordt als randvoorwaarde gesteld dat het kwaliteitsbeginsel onverkort van 
toepassing is en dat de  inhoud daarvan al werkend ontwikkeld moet worden. Deze redenering 
wijst op een voorkeur voor een meer contextuele opvatting van kwaliteit (par. 2.2). 
 
Om het belang van participatie aan kunst en cultuur voor de ‘migrant’ en voor de ontvangende 
samenleving te onderstrepen, worden meerdere invalshoeken gehanteerd, die niet altijd  
uitgewerkt zijn. De minister wil  deze groep mensen activeren om deel te nemen aan culturele 
activiteiten. Zo kunnen zij zich uiten (par. 2.2) én laten zien wat hun cultuur te bieden heeft. 
Met het pleidooi dat muziekscholen en creativiteitscentra de muziek en  instrumenten uit de 
herkomstlanden in hun lesplan dienen op te nemen, wil de minister immigranten stimuleren 
zich te uiten met kunstzinnige middelen. De opstellers van het actieplan geven aan dat de 
bestaande culturele voorzieningen voor kunstzinnige vorming daarbij een rol hebben te 
spelen. De distributie van ‘ontwikkelde migrantencultuur’ naar migranten moet bevorderen 
dat migranten zich, vanwege de herkenbare elementen in die cultuuruitingen, beter thuis gaan 
voelen. De distributie naar autochtone Nederlanders is erop gericht om beter begrip te kweken 
voor de cultuur van de migranten en hun makers. Ook wil de minister de voorwaarden 
scheppen om migranten te laten participeren in Nederlandse kunstuitingen.  
 
Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden 1987-1989 (Notitie ’87) 
Na het verstrijken van de uitvoeringsperiode van het Actieplan’82 is de regie van het beleid 
overgegaan van de Hoofdafdeling Culturele Minderheden van het directoraat-generaal 
Maatschappelijke Ontwikkeling naar de directie Kunsten van het directoraat-generaal Cultuur 
en komt de minister met een nieuwe beleidsnotitie over de Cultuuruitingen van Etnische 
Minderheden. 
 
Tekst  
In zijn voorwoord bij de Notitie ’87 geeft de minister aan dat hij het beleid van het 
Actieplan’82 wil bijstellen. Dat doet hij op basis van evaluaties, schriftelijke reacties op het 
plan en ‘recente ontwikkelingen op dit terrein’. In dezelfde introductie geeft hij aan dat de 
notitie gericht is op ‘cultuuruitingen in de meer specifieke zin van het woord’. Daarmee doet 
de minister afstand van de brede cultuuropvatting, zoals die in het Actieplan ‘82 werd 
gehanteerd. 
 
In de Notitie ’87 koppelt de minister het ‘kunst- en cultuurbeleid voor etnische minderheden’ 
aan het doel van het reguliere kunst- en cultuurbeleid. Dat heeft tot doel ‘het stimuleren van 
een cultuurontwikkeling en beleving, waarbij de overheid zo gunstig mogelijke voorwaarden 
schept voor het behoud, de ontwikkeling en de toegankelijkheid van cultuuruitingen’ (Notitie 
’87: 7). Voor het beleid gericht op etnische minderheden betekent dit ‘dat de overheid ernaar 
streeft zodanige voorwaarden te scheppen, dat minderheden hun eigen kunst- en 
cultuuruitingen kunnen ontwikkelen. De minister voegt daaraan toe dat het niet de bedoeling 
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is dat dit in een ‘zeker isolement’ gebeurt, juist uit de interactie tussen culturen ‘kunnen 
nieuwe vormen ontstaan die een belangrijke vernieuwing in het culturele leven kunnen 
betekenen’. 
In de notitie ziet de bewindspersoon het wegnemen van ‘reële achterstanden’ van 
minderheden als de belangrijkste reden om voor een tijdelijk, specifiek beleid te kiezen in de 
vorm van een ‘doelgroep benadering’ (Notitie ’87: 8).                                                              
 
De bewindspersoon vindt dat ‘elke etnische groep (…) in een hem vreemde samenleving 
behoefte [heeft] aan het (her)vinden en -definiëren van zijn eigen culturele achtergrond, elke 
bevolkingsgroep doet dat op zijn eigen wijze en in eigen tempo. Het gaat om een autonoom 
proces, waarin kunstenaars een voorhoedefunctie kunnen vervullen’ (Idem: 8). Deze 
opvatting is ontleend aan een visie op integratiebeleid, niet aan de opvattingen van de denk-
werelden in het cultuurbeleid.  
 
De minister ziet ook problemen: dit specifieke beleid zou ‘op enigszins gespannen voet met 
het reguliere beleid’ kunnen staan. Dat richt zich op het tot stand komen van kunstproducten 
van goede kwaliteit, en dat is ‘een andere invalshoek dan op een specifieke doelgroep gericht 
beleid’ (Idem).  
 
Het tweede knelpunt betreft de kwaliteitsbeoordeling. In welk opzicht de 
kwaliteitsbeoordeling precies knelt, geeft de minister echter niet aan. Zonder nadere uitleg 
citeert hij de Notitie Cultuurbeleid van 1985: ‘kwaliteit [is] hierbij niet op te vatten als iets 
statisch, als een norm die bij voorbaat vastligt, maar meer als een richtsnoer voor een niveau 
waarnaar gestreefd moet worden (…) Kwaliteit op verschillende niveaus en [van] 
verschillende aard.  Maar steeds getoetst over de grenzen van sectoren aan meer algemene 
opvattingen met betrekking tot kwaliteit waarbij het gaat om o.a. zeggingskracht, 
oorspronkelijkheid en ambachtelijk kunnen’ (Idem). 
 
De Notitie ’87 sluit aan bij het Actieplan’82. De minister formuleert drie 
beleidsuitgangspunten. Als eerste uitgangspunt wil de minister een ‘kwalitatieve verdieping 
van eigen vormen’ (Idem:10). De minister wil de voorwaarden scheppen waardoor ‘eigen   
hoogstaande  kunstuitingen van minderheden kunnen ontstaan en zich kunnen ontwikkelen.’ 
Daarbij ‘dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de ontwikkeling binnen de 
etnische groepen afzonderlijk’. De minister wil daarom zorgen voor het ‘ontwikkelen van 
voldoende kader en internationale uitwisseling van kunstenaars, met als nieuwe toevoeging 
dat het vooral gaat om kunstenaars die een groei doormaken naar professionaliteit’ (Idem:10).  
Ook de verbreding van het aanbod van minderheden en de verhoging van de toegankelijkheid 
ervan staan op de agenda. Zo wil de minister stimuleren dat voor etnische minderheden cul-
turele herkenningspunten in de Nederlandse samenleving ontstaan ‘zoals in de Minderheden-
nota wordt bepleit’. Grote manifestaties met een landelijke uitstraling moeten daarom een 
kans krijgen.  
 
Ten derde wil de minister de participatie van minderheden aan de bestaande circuits 
verbeteren: ‘Dit betekent dat algemene voorzieningen rekening moeten houden met de 
behoeften van etnische minderheden; feitelijke belemmeringen moeten worden geslecht’ 
(Idem:11).                                                                                                                     
 
De nota geeft een uitgebreide beschrijving van de activiteiten die op landelijk en lokaal 
niveau hebben plaatsgevonden en nog nadere aandacht behoeven. Daaronder valt ook de 
aandacht voor ‘(semi-)professionele uitingen op het terrein van theater, muziek en dans’ 
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(Idem:14). In de notitie wordt opgemerkt dat evaluatieverslagen aangeven dat de kwaliteit van 
het werk varieert: ‘van beginnend amateurtheater tot theater met (semi-)professionele 
kwaliteiten’(Idem). 
 
De roep om het specifieke budget af te bouwen begint in deze Notitie ’87, waarin staat dat het 
specifieke beleid en het bijbehorende budget in 1992 niet meer noodzakelijk zou moeten zijn. 
In de ontwerpnotitie had de minster voorgesteld om het budget alvast te verminderen van 
2,025 miljoen gulden tot 1,1 miljoen gulden, omdat het kabinet al eerder had besloten de 
jaarlijkse bijdrage uit het minderhedenbudget van 0,95 miljoen gulden te beëindigen. De 
minister moest onder druk van de inspraak- en adviesorganen en de Kamer zijn voorgenomen 
beleid herzien. Het beschikbare bedrag voor het specifieke beleid bedroeg 1,5 miljoen gulden 
in 1987 en 2 miljoen gulden in 1988 en 1989. Daarna wilde de minister het budget afbouwen 
(zie par. 4.2.2). 
 
Analyse probleemformuleringen en doelstellingen 
De minister vindt overheidsbemoeienis noodzakelijk om minderheden hun eigen 
kunstuitingen te laten scheppen. Specifiek beleid om dat te faciliteren vindt hij 
gerechtvaardigd omdat achterstanden van minderheden weggenomen moeten worden. Dit is 
geen reden voor interventie die voortkomt uit het cultuurbeleid maar een redenering vanuit het 
minderhedenbeleid. Deze redenering verhoudt zich goed met de opvatting over kunst en 
cultuur, die het maatschappelijk belang ervan benadrukt (par. 2.2). Niet wordt verduidelijkt 
waaruit die achterstanden bestaan en dus ook niet of die alleen vragen om inspanningen van 
de immigranten of ook om inspanningen vanuit de bestaande cultuursector.                                                                      
 
Nieuw is de opvatting dat de interactie tussen culturen een vernieuwing in het culturele leven 
kan betekenen. Met deze redenering wordt ook een reden voor overheidsingrijpen 
geïntroduceerd die aan het cultuurbeleid is ontleend; een redenering die aansluit bij de 
contextuele opvatting over cultuur (par. 2.2).                                                                                                        
 
In de notitie wordt de spanning tussen het specifieke op doelgroepen gerichte beleid en het 
reguliere cultuurbeleid benoemd. Daarnaast wordt de kwaliteitsbeoordeling als knelpunt 
genoemd. Deze constateringen illustreren dat het beleid in 1987 meer dan voor die tijd onder 
de regie van het cultuurbeleid valt. De geconstateerde spanning over de kwaliteitsbeoordeling 
laat zien dat in dit beleid de romantische, universele en de contextuele opvatting over de 
kwaliteit van kunst met elkaar concurreren (par. 2.2).   
 
De minister bepleit ‘een kwalitatieve verdieping van eigen vormen’, waardoor ‘eigen   
hoogstaande  kunstuitingen van minderheden kunnen ontstaan en zich kunnen ontwikkelen’ 
vooral voor kunstenaars die een ontwikkeling doormaken naar professionaliteit. Hier wordt 
gesuggereerd dat de immigranten kunstenaars niet professioneel zijn. Dat betekent volgens de 
bestaande indelingen dat zij (dus) amateurs zijn en dat zij niet in aanmerking komen voor de 
voorzieningen en financiële middelen voor professionele kunstenaars. Ook is niet aangegeven 
wat met kwalitatieve verdieping bedoeld is: moet het werk gaan voldoen aan de bestaande 
romantisch, universele opvatting over kwaliteit of is er ruimte voor een nieuwe, ruimere 
opvatting van kwaliteit die rekening houdt met het andere, nieuwe karakter van de 
cultuuruitingen (par.2.2)?  
 
De doelstellingen van de minister om de participatie binnen reguliere landelijke 
kunstinstellingen te bevorderen, sluiten aan bij de opvatting over kunst en cultuur die het 
belang voor mensen en samenleving benadrukt (par. 2.2). De algemene voorzieningen moeten 
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rekening houden met de behoeften van minderheden en feitelijke belemmeringen moeten 
worden geslecht. Of de minister hier doelt op de deelname van immigranten kunstenaars aan 
de activiteiten van deze instellingen of van immigranten bezoekers aan de producties van die 
instellingen wordt niet aangegeven. Als we ervan uitgaan dat beide vormen van deelname 
bedoeld zijn dan wordt de term participatie zoals die in het algemene cultuurbeleid wordt 
gehanteerd hier ruimer gebruikt.  
                                                                                                                                          
Opmerkelijk is dat de rol van de algemene voorzieningen ook in deze notitie benoemd wordt  
maar niet nader wordt uitgewerkt. Dat betekent dat er geen voorstellen voor maatregelen 
geformuleerd waarin de algemene gevestigde cultuurinstellingen een rol spelen. De bestaande 
maatregelen worden gecontinueerd. 
De deelname van etnische minderheden aan amateurkunst en kunsteducatie vindt de minister 
vooral een taak voor lokale overheden. 
 
Brief over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden 1990-1992 (Brief ’90)  
In 1989 buigt de Raad voor de Kunst zich over het ‘beleid [voor] kunstuitingen van 
allochtonen’ en komt met het advies De Kunst van het Artisjokken eten (1989). In dat advies 
evalueert de Raad het specifieke beleid voor cultuur en immigranten vanaf 1982. De Raad 
vindt dat het gevoerde beleid weliswaar effect heeft gehad, maar dat er veel knelpunten zijn 
die de integratie belemmeren (De Kunst van het Artisjokken eten: 15 ev.). Als bijlage bij het 
raadsadvies wordt een rapport van Research voor Beleid gepubliceerd waaruit blijkt dat 
tussen de 1,5 en 4,4 % van de aanvragen in de jaren 1987 en 1989 gedaan zijn door allochtone 
kunstenaars (Verhaak: 1990). Alle afdelingen bij de directie Kunsten en alle 
rijksgesubsidieerde fondsen op het gebied van de kunsten zijn in dit onderzoek betrokken.   
 
Deze onderzoeksresultaten worden door de Raad gerelativeerd.                                                                                                        
In zijn advies schrijft de Raad dat de discussie over de kwaliteitscriteria ten gevolge van het 
categoriale beleid niet van de grond is gekomen. De colleges van advies zijn te eenzijdig 
samengesteld en het ontwikkelen van voldoende kader van kunstenaars is achtergebleven door 
een tekort aan scholingsmogelijkheden. De instroom in de kunstvakopleidingen stagneert 
omdat de vooropleiding van potentiële studenten niet altijd overeenkomt met de eisen van de 
kunstvakopleidingen. Bovendien is het aanbod onvoldoende afgestemd op allochtone 
studenten. Speciale cursussen hebben niet het gewenste resultaat gesorteerd.                                                                                                           
 
Tekst                                                                                                                                           
De Brief ’90 is een reactie op het advies. In deze Brief ’90 beaamt de minister de 
probleemanalyse van de Raad en het oordeel van de Raad over het genoemde onderzoek van 
Research voor Beleid. Het gevoerde beleid heeft effect, maar het tempo is enigszins 
teleurstellend en de obstakels blijken groot te zijn (Brief ’90: 3). De minister geeft aan dat er, 
anders dan was voorzien, nog steeds tijdelijke ‘complementaire’ maatregelen voor het inlopen 
van de achterstanden nodig zijn. Dat vindt zij niet alleen op basis van ‘maatschappelijke 
motieven’, maar juist vanwege het ‘artistieke belang van kunstuitingen van migranten’ en de 
bijdrage die daarmee wordt geleverd aan het Nederlandse kunstleven (Brief ’90 : 5).                                                                                                                        
 
De minister wijst erop dat de rol van het kunstbeleid beperkt is. De overheid schept slechts 
voorwaarden om de ‘ontwikkeling, beoefening en beleving van kunst zo gunstig mogelijk te 
maken’ en  soms is de overheid zelfs volgend.  Wat de kunstenaars en het publiek vervolgens 
doen met die voorwaarden  is aan hen. ‘Dit geldt (…) ook voor het specifieke beleid ten 
aanzien van kunstuitingen van minderheden’ (Brief ’90: 4)  
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De minister benadrukt dat er tussen de verschillende groepen en op individueel niveau grote 
verschillen zijn als het gaat om achterstand. Ook relativeert zij de impact van het kunstbeleid 
op dit ‘veelomvattende probleem’. Bij het specifiek beleid plaatst zij de kanttekening dat het 
‘met nadruk niet het (incidenteel) verlagen van de kwaliteitsnormen’ tot gevolg mag hebben 
want ‘de stimulerende werking die uitgaat van een serieuze artistieke afweging (…) is in de 
afgelopen jaren (…) overtuigend bewezen’. Verder waarschuwt zij voor de stigmatiserende 
werking van het stimuleringsbeleid voor allochtone kunstenaars (Brief ’90: 3, 4).     
 
De centrale doelstelling van de Brief ’90 legt ten opzichte van de doelstelling van 1987 meer 
nadruk op kwaliteit: ‘Het bevorderen van de totstandkoming c.q. het behoud, de uitvoering en 
de beleving van kunstuitingen van minderheden op hoog artistiek en kwalitatief niveau.’ Ver-
der streeft de minister ernaar ‘zodanige voorwaarden [te scheppen], dat de kunst van minder-
heden in de algemene voorzieningen op het terrein van de kunsten wordt opgenomen en 
allochtone kunstenaars van deze voorzieningen gebruik kunnen maken, zonder dat de alloch-
tone oorsprong van de kunst of kunstenaars daarbij een beletsel vormt’ (Brief ’90: 5 
 
Over de doelgroep zegt de minister dat het begrip ‘etnische minderheden’ steeds ruimer is 
gehanteerd’. De minister wil deze ruime opvatting volgen, ‘met een accent op de 
oorspronkelijke doelgroepen’ [uit de Ontwerp-Minderhedennota].  
 
Op de suggestie van de Raad in De Kunst van het Artisjokken eten om quoteringsmaatregelen 
te overwegen reageert de minister afwijzend.                                                                            
‘Waar ik een voorstander ben van integratie en inbedding in het reguliere, met name omdat ik 
van de relatie en wisselwerking tussen autochtone en allochtone kunst een artistieke 
meerwaarde verwacht, zou het invoeren van een imperatieve quoteringsregeling strijdig zijn 
met de uitgangspunten van het kunst- en cultuurbeleid’ (Idem: 7) . Op andere terreinen ziet  
zij wel mogelijkheden voor kwantitatieve metingen: het kunstvakonderwijs, de kunstzinnige 
vorming, de amateuristische kunstbeoefening en meer algemeen onderzoeken naar de 
deelname aan kunst en cultuur (Idem: 5) . 
 
De minister neemt zich voor het categoriaal (specifieke) budget kunstuitingen migranten voor 
de jaren 1990-1992 te handhaven. Zij geeft aan in 1991 nader te willen bezien of het 
specifieke beleid in de cultuurnota periode 1993-1997 gecontinueerd moet worden.        
Verder wil zij de aanvragen voor kunstuitingen van migranten bij de reguliere vakartikelen  
en- colleges laten indienen en behandelen. Ook wil zij het aantal deskundigen bij de Raad 
voor de Kunst op het gebied van ‘allochtone kunstbeoefening’ uitbreiden. Zij neemt zich een 
aantal maatregelen voor die betrekking hebben op het bevorderen van het aanbod, de 
productie van kunst door ‘allochtonen’. 
 
Op het gebied van participatie wil zij dat de stichting Multi Music Federation (MMF) en 
Scarabes21zich inspannen om de bekendheid voor ‘allochtoon aanbod’ op de podia te 
vergroten. Daarnaast kondigt zij aan om een drietal instellingen de vraag voor te leggen in 
                                                 
21MMF en Scarabes waren specifieke instellingen voor cultuuruitingen van immigranten. De stichting Multi 
Music Federation is in 1989 opgericht als samenvoeging van de Surinam Music Association (SMA) en Barak G, 
een organisatie voor Molukse muziek. Deze samenvoeging was een voorwaarde voor subsidiering door het 
ministerie van WVC. Na de samenvoeging in 1989, ontving de nieuwe stichting MMF een subsidie voor drie 
jaar voor ‘het stimuleren, ontwikkelen en professionaliseren van de gekleurde muziekbeoefening in al haar 
facetten’ (Weltak 2004: 85). Scarabes, opgericht in 1988, had onder meer als opdracht  het bevorderen van de 
totstandkoming van kwalitatief hoogwaardige theaterproducties van immigranten en het  promoten van 
voorstellingen van immigranten in het reguliere theatercircuit (par.4.3.2).  
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hoeverre zij mogelijkheden zien om de dienstverlening aan minderheden te optimaliseren: de 
Vereniging voor Kunstzinnige Vorming, het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige 
Vorming en de landelijke instelling op het gebied van de amateurkunst. Het advies van de 
Raad voor Cultuur om 1 miljoen gulden voor drempelverlagende projecten in het 
Kunstvakonderwijs beschikbaar te stellen, speelt zij door naar de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen. 
 
Analyse probleemformuleringen en doelstellingen 
De belangrijkste reden voor overheidsingrijpen van deze minister is dat er naar haar mening 
nog steeds tijdelijke ‘complementaire’ maatregelen voor het inlopen van de achterstanden 
nodig zijn. Wat zij onder achterstanden verstaat is ook in dit beleidsstuk niet nader 
uitgewerkt. Wel geeft ze aan dat zij deze mening niet alleen is toegedaan om 
maatschappelijke redenen maar ook vanwege het ‘artistieke belang van kunstuitingen van 
migranten’ en de bijdrage die daarmee wordt geleverd aan het Nederlandse kunstleven.  
 
Waaruit dat artistieke belang bestaat werkt de minister niet nader uit. Net als in de Notitie’87 
worden twee motiveringen gebruikt: de motivering om net als in het minderhedenbeleid 
achterstanden weg te werken en de motivering vanuit het belang van het cultuurbeleid.  
Opnieuw is sprake van een combinatie van de redenering uit het minderhedenbeleid die het 
maatschappelijk belang van deelname aan  kunst en cultuur benadrukt (par. 2.2) en de 
redenering die een contextuele opvatting over cultuur laat zien (par. 2.2).   
 
Meer dan voorheen wordt aangegeven dat de mogelijkheden van de overheid om in te grijpen 
beperkt zijn en wil de minister het beleid richten op de individuele kunstenaar en niet op een 
groep. Zij stelt zich ten doel het tot stand komen van uitingen op hoog artistiek niveau te 
bevorderen. Meer nog dan in de Notitie ’87 ligt de nadruk op de artistieke kwaliteit van deze 
uitingen.  Niet is aangegeven of zij spreekt vanuit de gevestigde romantische opvatting van 
kwaliteit of dat zij doelt op een ruimere kwaliteitsopvatting (par. 2.2).                                                                                                      
 
Verder wil de minister zorgen voor nadere opname van de kunst van immigranten en 
immigranten kunstenaars in de algemene voorzieningen. Getuige haar voorgenomen 
maatregelen wil zij dit bereiken door de procedures bij de Raad te veranderen, onder meer 
door de vakafdelingen een nadrukkelijker rol te geven in de beoordeling van de aanvragen.  
 
Deze voorstellen wijzen erop dat zij de inhoud van de heersende universele 
kwaliteitsopvatting wil verruimen met de kwaliteiten van uitingen die hun inspiratie en 
oorsprong in andere (niet-westerse) cultuurgebieden hebben; een redenering die overeenstemt 
met een contextuele opvatting van kunst- en cultuur (par. 2.2). Deze redenering verhoudt zich 
ook goed met de opvatting over kunst en cultuur, die het maatschappelijk belang van 
deelname benadrukt (par. 2.2). 
 
Op het gebied van de participatie verwacht zij van de specifieke instellingen MMF en 
Scarabes dat zij de bekendheid van allochtoon aanbod gaan vergroten. De mogelijke rol van 
de bestaande reguliere instellingen werkt de minister niet nader uit, evenmin die van de 
instellingen voor kunstzinnige vorming en amateurkunst. Wel geeft zij aan met die 
instellingen in gesprek te willen gaan.  
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De passage ‘Intercultureel’ in  de Cultuurnota 1997-2000 Pantser of Ruggengraat (POR)  
In de Cultuurnota POR (1997-2000) van staatssecretaris Nuis wordt het specifieke (projecten) 
budget officieel afgeschaft. De minister wil daarmee een einde maken aan het specifieke 
beleid.  
 
Tekst   
In de nota POR geeft de staatssecretaris prioriteit aan ‘interculturele’ activiteiten. Hij vindt dat 
er behalve ruimte voor eigen cultuuruitingen van verschillende groepen ‘(…) meer samenspel 
moet ontstaan tussen culturen, waarin de verscheidenheid de eenheid versterkt en culturele 
ontmoeting en confrontatie tot het delen van ervaring en tot nieuwe inspiratie leiden’ (POR: 
21).  De staatssecretaris vindt dat cultuuruitingen die tot stand komen door vermenging van 
verschillende culturen zoveel mogelijk via de bestaande kanalen en instellingen moeten 
worden ondersteund. Daarmee wil hij benadrukken dat kunstenaars en cultuurdragers uit de 
migrantengroepen deel uitmaken van het Nederlandse culturele leven. Hij wijst erop dat in de 
adviesraden voldoende deskundigheid aanwezig moet zijn om de interculturele uitingen te 
kunnen beoordelen. Verder wil de staatssecretaris dat minderheden ook vertegenwoordigd 
zijn in besturen van instellingen (Idem: 23). 
 
Hij bepleit meer aandacht voor intercultureel onderwijs. Dat betekent aanpassing van 
curricula op het gebied van de cultuurvakken bij de Pabo’s en de kunstvakopleidingen. 
Daarnaast wil de minister de instroom van ‘jonge migranten’ in het kunstvakonderwijs 
bevorderen. Ook musea en archieven zouden zich meer moeten richten op het bedienen van 
migranten. 
 
Als het gaat om culturele instellingen wil de staatssecretaris het tot stand komen en 
programmeren van nieuwe mengvormen van cultuuruitingen bevorderen. Hij verwijst naar de 
opkomst van het debat over de bijdrage van niet-westerse culturen aan de diverse heden-
daagse kunstdisciplines. Daarnaast brengt hij ‘de houdbaarheid van gangbare kunsthistorische 
opvattingen in relatie tot de nieuwe kunstuitingen die inmiddels zijn ontstaan, en (…) de 
interpretatie en de waardering van die nieuwe uitingen’ onder de aandacht (Idem: 23). 
 
De nota POR (1997-2001) bevat de doelstelling om ‘cultuuruitingen die tot stand komen door 
middel van vermenging van verschillende culturen, zo veel mogelijk via de bestaande kanalen 
en instellingen te [ondersteunen]’. Zo wil de staatssecretaris benadrukken dat ‘kunstenaars en 
cultuurdragers uit de vele migrantengroepen die Nederland kent deel uitmaken van het 
Nederlandse culturele leven’ (POR: 23). Ook het bevorderen van de deelname van jonge 
migranten aan het kunstvakonderwijs vindt de staatssecretaris van groot belang. Hij vindt dat 
de curricula daartoe moeten worden aangepast (Idem: 21).  
 
Analyse probleemformuleringen en doelstellingen 
De belangrijkste reden voor interventie van deze staatssecretaris is de wens dat 
migrantengroepen deel gaan uitmaken van het Nederlandse culturele leven via de bestaande 
kanalen en instellingen. De staatssecretaris neemt de cultuuruitingen van immigranten in het 
algemene cultuurbeleid op, onder de noemer intercultureel. Het is niet duidelijk of deze wens 
gemotiveerd wordt door uitgangspunten van het integratiebeleid of die van het cultuurbeleid.  
                                                                                       
De staatssecretaris wil een toename van het interculturele aanbod realiseren. Om dit te 
bereiken wil hij voldoende deskundigheid in de adviesraden benoemen en wil hij dat 
immigranten deel uit gaan maken van besturen. Deze doelstelling wijst op een positieve 
houding ten aanzien van het verruimen van de heersende opvatting over cultuur (contextuele 
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benadering par. 2.2).  Zijn wensen op het gebied van het kunstvakonderwijs wijzen op 
eenzelfde opvatting. De staatssecretaris geeft niet aan langs welke weg hij deze doelstellingen 
zou willen bereiken.    
                                                                                                                                                       
Zijn pleidooi voor interculturele uitingen en aandacht voor het debat over niet-westerse kunst 
en voor de houdbaarheid van gangbare kunsthistorische opvattingen duidt op een positieve 
houding tegenover de bijstelling van de bestaande dominante ideeën over kwaliteit. Hij 
hanteert een contextuele opvatting over cultuur (par. 2.2).  Die opvatting is ook terug te zien 
in zijn wens dat de culturele mengvormen die via de reguliere instellingen gerealiseerd 
worden, ook postvatten bij de reguliere instellingen. 

4.1.2  Vergelijkende analyse beleidsteksten 
Over de behandelde beleidsstukken zijn in vergelijkende zin de volgende observaties te 
maken. 
 
Redenen voor interventie en beleidsvoering  
Het Actieplan ’82 is opgesteld door de eerder genoemde commissie van ambtenaren, de CCM 
(zie inleiding). Dat betekent dat het beleid niet start vanuit de beleidskaders van het kunst- en 
cultuurbeleid. In de beginfase van dit beleid zijn, zoals ook in de nota is te lezen, de 
uitgangspunten van het algemene minderhedenbeleid, en met name die van het 
minderhedenbeleid van het directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling van het 
ministerie van WVC, in belangrijke mate bepalend voor het beleid voor cultuur en 
immigranten. In het eerste beleidsstuk, het Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 
1982, is dat duidelijk merkbaar. De redenen voor overheidsinterventie (en de doelstellingen) 
zijn ontleend aan het minderhedenbeleid; het gaat om emancipatie van ‘migranten’ en om het 
wederzijds begrip tussen ‘migranten’ en autochtone Nederlanders.  Omdat dit actieplan zich 
richt op het culturele veld is wel opgenomen dat het beleid gericht is op cultuuruitingen van 
kwaliteit.  
Vanaf 1987 stopt de ambtelijke commissie CCM met het behandelen van de aanvragen, deze 
rol wordt overgenomen door de nieuw opgerichte Werkgroep Kunstuitingen Minderheden bij 
de Raad voor de Kunst. De beleidsvoering bij het ministerie van WVC komt in handen van de 
afdeling Amateurkunst en Kunstzinnige vorming van de directie Kunsten en de beleidskaders 
van het cultuurbeleid zijn in toenemende mate richtinggevend voor het beleid voor cultuur en 
immigranten.         
In de Notitie’87 is dat zichtbaar: de probleemformuleringen zijn zowel ontleend aan het 
minderhedenbeleid als aan het cultuurbeleid. 
 
In de Brief ’90 is dat ook het geval, maar de referentie aan minderhedenbeleid is meer 
impliciet en de dilemma’s tussen het bestaande cultuurbeleid en het specifieke beleid worden 
aangescherpt. Er komt meer nadruk te liggen op het tot stand komen van hoogwaardig 
artistiek aanbod, de belangrijkste reden voor interventie in het algemene cultuurbeleid. De 
minister wil dat de immigranten meer gebruik gaan maken van algemene voorzieningen. Zij 
wil dat bereiken door de beslissingsprocedures te wijzigen en meer expertise te benoemen op 
het gebied van ‘allochtone kunstuitingen’ bij de Raad voor de Kunst.  
 
De motiveringen voor overheidsingrijpen in de beleidsstukken van 1987 en 1990 komen voort 
uit de uiteenlopende beleidsopvattingen van het minderheden- en het cultuurbeleid. Eén van 
de visies is dat het gaat om het wegwerken van achterstanden bij minderheden. ‘Achterstand’ 
is een term uit het minderheden- en het welzijnsdebat. In de genoemde beleidsstukken is niet 
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verduidelijkt wat onder ‘achterstand’ van minderheden in de cultuursector verstaan moet 
worden.  
 
Vanuit het perspectief van de universele westerse opvatting over kwaliteit kan achterstand 
verwijzen naar de - nog niet voldoende ontwikkelde - artistieke capaciteiten van immigranten. 
Maar achterstand kan ook betrekking hebben op de situatie dat immigrantenkunstenaars met 
de eigen of nieuwe kunstuitingen niet of in beperkte mate toegang krijgen tot het dominante 
systeem en dat systeem ook niet toegankelijk is voor bezoekers uit immigrantengroepen. In de 
eerste optie is de achterstand vooral een kwestie voor de nieuwkomers, in de tweede optie is 
het een zaak van nieuwkomers én van de ontvangende, gevestigde cultuursector. 
 
De andere argumentatie voor interventie van de overheid benadrukt de waarde die 
cultuuruitingen van immigranten kunnen hebben voor de -vernieuwing of verrijking- van het 
artistieke leven. Deze redenering wordt voorzichtig gebruikt in de Notitie’87 en 
nadrukkelijker verwoord in de Brief ’90. 
Het is een redenering waarbij een meervoudig  kwaliteitsbegrip wordt gehanteerd. Die 
opvatting van kwaliteit wijkt af van de dominante romantisch-universele opvatting. Deze 
argumentatie staat haaks op de achterstandsmotivering waarin immigranten en hun 
cultuuruitingen -op artistiek niveau- een achterstand in te halen hebben.  
 
In de nota POR wil de staatssecretaris bereiken dat cultuuruitingen van migranten deel gaan 
uitmaken van het Nederlandse culturele leven via de bestaande kanalen en instellingen, de 
interculturele mengvormen ziet hij als intrinsiek onderdeel van het artistieke leven. Meer dan 
in de eerdere nota’s is de reden voor interventie ontleend aan het cultuurbeleid. Om meer 
intercultureel aanbod te realiseren wil de staatssecretaris de deskundigheid over deze uitingen 
bij adviesraden bevorderen. De betekenis van de culturele inbreng van immigranten is in 1997 
in de nota POR expliciet verbreed door de koppeling aan het debat over de relatie tussen de 
westerse en de niet-westerse cultuur en meer specifiek over de betekenis van de niet-westerse 
cultuur voor de westerse cultuur.  
Hij hanteert daarmee een ruime opvatting, ruimer dan de dominante romantisch-universele 
opvatting, over te subsidiëren kwaliteitskunst.  
 
Doelstellingen 
De doelstellingen in de nota’s richten zich op het tot stand komen van uitingen van 
immigranten en op het bevorderen van participatie zodat het specifieke beleid op termijn niet 
langer nodig zal zijn.  
 
In het Actieplan’82 ligt de nadruk op het tot stand komen van de uitingen van 
‘migranten’(groepen), op het snijvlak tussen het land van herkomst en de nieuwe omgeving. 
Het tot stand komen van (eigen) kunst- en cultuuruitingen van immigranten is ook de  
belangrijkste doelstelling in de Notitie ’87. In die zelfde nota wil de minister het bestaande 
aanbod verbreden. Zowel in het Actieplan’82 als in de Notitie ’87 is aangegeven dat het om 
uitingen van kwaliteit gaat. 
 
In de teksten van het Actieplan’82 staat dat het kwaliteitsbegrip voor de cultuuruitingen van 
‘migranten’ ontwikkeld moet worden. In de Notitie ’87 wordt de invulling van het 
kwaliteitsbegrip niet uitgewerkt. In de Brief ’90 wordt het streven naar kwaliteit benadrukt en 
ingevuld door de toevoeging dat het gaat om ‘Kunstuitingen van minderheden op hoog 
artistiek en kwalitatief niveau’ (Brief ’90: 5).  In die nota ligt de nadruk meer dan voorheen op 
uitingen van individuele kunstenaars en minder op de uitingen van groepen immigranten. 
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De Brief ’90 is ambivalent over het kwaliteitsbegrip; er wordt zowel gesuggereerd dat het om 
een romantisch-universele opvatting van kwaliteit gaat, als om een ruimere opvatting die  
rekening houdt met de meervoudige culturele achtergrond van de uiting of de maker.           
De nadruk op het belang van kwaliteit in de Notitie ’87 en de Brief ’90 valt samen met de 
nadruk op kwaliteitskunst die het cultuurbeleid eind jaren tachtig en begin jaren negentig 
kenmerkt. In deze beleidsstukken speelt zich in de formuleringen van probleemstellingen en 
doelen die over kwaliteit gaan een soort competitie af tussen de romantische en contextuele 
opvatting van kwaliteit. Beide redeneringen komen naast elkaar voor.         
 
Het tweede terugkerende thema bij de doelstellingen is de participatie. In het Actieplan ’82 
gaat het om de participatie van brede lagen van migranten aan Nederlandse westerse cultuur-
uitingen en om het verspreiden van ‘de ontwikkelde migrantencultuur onder migranten en 
autochtone Nederlanders’. Daarnaast gaat het om de participatie van brede lagen van 
migranten aan Nederlandse westerse cultuuruitingen. In de Notitie ’87 wil de minister de 
participatie van minderheden in de bestaande circuits en de toegankelijkheid van die circuits 
vergroten. Ook is de consequentie daarvan aangegeven: ‘Dit betekent dat algemene 
voorzieningen rekening moeten houden met de behoeften van etnische minderheden; feitelijke 
belemmeringen moeten worden geslecht’ (Notitie ’87: 11). Niet aangegeven is of het hier om 
voorzieningen voor immigranten in de rol van bezoekers of kunstenaars gaat. 
 
In de Brief ’90 schrijft de minister zodanige voorwaarden te willen scheppen, ‘dat de kunst 
van minderheden in de algemene voorzieningen op het terrein van de kunsten wordt 
opgenomen en allochtone kunstenaars van deze voorzieningen gebruik kunnen maken, zonder 
dat de allochtone oorsprong van de kunst of kunstenaars daarbij een beletsel vormt’ (Brief 
’90:5). Zij wil dat het allochtone aanbod zichtbaarder wordt op de podia en dat de drempels 
voor minderheden om gebruik te maken van bestaande culturele voorzieningen verlaagd 
worden. Zij ziet de cultuurdeelname van groepen minderheden vooral als een taak van de 
gemeenten en de provincies. De instellingen voor kunsteducatie moeten zich inspannen om de 
dienstverlening aan minderheden te optimaliseren. Hoe dat laatste gestalte zou moeten krijgen 
is in deze beleidsstukken niet uitgewerkt.  
 
De doelstelling van de nota POR (1997-2000) sluit aan bij de ambitie dat ‘cultuuruitingen die 
tot stand komen door middel van vermenging van verschillende culturen, zo veel mogelijk via 
de bestaande kanalen en instellingen dienen te worden ondersteund. Op die manier wordt nog 
eens benadrukt dat kunstenaars en cultuurdragers uit de vele migrantengroepen die Nederland 
kent deel uitmaken van het Nederlandse culturele leven’ (POR: 23) 
 
De participatiedoelstelling heeft dus veel verschillende verschijningsvormen en richt zich op 
deelname van migranten aan de eigen nieuwe uitingen, van migranten aan Nederlandse 
westerse cultuuruitingen, op het verspreiden van ‘de ontwikkelde migrantencultuur’ onder 
migranten en autochtone Nederlanders, en op de deelname van migranten aan de circuits van 
algemene voorzieningen. In de Brief ’90 ligt de nadruk meer dan voorheen op de participatie 
van immigrantenkunstenaars aan de algemene voorzieningen. In de nota wordt het belang van 
brede cultuurparticipatie ook genoemd. 
 
De wens om de cultuuruitingen van immigranten op te nemen in het algemene beleid wordt al 
in de Notitie ’87 ter sprake gebracht. Het aanvankelijke voornemen van de minister in een 
conceptversie van deze notitie om het specifieke beleid in 1990 te beëindigen omdat het dan 
opgenomen zou moeten zijn in het algemene beleid, wordt onder druk van de Tweede Kamer 
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herzien; 1992 wordt de nieuwe streefdatum. Later beslist de minister om het budget  te 
handhaven in de cultuurnota periode 1993-1996.  
 
Het budget wordt na 1997 niet langer gecontinueerd. 
 
Voorgenomen maatregelen 
De voorgenomen maatregelen bestaan tot 1997 uit het ter beschikking stellen van een budget 
voor projectsubsidies. Uit die middelen kunnen op aanvraag via een specifieke procedure 
projectsubsidies worden verleend.  
 
In de beleidsstukken zijn steeds de activiteiten opgenomen die in aanmerking komen voor 
ondersteuning uit het projectenbudget. Maar in elk van de behandelde stukken zijn die activi-
teiten anders omschreven. Bovendien is de opsomming aanvankelijk gedetailleerd en in de 
latere beleidsstukken veel globaler, omdat de voorwaarden voor subsidiering dan worden 
aangegeven in de regeling waarmee het projectenbudget wordt uitgezet. Overigens bleef de 
vraag wat wel en niet uit dat budget gesubsidieerd kon worden een permanent onderwerp van 
discussie tussen aanvragers, adviseurs en beslissers. 
 
Naast het voornemen om een projectenbudget ter beschikking te stellen namen de 
bewindslieden zich voor specifieke instellingen in het leven te roepen die de doelstellingen 
(mede) moesten realiseren. 
 
Minister D’Ancona  kondigt in de Brief ’90 ook een ander type  maatregel aan: zij wil de 
beleidsvoering wijzigen om de doelstellingen te bereiken. Haar ambtsopvolger Nuis schaft het 
specifieke beleid en het bijbehorende budget af. 
 
Aanduiding doelgroep 
De formuleringen waarmee de doelgroep van het beleid aangeduid wordt, veranderen. Het 
Actieplan ’82 spreekt over ‘migranten’. De groep is niet nader omschreven, maar uit de 
context kan opgemaakt worden dat het gaat om niet-westerse immigranten (Actieplan ’82: 9).  
De Notitie ’87 spreekt van ‘etnische minderheden’. Wat daaronder wordt verstaan is niet ex-
pliciet aangegeven. Impliciet kan uit de tekst worden afgeleid dat het ook hier gaat om niet-
westerse immigranten; een expliciete verwijzing naar doelgroepen in de Ontwerp 
Minderhedennota van 1981 en de Minderhedennota van 1983 ontbreekt. In de Brief ’90  
hanteert de minister de term ‘minderheden’. Zij geeft expliciet aan een ruimere omschrijving 
van minderheden te hanteren dan in de eerdere nota’s, die volgens de minister hun 
uitgangspunten ontleenden aan het ‘op welzijn georiënteerde minderhedenbeleid’ (Brief 
‘90:6).  
 
Aanduiding beleid 
De titels van de beleidsstukken luiden: het Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 1982 
(Actieplan ’82), de Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden 1987-1989 
(Notitie ’87) en de Brief over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden 1990-
1992 (Brief ’90). In die titels valt op dat naast de aanduiding van de doelgroep ook die van de 
breedte van het beleidsterrein wijzigt. In de eerste twee nota’s wordt nog gesproken over 
cultuurbeleid, in 1990 gaat het om kunstuitingen van minderheden, dan wordt met name voor 
het mediabeleid waaronder ook letteren en bibliotheken vallen een apart beleid ontwikkeld. 
‘Intercultureel beleid’ is de term die staatssecretaris Nuis in Pantser of Ruggengraat (POR), 
de cultuurnota van 1997-2001, gebruikt. Deze term gebruikt de staatsecretaris om aan te 
geven dat het algemene beleid intercultureel van karakter zou moeten zijn. 
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In de eerste drie beleidsstukken staan de cultuuruitingen van genoemde groepen centraal en is 
de terminologie, zij het in afnemende mate, nog verwant met die van het minderheden- en 
integratiebeleid. De cultuurnota POR heeft het over beleid voor ‘migranten’, maar richt zich 
daarnaast nadrukkelijk ook op ‘raakvlakken’ en ‘samenspel’ tussen culturen. 
 
Kwalificatie van de uitingen en de makers  
In het Actieplan’82 en de Notitie ‘87 worden de cultuuruitingen van immigranten aangeduid 
als uitingen tussen amateurkunst en professionele kunst in. De cultuuruitingen van 
immigranten behoren daarmee niet tot het domein van de professionele kunsten. Dat betekent 
dat immigrantenkunstenaars geen beroep kunnen doen op de gesubsidieerde voorzieningen 
voor professionele kunsten en kunstenaars.  
 
De Raad voor de Kunst veronderstelt in 1989 dat het feit dat de beleidsvoering ondergebracht 
was bij de beleidsafdeling voor Amateurkunst en Kunstzinnige Vorming, hieraan mede debet 
was.22 Die relatie ligt naar mijn bevindingen eerder omgekeerd. Bij de directie Kunsten had 
men destijds het gevoel dit beleid min of meer opgedrongen te krijgen van directoraat-
generaal Welzijn, nadat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich had teruggetrokken. Het 
paste niet in de bij directie Kunsten dominante KK-opvatting en werd daarom bij de 
participatie afdeling (Amateurkunst en Kunstzinnige vorming) ondergebracht. Het is en was 
klaarblijkelijk niet wenselijk om - een deel van – de uitingen als professioneel te benoemen. 
Want dan zouden de heersende opvattingen over professionele kwaliteit en de ruimte ervoor 
onder druk kunnen komen te staan. Anders gezegd: door deze uitingen buiten het domein van 
de professionele kunsten te plaatsen, wordt de potentiële competitie om opvattingen en 
financiële middelen beperkt en blijft de discussie over welke nieuwe kunstproducten om 
welke reden gesubsidieerd zouden moeten worden op afstand. In het gevestigde systeem 
bepaalt het bestaande aanbod van instellingen welke kunstproducten gesubsidieerd worden; 
het gesubsidieerde aanbod is niet het resultaat van een zorgvuldige analyse van gewenste 
aanvullingen op wat er in de markt al beschikbaar is. 
 
De Brief ‘90 hanteert deze indeling niet, maar bevat wel de veronderstelling dat allochtone 
kunstenaars in artistiek opzicht een achterstand hebben ten opzichte van autochtone 
kunstenaars. 
 

4.2  Uitvoering  beleidsvoornemens 

4.2.1  Maatregelen 
 
Specifiek budget voor projecten 
Hoe de reden voor overheidsgrijpen en de meer concrete doelstellingen ook geformuleerd 
zijn, de voorgenomen maatregelen hebben van 1982 tot en met 1997 een gelijksoortig 
karakter. In die periode is er sprake van een specifiek budget van ca. 2 miljoen gulden (par. 

                                                 
22 De Raad constateert (De Kunst van het Artisjokken eten 1989: 23) over de uitvoering van het beleid dat een 
gezamenlijk begin met het directoraat-generaal Welzijn van WVC en de ‘grote betrokkenheid van de afdeling 
Kunstzinnige Vorming en Amateurkunst’ ervoor hebben gezorgd dat kunstuitingen van migranten in de 
welzijnssfeer zijn geplaatst. ‘Ook nu nog is het misverstand wijdverbreid dat kunstuitingen van migranten 
uitsluitend op amateurniveau plaatsvinden. Het moge duidelijk zijn dat dit het integratieproces op professioneel 
kunstenniveau vertraagd heeft.’ De Raad bepleit dat in het beleid kunstuitingen van migranten worden erkend als 
‘een – momenteel – noodzakelijk onderdeel van het kunstenbeleid’ (Idem: 23). 
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4.2.2). Uit die middelen worden op aanvraag via een specifieke procedure projectsubsidies 
verleend. 
Het Actieplan’82 geeft gedetailleerde aanwijzingen over wat er met die projectmiddelen 
bereikt zou moeten worden. In de Notitie ’87 en de Brief ’90 nemen die aanwijzingen in 
toenemende mate af.                                                                                                                                             
 
Specifieke organisaties  
Daarnaast worden in de periode 1982-1997 – deels – uit hetzelfde budget  incidentele 
subsidies verstrekt aan een aantal voorzieningen, die op initiatief van het Ministerie in het 
leven werden geroepen. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Interculturele Producties op 
Theatergebied (STIPT). De organisatie kreeg veel taken, waaronder de distributie van 
migrantenproducties; het samen met de zendgemachtigden bekendheid geven aan 
cultuuruitingen in massamedia en onderwijs; een jaarlijks festival; nascholing van regisseurs 
en andere bij de podiumkunsten betrokken allochtone ‘kaders’ en het uitvoeren van door het 
Rijk geïnitieerde projecten. Verder moet de instelling samen met het Nederlandse bibliotheek- 
en literatuurcentrum (NBLC) een intermediaire rol vervullen tussen enerzijds 
migrantenkunstenaars en migrantengroepen en anderzijds uitgevers en bibliotheken. Ook 
dient het op verzoek van migrantengroepen productie- en administratieve werkzaamheden uit 
te voeren.  
 
STIPT gaat in 1986 ter ziele, de organisatie kon niet aan al die taken voldoen. Na een paar 
jaar wordt een soortgelijke organisatie, Scarabes, opgericht. Ook Scarabes kan moeilijk 
voldoen aan de vele opgedragen taken, waaronder het promoten van voorstellingen van 
immigranten in het reguliere theatercircuit.  
 
Omdat de nota Pantser of Ruggengraat (1997-2000)  pleit voor opname van het beleid voor 
cultuur en immigranten in het algemene cultuurbeleid worden het projectenbudget en het 
subsidie aan de specifieke organisatie Scarabes afgeschaft (zie par. 4.3).  
 
Andere maatregelen: procedures en een algemeen participatieprogramma   
Minister D’Ancona had in 1990 het voornemen om een impuls te geven aan de opname van 
de kunst van immigranten en immigrantenkunstenaars . In overleg met de Raad voor de Kunst 
zijn de procedures bij de Raad en het ministerie zijn aangepast; de vakafdelingen kregen een 
nadrukkelijker rol bij de behandeling en beoordeling van de subsidieaanvragen van kunst van 
immigranten en culturele mengvormen. Deze deskundigheidsbevordering bij de Raad en bij 
culturele instellingen is opnieuw een punt van aandacht in de nota Pantser of Ruggengraat 
(1997-2000). Maar Staatssecretaris Nuis neemt geen  concrete maatregelen.   
 
Een andere, nieuwe  uitvoeringsmaatregel bestaat uit het koppelen van doelstellingen van het 
interculturele beleid aan beleidsprogramma’s met een bredere – participatie – doelstelling, 
zoals het programma Cultuur en School (1997 - heden).  
 
Voorgenomen maar niet uitgevoerde maatregelen 
De herhaalde constatering dat er ook een taak is voor de gevestigde culturele instellingen 
wordt alleen voor de instellingen voor kunsteducatie en amateurkunst geconcretiseerd. 
De minister neemt zich voor om aan de instellingen voor kunsteducatie en amateurkunst voor 
te leggen ‘in hoeverre zij mogelijkheden ziet [zien] de dienstverlening aan minderheden te 
optimaliseren’ (Brief ’90). In de Brief ’90 neemt de minister zich voor ook op lokaal niveau 
activiteiten op het gebied van cultuur en immigranten te bevorderen. Bovendien wil zij het 
kunstvakonderwijs een impuls geven, zodat meer jonge mensen uit immigrantengroepen een 
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kunstvakopleiding gaan volgen. Die voornemens worden niet in acties omgezet. Dat is 
begrijpelijk want het lokale beleid en het kunstvakonderwijs behoorden destijds maar voor 
een klein deel tot de competentie van de minister van Cultuur.                                                           
Opvallend is dat van de voorgestelde maatregelen op gebieden waar de achtereenvolgende 
bewindslieden wel over konden beslissen alleen de specifieke maatregelen en andere 
maatregelen die de gevestigde instellingen niet raken worden uitgevoerd. 
 
De  langdurige roep om afbouw van de specifieke maatregelen 
Tot de Nota Pantser of Ruggengraat (1997-2000) zijn de maatregelen de facto specifiek. 
Steeds gaat het om speciale budgetten, programma’s en instellingen, die als het ware naast de 
bestaande beleidsinstrumenten (instellingen) worden ingezet.  Dit is opmerkelijk omdat al tien 
jaar eerder in de Notitie ’87 de roep om deze specifieke budgetten en voorzieningen af te 
bouwen begonnen is. De bewindspersoon gaf in die notitie aan dat specifieke actie in 1992 
niet meer nodig dient te zijn en de middelen daarvoor dan zouden kunnen worden afgeschaft. 

4.2.2  Financiering  
In het begin van de jaren tachtig zagen de ambtenaren van de CCM geen ruimte voor 
cultuuruitingen van immigranten in de bestaande reguliere subsidiemogelijkheden, daarom is 
een apart budget ingesteld.  
 
Dat budget werd aanvankelijk niet uitsluitend uit middelen van de minister van WVC 
bekostigd. Het ministerie van BiZa was medefinancier van het budget dat tussen 1982 en 
1986 van 1,6 miljoen gulden naar 2,025 miljoen gulden steeg. Ten gevolge van een wijziging 
van het kabinetsbeleid heeft de minister van BiZa in 1987 zijn bijdrage van 0.95 miljoen 
gulden uit het interdepartementale minderhedenbudget (Minderhedennota 1983: 68) 
teruggetrokken. Vervolgens heeft de minister van WVC in de Notitie ’87 laten weten door een 
interne herschikking een budget van 1,5 miljoen ter beschikking te zullen stellen in 1987, 
omdat gebleken was dat de voorgenomen integratie in het algemene cultuurbeleid tegen de 
verwachtingen in nog niet gerealiseerd was. Dat bedrag moest in 1988 en 1989 groeien naar 2 
miljoen gulden. Daarna zou het specifieke budget in de jaren ’90 en 91 worden afgebouwd 
om in 1992 beëindigd te worden, omdat dan de integratie in het algemene cultuurbeleid 
gerealiseerd diende te zijn. (Notitie ’87: 18 en begeleidende brief van 13 juli 1987) .  
 
Het bedrag van 2 miljoen gulden jaarlijks is tot 1997 beschikbaar gebleven. In 1997 is het 
specifieke budget afgeschaft.  
 

4.3  Uitwerking van het beleid       

4.3.1  Specifiek budget  
In de periode dat er een specifiek budget voor projecten was, hebben vele instellingen daar 
een beroep op gedaan: er zijn tot 1997 circa 600 projecten gefinancierd.  Tot 1987 ging het 
om projecten op het gebied van kunsten, erfgoed en media. Na 1987, als de regie van het 
beleid naar de directie Kunsten gaat en de Raad voor de Kunst over de aanvragen gaat 
oordelen, komt de nadruk te liggen op de kunsten, waarvoor destijds de  meeste aanvragen 
werden gedaan. Voor media en minderheden wordt na 1989 separaat beleid ontwikkeld (Bink 
2006) en voor erfgoed komt dat na 1997 goed op gang met de oprichting van Erfgoed 
Actueel, een zelfstandig bestuursorgaan voor erfgoed en educatie. 
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Vooral op het gebied van theater en multidisciplinaire festivals worden aanvragen gedaan en 
projecten gehonoreerd (Raad voor Cultuur 1989: 4). Muziekprojecten worden ook 
aangevraagd. In 1989 valt het de Raad voor de Kunst op dat het om weinig projecten gaat in 
relatie tot ‘het grote aantal allochtone muziekbeoefenaren’ (Idem: 8). Voor dans is het aantal 
aanvragen geringer, voor letteren is er relatief veel belangstelling, voor film en beeldende 
kunst worden weinig aanvragen gedaan en gehonoreerd (Raad voor Cultuur 1989: 4-13).  
Een aantal initiatieven, zoals Cosmic Illusion (toneel), DNA (De Nieuw Amsterdam) (toneel), 
Kulsan (muziek), El Hizjra (literatuur), Fra Fra Sound (muziek) en Artisjok 020 
(jongerentheater), wist zich te consolideren en kreeg een (semi-)permanent karakter.  
 
De volgende stap voor deze instellingen was zich een plek te verwerven in de reguliere subsi-
diëring in het kader van de Cultuurnota. Een beperkt aantal instellingen is dat in het begin van 
de jaren negentig gelukt. Dat proces is niet zonder slag of stoot verlopen, zoals blijkt uit de 
geschiedenis van DNA en Cosmic. 
 
DNA kreeg een plek in het kunstenplan van 1988. Cosmic werd in 1989 als theaterwerkplaats 
erkend, maar nog niet in het kunstenplan opgenomen. Dat gebeurde in 1993 na een positief 
advies van de Raad voor de Kunst. Vier jaar later was het oordeel van de Raad voor Cultuur 
weer negatief, omdat Cosmic niet aan het adagium van de toen gewenste ‘interculturaliteit’ 
voldeed. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer dit oordeel naast zich neergelegd. DNA kreeg 
in 1992 een negatief advies van de Raad vanwege de onvoldoende kwaliteit van haar werk. 
Voor de Internationale Theaterschool (ITS) die DNA in 1994 oprichtte, kwam wel steun van 
het Rijk. In 1996 was het oordeel over ITS/DNA weer positief: de activiteiten van de instel-
ling hadden bij uitstek een ‘intercultureel karakter’ en droegen bij aan de interculturalisering 
van het theatervakonderwijs. 
 
In de loop der tijd is er binnen het reguliere budget een toename waar te nemen van het aantal 
instellingen waarin cultuuruitingen van immigranten of culturele mengvormen een belangrijke 
rol spelen. Dat aantal groeit van 1 instelling in het eerste kunstenplan van 1988 naar ca. 5 in 
1993, en neemt verder toe tot ca.12 in Pantser of Ruggengraat (1997).  
 
Het afschaffen van het specifieke budget in 1997 heeft, bij gebrek aan andere maatregelen om 
de doelstellingen te realiseren, als gevolg gehad dat de cultuuruitingen van immigranten en de 
nieuwe mengvormen tussen wal en schip terecht gekomen zijn. Toen dit kort na het in 
werking treden van de cultuurnota POR duidelijk werd door signalen uit het veld – veel 
initiatieven konden hun plannen niet realiseren – is een informele ambtelijke regeling in het 
leven geroepen. Met behulp van die regeling konden  zoals voorheen initiatieven van 
immigranten en nieuwe mengvormen worden gehonoreerd. Dit specifieke budget was 
opnieuw in handen van ambtenaren. Bij het beoordelen van die initiatieven was de Raad niet 
langer formeel betrokken. De poging van de staatssecretaris om het interculturele beleid 
onderdeel te laten worden van algemene instellingen en voorzieningen, had door het gebrek 
aan maatregelen om dit voornemen te borgen, geleid tot deze noodmaatregel, die haaks op 
zijn eigen voornemens stond.   

4.3.2  Specifieke instellingen 
Naast de in par. 4.3.1 genoemde instellingen is een aantal instellingen in het leven geroepen 
en gefinancierd die de ontwikkeling van de kunsten in een bepaalde sector moesten 
bevorderen en daarnaast moesten zorgen voor de koppeling aan de reguliere sector, zoals 
STIPT (1981-1986), de Multi Music Federation (MMF) (1989-1991) en Scarabes (1988-
1997).  
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Geen van deze instellingen heeft het uitgebreide takenpakket, waarin ook steeds de opdracht 
was opgenomen om te zorgen voor aandacht en bekendheid in het bestaande cultuurcircuit, 
waar kunnen maken. Desondanks is dit type instelling tot drie keer toe opnieuw in het leven 
geroepen. Al in 1986 spreekt de oprichter van Cosmic Norman de Palm naar aanleiding van 
de teloorgang van STIPT zijn verwondering uit over de maatregel (zie inleiding). De 
immigranten moeten ervoor zorgen dat de cultuurwereld geïnteresseerd raakt, terwijl er door 
de overheid op dat punt niets gevraagd wordt aan de gevestigde gesubsidieerde culturele 
instellingen. Hij geeft dan al aan dat zo’n van overheidswege verstrekte opdracht gedoemd is 
te mislukken. 
 
Het is moeilijk na te gaan wat de effecten van deze organisaties precies zijn geweest. Veron-
dersteld mag worden dat ze, zeker in de eerste jaren, dankzij de inbreng van geïnspireerde 
pioniers wel bijgedragen hebben aan het tot stand komen van producties met een nieuwe 
‘multiculturele’ signatuur’(De Vries 2005). 
 
Het is aannemelijk dat het bestaan van deze instellingen, net als het projectenbudget, ook een 
negatief effect heeft gehad op de reguliere instellingen. Het stelde hen in staat dit 
beleidsonderwerp over te laten aan de specifieke instellingen en  af te wachten tot ze benaderd 
zouden worden.  

4.3.3  Landelijke instellingen kunsteducatie 
Van het aanspreken van de instellingen voor kunsteducatie op hun mogelijkheden om ‘de 
dienstverlening aan minderheden te optimaliseren’ (Brief ’90: 10) is door de landelijke over-
heid, ondanks de voornemens, geen hard punt gemaakt. De voorgenomen maatregel toont in 
de uitvoering een opmerkelijk verschijnsel: de participatiegerichte instellingen en de lande-
lijke instellingen voor amateurkunst en kunsteducatie hebben een probleem om de immigran-
ten en hun nakomelingen te bereiken (Raad voor de Kunst: 13,14). Dat had voor de 
instellingen voor kunsteducatie zowel te maken met het aanbod, als met de wijze van 
benaderen en de didactische opvattingen. In het begin van de jaren negentig zijn instellingen 
wel informeel op ambtelijk niveau op deze taak aangesproken. Het Landelijk 
Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming startte projecten voor wereldmuziek en 
werelddans. Ook een aantal grote lokaal gesubsidieerde muziekscholen, zoals die van 
Amsterdam, zijn met dergelijke programma’s begonnen (Schippers 2004:18). 
 Naast de gevestigde instellingen voor kunsteducatie ontstaan vooral in de grote steden 
nieuwe initiatieven die zich  richten op jongeren en daarmee ook op – nakomelingen van – 
immigranten.   
 

4.4 Het specifieke beleid in relatie tot het minderhedenbeleid  
 
Het eerste beleidsstuk over cultuur en immigranten, het Actieplan’82, is opgesteld door een 
interdepartementale commissie van ambtenaren, die bestond uit welzijns- en 
cultuurambtenaren en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) 
(hoofdstuk 1). De centrale probleemanalyse en doelstelling waren ontleend aan de Ontwerp-
Minderhedennota (1981). Zowel in dit document als in de Minderhedennota van 1983 is het 
cultuurbeleid, naast andere beleidsterreinen, een aandachtspunt. Dat betekende dat ook op het 
gebied van cultuur een beleid voor minderheden ontwikkeld moest worden. Het toenmalige 
Ministerie van BiZa coördineerde het minderhedenbeleid van de diverse vakministeries. De 
ontwikkeling van dat beleid is eerder kort geschetst (par. 2.5).  
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Als de ontevredenheid groeit over het minderhedenbeleid en de WRR zijn kritische visie uit 
in het rapport Allochtonenbeleid (1989), leidt dat tot meer nadruk in het beleidsdebat op de rol 
van de individuele migrant en tot minder aandacht voor de benadering van immigranten als 
groep. Als burger heeft de immigrant rechten én plichten. Het beleid benadrukt de sociaal-
economische aspecten en richt zich minder op de cultureel-religieuze elementen (Penninx 
1998).  
 
Deze tendens naar individualisering is ook terug te vinden in de Brief ’90. Daarin wordt 
aangegeven dat er (bij individuen) ‘niet in ieder opzicht en niet voor iedereen’ sprake is van 
achterstand; de groepsbenadering wordt minder belangrijk en het individu komt meer op de 
voorgrond te staan. De nadruk op de rol van het individu is een echo van een nadrukkelijker 
eigen verantwoordelijkheid van de individuele immigrant voor zijn/haar integratie.  
 
Opvallend in de Brief ’90 is ook de toegenomen nadruk op de kwaliteit van de te 
ondersteunen uitingen, evenals de expliciete bezorgdheid over het mogelijke verlies van 
kwaliteit als gevolg van dit specifieke beleid.  
 
Deze nadruk op de kwaliteit en op de rol van het individu loopt parallel met de positionering 
van de beleidsvoering van het beleid voor cultuur en immigranten. Na de beginjaren komt het  
in handen van de directie Kunsten van het directoraat-generaal Cultuur. In de Brief ’90 is het 
voor het kunstbeleid centrale kwaliteitsbegrip prominent in de doelstelling opgenomen en is 
expliciet aangegeven dat de financiële middelen voor dit beleid niet bestemd zijn voor 
activiteiten waar cultuur wordt ingezet voor een welzijnsdoelstelling. Het beleid richt zich ook 
meer dan daarvoor op de artistieke ontwikkeling van individuen en minder op de 
cultuuruitingen van minderheden als groep. Het argument dat een specifieke benadering 
stigmatiserend zou zijn voor individuele kunstenaars is in de Brief ’90 voor het eerst expliciet 
geformuleerd. De nadruk op het individu zoals die in de Brief ’90  bepleit wordt, verhoudt 
zich makkelijker tot de benadering van romantisch-universele benadering van kunst dan de op 
doelgroepen gerichte benadering die centraal staat in het Actieplan’82.  
 
Na de genoemde kritiek van de WRR in 1989 wordt de tendens naar individualisering in het 
integratiebeleid zichtbaar in de Contourennota (1992) en in Kansen Krijgen, Kansen Pakken 
(1998). In Kansen Krijgen, Kansen Pakken (par. 2.5) wordt het begrip interculturaliteit 
gehanteerd. Doelstelling van het stimuleringsbeleid van Kansen Krijgen, Kansen Pakken was 
de opname van kunst- en cultuuruitingen van personen uit minderheidsgroepen in de 
activiteiten van de gevestigde cultuurinstellingen, evenals het bevorderen van de deelname 
aan deze activiteiten door personen uit minderheidsgroepen. Daarover werd een jaarlijkse 
rapportage in het vooruitzicht gesteld. IJkpunten daarbij waren de vertegenwoordiging van 
minderheidsgroepen in besturen, advies- en programmaraden, in de personeelsformatie en in 
het afnemers- of deelnemersbestand.  
 
Die aandacht voor interculturaliteit is ook terug te zien in de cultuurnota POR (1997-2001), 
waarin een deeltje ‘Intercultureel’ opgenomen is. Met de nota POR heeft staatssecretaris Nuis 
als eerste een poging gedaan om het beleid voor cultuur en immigranten op te nemen in het 
algemene cultuurbeleid. Bij de Raad voor Cultuur werd in 1998 een commissie 
‘Intercultureel’ geïnstalleerd. 
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4.5  De belangrijkste bevindingen samengevat  
 
Het beleid voor cultuur en immigranten start vanuit het beleidskader van het welzijnsbeleid, 
niet vanuit het cultuurbeleid. Dit is merkbaar in de gehanteerde redeneringen. Aanvankelijk 
zijn die vooral ontleend aan het welzijnsbeleid. Pas als de beleidsvoering na 1987 in handen 
komt van de directie Kunsten van het directoraat-generaal Cultuur komt de spanning tussen 
het bestaande cultuurbeleid en dit specifieke beleid duidelijk naar voren.  
 
Die spanning blijkt uit de ambivalentie van de gehanteerde redenen voor overheidsinterventie 
en de doelstellingen van het beleid. Deze redeneringen zijn zowel ontleend aan de 
romantische, universele opvatting als aan de contextuele- en participatie benadering over 
kunst. De belangrijkste aandachtspunten zijn kwaliteit, wegwerken van achterstand en 
participatie. 
 
Opvallend is dat de cultuuruitingen van immigranten worden  gelabeld als uitingen tussen 
amateuristisch en professioneel. Daarmee worden ze benoemd als een aparte categorie en 
tevens ook uitgesloten van de voorzieningen voor professionele kunsten en kunstenaars. 
 
Daarnaast blijkt dat de teksten  meer voornemens bevatten dan in de uitvoering gerealiseerd 
worden. De uitvoeringsinstrumenten zijn altijd specifiek van aard. Hoewel de rol van de 
gevestigde instellingen genoemd wordt in de teksten worden zij niet bij de uitvoering van het 
beleid voor cultuur en immigranten betrokken, met uitzondering van de instellingen voor 
kunstzinnige vorming en amateurkunst. Met deze instellingen wordt in ieder geval door één 
bewindspersoon het gesprek aangegaan over het optimaliseren van hun dienstverlening aan 
immigranten.  
 
Opmerkelijk is dat de bewindslieden al vanaf 1987 bepleiten om het specifieke beleid zo snel 
mogelijk te beëindigen en in de algemene beleidsteksten en voorzieningen op te nemen. Pas in 
1997 is de daad bij het woord gevoegd en wordt het specifieke beleid beëindigd. Dat blijkt 
niet goed uit te werken voor het realiseren van het voornemen om het tot stand komen van 
interculturele uitingen via reguliere voorzieningen te bevorderen. De oorzaak daarvan is dat 
de staatssecretaris geen maatregelen heeft genomen om te zorgen dat dit voornemen 
gerealiseerd kan worden. In de uitvoering leidt dit besluit om het specifieke beleid te 
beëindigen tot het instellen van een aparte regeling buiten het officiële circuit om. 
 
Het specifieke beleid voor cultuur en immigranten heeft lange tijd bestaan. Het specifieke 
beleid lijkt de doelstelling waarvoor het in het leven geroepen is, namelijk om het onderwerp 
waar het zich op richt deel uit te laten maken van het algemene beleid, zelf in de weg te 
staan.Juist omdat het (lange tijd) bestaat en specifieke arrangementen zich gevestigd hebben 
lijkt het specifieke beleid een belemmerende werking te hebben op het realiseren van de 
doelstelling waarvoor het in het leven geroepen is. 
 
In het licht van deze voorgeschiedenis is het interessant in een gedetailleerde analyse in het 
volgende hoofdstuk te bezien hoe het staatssecretaris Van der Ploeg vergaat, als hij zijn notitie 
Ruim Baan de centrale thema’s nog eens fundamenteel lijkt aan te snijden.  
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5 ANALYSE VAN RUIM BAAN  NAAR CULTUURNOTA: 
1999-2004 
 
Eerder, in par. 3.3.4, heb ik aangegeven dat ik een uitgebreide analyse zou maken van een 
casus van de totstandkoming van een beleidsdocument en de implementatie ervan. Die casus 
bestaat uit de behandeling van het tot stand komen van de notitie Ruim Baan en de opname 
van de beleidsvoornemens van deze notitie in de cultuurnota in dit hoofdstuk. De 
implementatie van deze beleidsvoornemens wordt in hoofdstuk 6 behandeld. 
 
In de nu volgende analyse worden de door actoren gehanteerde argumentaties en de 
ontwikkeling van die argumentaties worden behandeld. Het aangepaste schema van Fischer 
waarin de denkwerelden zijn uitgewerkt (figuur 2) gebruik ik voor de analyse van het 
totstandkomingsproces van Ruim Baan en voor het beleidsproces dat zich tussen Ruim Baan 
en de Cultuurnota Cultuur als Confrontatie heeft afgespeeld.  
 
De notitie Ruim Baan voor Culturele Diversiteit (Ruim Baan) van 1999 van staatssecretaris 
Van der Ploeg is het laatste en meest spraakmakende beleidsstuk over het beleid voor cultuur 
en immigranten in de onderzochte periode (1980-2004). Zoals de titel van de notitie al 
aangeeft wordt dit beleid in deze periode aangeduid als ‘diversiteitsbeleid’.  
 
Staatssecretaris Van der Ploeg schreef de nota omdat hij vond dat de gesubsidieerde cultuur  
een te beperkte groep mensen bediende. Met name jongeren en ‘migranten’ leken uitgesloten 
te worden van deelname aan de gesubsidieerde cultuur. ‘Het meest urgent doet zich de situatie 
voor bij de allochtone bevolkingsgroepen, waar je inmiddels in termen van uitsluiting kunt 
spreken’ (Ruim Baan: 3). Hij geeft aan dat de gesubsidieerde cultuur ondanks het beleid van 
zijn ambtsvoorgangers trekken vertoont van een monocultuur. Met Ruim Baan wil de 
staatssecretaris een volgende, meer succesvolle stap zetten om in het bijzonder immigranten 
en jongeren te stimuleren tot deelname aan (gesubsidieerde) cultuur. De vraag is wat er van 
die voornemens is terechtgekomen en welke vorm het beleid in de teksten en de 
uitvoeringsmaatregelen gekregen heeft. 
 
De notitie Ruim Baan (mei 1999) is in de eerste plaats een stuk waarin wezensopvattingen, 
problemen en doelen geformuleerd worden. Het stuk bevat een beperkt aantal voorstellen 
voor maatregelen, van een concreet uitvoeringsprogramma is echter geen sprake en het 
financiële kader is heel globaal aangegeven.  
 
De notitie Ruim Baan is onderdeel geworden van de cultuurnota procedure. De 
staatssecretaris heeft het gedachtegoed van de notitie verwerkt en nadere maatregelen 
geformuleerd in zijn Uitgangspuntennotitie Cultuur als Confrontatie (Uitgangspuntennotitie 
CAC), die een paar weken na Ruim Baan verscheen. De Uitgangspuntennotitie CAC beslaat 
het hele terrein van het cultuurbeleid en op onderdelen zijn elementen van Ruim Baan terug te 
vinden.  
De concrete uitvoeringsmaatregelen zijn vervolgens opgenomen in de Cultuurnota Cultuur 
als Confrontatie 2001-2004 (Nota CAC), die in september 2000 is verschenen.  
 
In de tussenliggende periode speelt zich een complex proces van advisering, opiniering en 
beïnvloeding af. Dat proces wordt hier chronologisch beschreven aan de hand van een analyse 
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van de in de diverse bronnen gehanteerde redeneringen. Ik gebruik daarvoor het aangepaste 
schema van Fischer, zoals is uitgewerkt in par. 3.3.1.  
 
Vervolgens ga ik na welke redeneringen in welke fase van dit beleidsproces opkomen. Ook ga 
ik na welke wezensopvattingen, probleemstellingen, doelen en voorgenomen maatregelen uit 
Ruim Baan in stand blijven en welke het niet redden.   
 
In het nu volgende deel wordt eerst het totstandkomingproces van Ruim Baan beschreven 
(5.1). Daarna wordt aangegeven wat er met de belangrijkste Ruim Baan beschreven 
handelingstheorieën en voornemens tot handelen, tijdens het daaropvolgende 
totstandkomingproces van de Nota CAC (5.2). De resultaten worden samengevat in deel 5.3. 
In de analyse is na het betreffende tekstfragment steeds aangegeven tot welke 
wezensopvatting, een probleemanalyse, een doelstelling of een (voorgenomen) maatregel 
gerekend kan worden. Dat is met de eerder geïntroduceerde symbolen KK, KP, PP of KC 
aangegeven. Als er sprake is van een expliciete afwijzing van de opvattingen van de KK- 
denkwereld is het minteken (-) gebruikt.  
Omdat in dit proces een groot aantal redeneringen aan de orde komen heb ik, na de analyses 
in korte stukjes een samenvatting aangegeven. Deze geheugensteunen zijn schuin gedrukt.     
 

5.1  Totstandkoming van Ruim Baan  
 
In de fase van beleidsvorming tot aan het moment van de publicatie van de notitie Ruim Baan 
zijn de staatssecretaris, de Raad voor Cultuur en een initiatief van geïnteresseerde 
betrokkenen Tussen Wal en Schip de belangrijkste (clusters van) actoren. 
Voor de analyse van deze fase zijn de volgende bronnen gebruikt23: 

• De brief aan de Tweede Kamer met een toelichting over beleidsintenties bij de 
vaststelling van de begroting van het ministerie van OCW; dit is een toelichting bij de 
budgetverruiming voor Cultuur, Brief van 2 november 1998, Tweede Kamer 1998-
1999, 26200, VIII, 8 (Brief 1998);  

• Het Vooradvies (voor de Cultuurnota) van de Raad voor Cultuur; ‘Cultuur voor cultu-
ren’ (16 april 1999), met een passage over culturele diversiteit (Vooradvies 1999); 

• Het manifest van de actiegroep Tussen Wal en Schip, Tussen Wal en Schip, The Seven 
Percent Solution, pamflet uit samenleving (april 1999) (Tussen Wal en Schip 1999); 

• De brief (17 mei 1999) van Kunsten ’92 aan de staatssecretaris; 
• De notitie Ruim Baan voor Culturele Diversiteit en voorbereidende stukken voor 

zover beschikbaar (mei 1999) (Ruim Baan 1999).  

5.1.1  De brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer (2 november 1998) 
Op 2 november 1998 schreef de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer om zijn 
plannen voor de voorgenomen budgetuitbreiding voor Cultuur toe te lichten. In die brief 
constateerde hij op basis van onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat 
ouderen weliswaar een groeiende affiniteit hebben met traditionele, verheven cultuur, maar 
dat jongeren hun heil zoeken bij de populaire cultuur, en dat dit jammer is vanwege de 
specifieke rol van de verheven kunst.  

                                                 
23 De migrantenorganisaties hebben geen actieve rol gespeeld bij het tot stand komen van Ruim Baan, maar het 
Landelijk Overleg Minderheden is door de staatssecretaris vooraf geraadpleegd over de inhoud, die hun 
instemming had. (Tweede Kamer 1999-2000, 26565, nr. 7:2) 
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‘Binnen het culturele leven heeft de verheven cultuur een bijzondere betekenis. Kunst geeft te 
denken, laat ons zien wat we liever niet willen zien, is soms tegendraads, schokkend en con-
fronterend, onderzoekt de houdbaarheid van wat we zo zeker dachten te weten. Daarom ver-
dient de kunst een plek in het hart van de samenleving en dient de overheid borg te staan voor 
een vrije ontwikkeling van de kunst’ [wezensopvatting KK].  
 
‘De overheid beschermt zo nodig het ontoegankelijke en het tegendraadse, maar daar staat 
wel de verplichting tegenover tegelijkertijd alles te doen om de kunst toegankelijker maken 
voor het publiek. Dat is de paradox van het cultuurbeleid. Daarmee plaats ik mijn 
cultuurbeleid in een lange overheidstraditie die loopt van volksverheffing tot participatie 
[probleemanalyse/ reden interventie KK en PK]. Maar er zijn ook verschillen tussen deze 
traditie en wat ik voorsta. De populaire cultuur wordt niet meer – en zeker niet door mij – op 
voorhand als plat vermaak gewaardeerd, waaruit de massa verheven dient te worden. 
Daarvoor heeft ze soms een te hoge graad van ontwikkeling bereikt, zoals in de film en de 
popmuziek. Omgekeerd is de verheven cultuur nooit vrij geweest van deftigheid, status en 
exclusiviteit die met het wezen van de kunst niets te maken hebben en die publieksgroepen 
onnodig afschrikken’[wezensopvatting -KK].  
 
Verderop geeft de staatssecretaris aan: ‘Het zou goed zijn als de verheven en populaire cul-
tuur meer op elkaars huid zitten en als de grenzen verder zouden vervagen’[doel KC]. 
 
Ook meent de staatssecretaris: ‘De gesubsidieerde cultuur zou voor veel meer mensen toe-
gankelijk moeten zijn’ [probleemanalyse PK]. Hij vervolgt met: ‘De diversiteit in culturen 
brengt onzekerheid met zich mee, maar het multiculturele Nederland is internationaal verge-
leken betrekkelijk harmonieus en tolerant gebleven. Dat zou ook de reden kunnen zijn dat in 
de cultuursector een sense of urgency ontbreekt om deze nieuwkomers te integreren in het 
culturele leven, als publiek én als makers’.  
 
De staatssecretaris hanteert hier een groot aantal perspectieven: een redenering over het 
belang van de kunst, en een daaraan gekoppelde overheidsinterventie waarin hij de KK-
opvatting onderschrijft, maar direct verbindt met het streven van de PK-redenering. Boven-
dien introduceert de staatssecretaris, met een -KK redenering over populaire cultuur, hier de 
suggestie om wat tot het cultuurbeleid behoort te verbreden: een KC-redenering. 

5.1.2  Het vooradvies van de Raad voor Cultuur 
De Raad voor Cultuur kan in het kader van de voorbereidingen voor een cultuurnota een 
vooradvies uitbrengen. Daarin geeft de Raad zijn observaties over de ontwikkelingen in het 
cultuurbeleid en geeft hij aan welke onderwerpen naar zijn oordeel nadere aandacht 
verdienen. Het vooradvies van de Raad voor Cultuur voor de cultuurnota 2001-2004 geeft aan 
dat mengvormen tussen cultuur en amusement en tussen kunstsectoren horen bij vernieuwend 
kunstbeleid dat ‘overigens ook afgestemd dient te zijn op een verscheidenheid aan culturen’ 
[wezensopvatting, probleemanalyse/ reden voor interventie KC].  
 
Het ‘cultuurbeleid dient zijn eigen identiteit (gericht op cultuuruitingen) overeind te houden.’  
[wezensopvatting KK] ‘Cultuurbeleid dat specifiek gericht is op culturele doelgroepen moet 
duidelijke uitgangspunten bieden voor afstemming op welzijnsbeleid, onderwijsbeleid, (…) 
jongerenbeleid.’ (Vooradvies: 3). 
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De Raad voor Cultuur vindt ‘dat cultuurbeleid afgestemd moet worden op het grote aantal 
culturen in onze samenleving’(Idem: 3). In die context schrijft de Raad ‘de hiërarchische 
scheiding tussen westerse en niet-westerse, hogere en lagere culturen is steeds minder toepas-
baar. De Raad pleit voor ‘een pluriform kwaliteitsbesef’(Idem: 5) [wezensopvatting en doel/ 
maatregel KC].  
 
Verder stelt de Raad: ‘Het vervangen van het categoriale cultuurbeleid van de jaren zeventig 
en tachtig door een inburgeringmodel heeft niet geleid tot integratie in de culturele besluit-
vorming en evenmin tot verdergaande cultuurparticipatie van niet-autochtone Nederlanders. 
Integendeel, het formele gelijkheidsmodel heeft sterk ten nadele gewerkt van bevolkingsgroe-
pen die niet gewend zijn aan rigide scheidslijnen tussen culturele disciplines, tussen amateurs 
en professionals en tussen commerciële en culturele evenementen’(Idem: 11).  De Raad  
voegt daaraan toe: ‘De kloof tussen aanbod en participatie is bij niet-autochtone Nederlanders 
zo groot, dat een inhaaloperatie en speciale voorzieningen nodig zijn’. Het advies is een 
aparte inhoudelijke en financiële voorziening in het leven te roepen omdat de landelijke 
instellingen ‘onvoldoende toegerust zijn om diverse culturen goed te bedienen’ (Idem: 11,12) 
[probleemanalyse en maatregel, speciale voorzieningen passen om uiteenlopende redenen in 
principe in de opvattingen van alle denkwerelden]. 
 
De Raad voor Cultuur vindt daarnaast dat culturele instellingen aangemoedigd moeten wor-
den om hun activiteiten meer af te stemmen op de etnische pluriformiteit in de samenleving 
(Idem: 12) [doel/ maatregel KC, PK].  
 
Tenslotte vindt de Raad dat voor ‘multiculturele activiteiten vergelijkbare kwaliteitscriteria 
gehanteerd [moeten] worden als voor het cultuurbeleid als geheel.  Kwaliteitscriteria dienen 
gerelateerd te worden aan de context waarbinnen cultuuruitingen tot stand komen’ (Idem: 14) 
[wezensopvatting KC]. 
 
De Raad vindt tegelijkertijd ook ‘dat de status van de politieke prioriteiten [de expliciete 
gerichtheid op specifieke doelgroepen (eb)] voor de volgende Cultuurnota gerelativeerd zou-
den moeten worden’ (Idem: 4) [wezensopvatting KK]. 
 
Het advies van de Raad voor Cultuur laat een ambivalent beeld zien. Aan de ene kant spreekt 
hij met een KC-redenering uit dat de (bestaande) hiërarchische scheiding tussen westerse en 
niet-westerse, hogere en lagere culturen steeds minder toepasbaar is. Ook pleit de Raad met 
KC-redeneringen voor een pluriform kwaliteitsbesef en dient het beleid naar zijn oordeel ook 
afgestemd te zijn op een verscheidenheid aan culturen.  Een inhaaloperatie voor participatie 
van niet -autochtone Nederlanders is nodig, vindt de Raad. Deze PK-probleemanalyse over 
de beleidsvoering past, om uiteenlopende redenen, ook in de opvattingen van de andere 
denkwerelden. Ook geeft de Raad met een KC- en een PK-redenering aan dat culturele 
instellingen aangemoedigd moeten worden om hun activiteiten op de etnische pluriformiteit af 
te stemmen.  
 
Tegelijkertijd hanteert de Raad KK-redeneringen: het cultuurbeleid dient zijn eigen identiteit 
[gericht op cultuuruitingen] te behouden en ‘politieke prioriteiten’ [gericht op specifieke  
doelgroepen] moeten gerelativeerd worden.  
Hier spreken veel verschillende opvattingen in één stuk; de respectievelijke raadsleden hante-
ren  zowel  KK-,  KC-, en PK-redeneringen, waarbij de KC en PK opvattingen domineren. 
Daarnaast wordt een redenering gebruikt die zich richt op de samenwerking met andere 
beleidsterreinen. 
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5.1.3  Het manifest Tussen Wal en Schip 
In april van hetzelfde jaar verschijnt ook het manifest Tussen Wal en Schip, The Seven 
Percent Solution. Dit was een initiatief van vooraanstaande immigranten kunstenaars, 
adviseurs en opinieleiders die een meer divers cultuurbeleid voor ogen hadden. Het was de 
eerste keer in de onderzochte periode dat door een groep betrokkenen zo duidelijk een visie 
geformuleerd is. In het manifest laten de opstellers en ondertekenaars weten dat er te weinig 
allochtone cultuurinstellingen zijn, en slechts ‘een paar ondergesubsidieerde netwerken (…). 
Besturen en adviesraden van de gevestigde culturele instellingen vormen een hecht bastion 
van keurige witte Nederlanders in hun rijpe jaren. (…) Subsidietechnisch is Nederland een 
volstrekt monocultureel land, met wat gerommel aan de rand’.   
 
Tussen Wal en Schip geeft onomwonden aan dat ‘op het terrein van de culturele diversiteit het 
landelijk beleid gefaald heeft’ en dat het grootste deel van de cultuurbegroting gaat naar 
gezelschappen waarvan het bestaan nooit echt ter discussie staat. Een nieuwe culturele 
realiteit zou erkend moeten worden en de overheid diende daarnaar te handelen 
[probleemanalyses en wezensopvatting -KK]. 
 
De opstellers en ondertekenaars van het manifest Tussen Wal en Schip vinden dat het aan een 
goede visie op cultuurbeleid ontbreekt; ‘nu gaat teveel talent verloren’, en ‘[er is] een in de 
praktijk vrijwel waterdichte segregatie tussen witte en niet-witte cultuur.’ De tekst vervolgt: 
‘[Dit is] geen angstdroom voor de toekomst, maar voor velen de realiteit van alledag. Door de 
ogen van wie er buiten valt is [de kunstensector] een homogeen afwerend bastion waar de 
sociale en bestuurlijke toon wordt gezet door witte cultuurregenten. In het economisch leven 
is meer culturele diversiteit te vinden dan in de rijksgesubsidieerde cultuursector.’ Volgens 
het pamflet Tussen Wal en Schip heeft ‘het rijksgesubsidieerde cultuurcircuit (…) een flinke 
achterstand in te lopen’ [probleem analyses van de gesubsidieerde cultuursector als geheel en 
de dominante KK- alliantie in het bijzonder -KK]. 
 
Het initiatief wil 7% van de cultuurbegroting onderbrengen in een Stimuleringsfonds voor 
Culturele Diversiteit. Alle culturele instellingen zouden daarvoor 7% van hun subsidie in 
moeten leveren. Die middelen kunnen worden terugverdiend voor activiteiten met een 
cultureel divers karakter.  Het Stimuleringsfonds zou de aanvragen moeten beoordelen en de 
criteria voor die beoordeling moeten ontwikkelen [maatregelen KC]. Het Landelijk Overleg 
Minderheden steunt deze plannen, zo blijkt uit het verslag van een algemeen overleg in de 
Tweede Kamer (TK 26565, 15 oktober 1999: 2)  
  
Tussen Wal en Schip komt met een uit -KK-redeneringen opgebouwde analyse dat het beleid 
tot nu toe niet heeft gedeugd, omdat het een ‘nieuwe culturele realiteit’ niet erkent en er 
sprake is van uitsluiting, van segregatie tussen witte en niet-witte cultuur. De probleemanaly-
ses van de onbeweeglijkheid van het bestel, de witte regenten en de segregatie tussen witte en 
niet witte cultuur zijn een directe aanval op het bestel, de procedures, gevestigde culturele 
instellingen en het optreden van de overheid. Het is een kritiek op de uitwerking van de 
opvattingen én van de prominente positie van de aanhangers van de KK- denken. De 
wezensopvatting van de handelingstheorie is hier dat in het cultuurbeleid de diversiteit van 
culturen zichtbaar zou moeten zijn.  
Met de voorgestelde zevenprocentsmaatregel wil Tussen Wal en Schip met een KC- maatregel 
ingrijpen in het hart van het gesubsidieerde culturele leven; de gevestigde gesubsidieerde 
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instellingen. Die instellingen zullen vervolgens moeten zorgen voor activiteiten met een 
cultureel divers karakter, als zij die middelen terug willen zien.  

5.1.4  Brief van Kunsten '92 aan de staatssecretaris  
Een week voor het verschijnen van Ruim Baan stuurde Kunsten ’92 een brief (d.d. 17 mei 
1999) aan staatssecretaris Van der Ploeg. Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor – 
gesubsidieerde – culturele instellingen. De organisatie telde in 2005 ca. 330 leden. Kunsten 
'92 is in 1992 opgericht uit onvrede met het beleid van toenmalig minister van Cultuur 
D'Ancona en heeft als doel ‘een bloeiend klimaat voor kunst, cultuur en cultuurbehoud te 
bevorderen, de positie ervan in de samenleving te verstevigen, alsmede de bovensectorale 
belangen van instellingen voor kunst, cultuur en cultuurbehoud vanuit het gemeenschappelijk 
belang te behartigen’ (Kunsten '92 1999). 
 
In deze brief van 17 mei 1999 schreef Kunsten’92: ‘Het pamflet van de redactiecommissie 
‘Tussen Wal en Schip’ is nodeloos ongenuanceerd en wijst ten onrechte met een opgeheven 
vingertje naar de (witte en zilvergrijze?) dames en heren van Cultureel Nederland.’  
 
Ook over het Vooradvies van de Raad is Kunsten '92  kritisch; de kunsten zouden niet gezien 
moeten worden als middel om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Kunsten 
'92 is op zichzelf niet tegen die maatschappelijke doelstellingen, ‘maar het mee afwegen van 
die maatschappelijke doelstellingen is niet zonder risico’s voor de sector en kan de 
onafhankelijkheid van het adviesorgaan op den duur ondermijnen.’ (Nieuwsbrief Kunsten '92, 
no.17, 1999: 5) [wezensopvatting KK]. 
 
Kunsten '92 steekt niet onder stoelen of banken onaangenaam getroffen te zijn door de 
‘ongenuanceerde’ en ‘polariserende’, ‘beschuldigende’ toon van de tekst van Tussen Wal en 
Schip. Het Vooradvies van de Raad voor Cultuur valt ook niet goed; de Raad zou de kunsten 
te veel zien als middel om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. De inhoud van de 
brief van Kunsten ’92 heeft geen directe gevolgen gehad voor de inhoud van Ruim Baan, 
maar met de brief had een belangrijke speler in het gesubsidieerde culturele veld zich gemeld. 

5.1.5  De notitie Ruim Baan voor Culturele Diversiteit 
De notitie Ruim Baan (mei 1999) bestaat uit de delen:  Inleiding, Cultuuraanbod, Cultuur-
deelname en Ander Beleid. De belangrijkste punten uit Ruim Baan zijn: 
 
a. De eenzijdigheid van aanbod en deelname  
Het gesubsidieerde aanbod en de belangstelling ervoor is te eenzijdig. ‘De gesubsidieerde 
cultuur bedient maar een hele kleine groep mensen, m.n. jongeren, migranten en minder 
draagkrachtigen lijken uitgesloten te worden van deelname aan de gesubsidieerde cultuur (…) 
Het meest urgent doet de situatie zich voor bij allochtone bevolkingsgroepen, waar je inmid-
dels in termen van uitsluiting kunt spreken’ (Ruim Baan: 2) [probleemanalyse -KK]. 
 
Geconstateerd wordt dat ondanks de grote verscheidenheid van het aanbod, migranten als 
publiek en makers nauwelijks deelnemen aan de gesubsidieerde cultuur. Omdat in 2015 bijna 
15% van de bevolking uit migranten zal bestaan en er nieuwe migranten blijven komen, zal 
ook de cultuurwereld zich daar rekenschap van moeten geven, zodat deze mensen meer aan-
sluiting vinden bij het culturele aanbod. Autochtone Nederlanders kunnen dan ook met de 
cultuuruitingen van deze Nederlanders kennismaken (Idem: 7).  
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[Wezensopvatting: de gesubsidieerde cultuur moet een brede groep mensen bedienen en de 
cultuurwereld moet zich rekenschap geven van de nieuwe samenstelling van de bevolking KC, 
PP] 
 
De geringe participatie van bepaalde bevolkingsgroepen is, volgens de notitie, voor een deel 
te verklaren uit vaardigheden die samenhangen met het opleidingsniveau, en niet direct met 
het opleidingsniveau zelf. Op het niveau van de vaardigheden heeft het cultuurbeleid een 
verantwoordelijkheid die gestalte krijgt met het programma Cultuur en School en de 
invoering van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) in het voortgezet onderwijs 
(Idem: 9). Een belangrijk deel van de geringe participatie van bepaalde bevolkingsgroepen is 
volgens de notitie voorts te verklaren uit de eenzijdige samenstelling van het gesubsidieerde 
aanbod. (Idem:10) [probleemanalyse  -KK]. 
 
b. Het falende beleid van de ambtsvoorgangers  
Het beleid van de voorgangers is volgens de staatssecretaris bij mooie woorden gebleven. 
Ondanks de goede bedoelingen vertoont de gesubsidieerde cultuur trekken van een monocul-
tuur (Idem: 2, 3) [probleemanalyse -KK, kritiek op gesubsidieerde bestel]. 
 
c. De rol van cultuur in een multiculturele samenleving  
Cultuurbeleid is geen integratiebeleid, vindt de staatssecretaris. Interculturaliteit en integratie 
hebben misschien wederkerigheid voor ogen maar in praktijk gaat het om een eenzijdig pro-
ces waarin de minderheidscultuur in een dominante meerderheidscultuur opgaat. De pijler van 
het cultuurbeleid is pluriformiteit.  
Cultuur is geen oplosmiddel, aldus de staatssecretaris, niet wat mensen samen hebben [dat 
was de opvatting van staatssecretaris Nuis, de voorganger van Van der Ploeg] maar een 
‘ongewapende confrontatie’ tussen vele subculturen (Idem: 3) [wezensopvatting KC, over de  
functie van cultuur in de samenleving].  
 
d. De onzichtbaarheid van de multiculturele samenleving in de cultuursector  
De staatssecretaris constateert dat de multiculturele samenleving bestaat, en dat die niet terug 
te zien is in de gesubsidieerde cultuur. Naar zijn oordeel maken Nederland en andere westerse 
landen een hiërarchisch onderscheid tussen westerse en niet-westerse, hoge en lage, amateur- 
en professionele kunst.  We zijn ‘ziende blind voor de waardevolle cultuuruitingen van men-
sen met een dubbel cultureel perspectief’ (Idem: 5) [probleemanalyse, kritisch over de domi-
nante redeneringen in het bestel -KK].  
 
e. Een achterstandssituatie  
De notitie spreekt van ‘een achterstandssituatie’. ‘Dat geldt voor het cultuurbeleid en de cul-
tuurwereld, die inmiddels een behoorlijke achterstand hebben in te lopen’ [probleemanalyse –
KK]. Volgens de notitie geldt dit ook voor ‘de culturele minderheden, die net als arbeiders-
kinderen in de jaren vijftig en zestig en de meisjes in de jaren daarna, maar zeer langzaam 
instromen in de verschillende maatschappelijke sferen’ (Idem: 11) [probleemanalyse PK, 
PP]. 
 
f. Kansen, positieve impulsen en mentaliteitsverandering  
Om kansen te scheppen en positieve impulsen te geven is een mentaliteitsverandering nodig 
bij cultuurmakers en zijn wijzigingen en verschuivingen noodzakelijk in de structuur van de 
cultuurwereld; eigenheid, ontmoeting en toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunten (Idem: 
11-14). De staatssecretaris wil werken aan de achterstandssituatie, en op de volgende manie-
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ren een mentaliteitsverandering bij cultuurmakers en wijzigingen in de structuur van de cul-
tuurwereld bewerkstelligen:  
1. Ruimte maken voor jonge allochtone kunstenaars [doel KC]; 
2.  De rol van de overheid herzien; door een proactief beleid om talent op te sporen,          

samen te werken met lokale overheden en door ontschotting tussen hoge én lage en 
professionele en amateurkunst. Semiprofs moeten meer gelegenheid krijgen hun werk te 
tonen [doelen KC, PP]; 

3.  Culturele accommodaties moeten beter benut worden, om het cultuurbereik van onder 
meer minderheden en jongeren te bevorderen [doel PP]; 

4. Erfgoed moet anders bekeken worden, daarbij is het de vraag hoe het erfgoed van 
immigranten bewaard en toegankelijk gemaakt kan worden [Op dit punt ga ik, omdat het 
de erfgoedsector betreft, niet verder in]; 

5.  Potentiële makers en publiek moeten toegerust worden:  
i. Op school, via het actieprogramma Cultuur en School en de invoering van het vak 

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) [maatregel PK]; 
ii.  Via een extra impuls bij de gesubsidieerde cultuurinstellingen [maatregel KC]; 

iii.  Door aansluiting van jongeren en allochtonen bij centra voor cultuureducatie en 
amateurkunst  te bevorderen [maatregel PP]; 

6. De gevestigde culturele orde moet worden opgeschud: 
i. Culturele instellingen dienen een breed publiek te bereiken; de staatssecretaris wil 

aan het subsidie programmavoorschriften verbinden [maatregel KC]; 
ii.  De Raad wordt gevraagd om ook over diversiteit te adviseren [maatregel KC] ; 

iii.  Gesubsidieerde instellingen worden gestimuleerd tot outreach-werk [maatregel 
PK, PP]; 

iv. Besturen van instellingen moeten diverser worden [doel inrichting 
uitvoeringsorganisaties KC, PP]; 

v. Deskundigheid (over diversiteit) bij instellingen dient bevorderd te worden [doel 
KC]. 

7. De toegang tot instituties moet vergroot worden; in raden van toezicht, adviescommissies 
en besturen zullen allochtonen en jongeren, vrouwen en mensen die buiten de Randstad 
wonen, beter vertegenwoordigd moeten zijn [doel KC]. 

  
Opvallend is dat Ruim Baan zich richt op  de deelname aan het – gesubsidieerde – culturele 
leven door, zoals  de notitie aanduidt, ‘culturele minderheden’ en ‘allochtonen’. Maar ook de 
deelname van jongeren krijgt aandacht. Met betrekking tot de toegang tot instituties  richt het 
beleid zich ook op vrouwen en mensen buiten de Randstad [doel KC, PP]. 
Opvallend is ook dat verwante argumentaties terugkeren bij verschillende van de genoemde 
aandachtspunten. Zo wordt de verruiming van de  toegankelijkheid van de gesubsidieerde 
instellingen voor een brede groep mensen onder de punten 5, 6 en 7 genoemd.  
 
In de probleemanalyses domineren de -KK-redeneringen, de wezensopvattingen hebben 
overwegend een KC-karakter, maar een PP redenering komt ook voor. Bij de doelen en 
maatregelen domineren de KC- redeneringen. Daarnaast komt een aantal PP-redeneringen 
voor.  Er wordt een enkele PK-redenering gebruikt en de KK-redeneringen zijn opvallend 
afwezig.  

5.1.6  Ontwikkelingen in de teksten 
Als we nu bezien hoe de wezensopvattingen/ prioriteit van waarden, probleemanalyses, doe-
len en maatregelen van Ruim Baan zich verhouden tot de ideeën in de Brief 1998 van de 
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staatssecretaris, het Vooradvies 1999 van de Raad en het initiatief Tussen Wal en Schip en 
Kunsten’92 dan ontstaat het volgende beeld: 
 
De eenzijdigheid van aanbod en deelname (a) is als probleemanalyse, op een op details 
verschillende manier, in de brief van de staatssecretaris, het vooradvies van de Raad en in het 
manifest Tussen Wal en Schip terug te vinden. 
De daarbij passende wezensopvatting is: de gesubsidieerde cultuur moet een brede groep 
mensen bedienen en de cultuurwereld moet zich rekenschap geven van de nieuwe samenstel-
ling van de bevolking. Die gedachte (een KC- en PP-opvatting)  is in alle drie genoemde 
documenten terug te vinden;  het Vooradvies van de Raad vindt echter ook dat ‘politieke 
prioriteiten’, en daarmee doelt hij op doelgroepenbeleid, gerelativeerd moeten worden. Dit is 
een KK-redenering.   
 
Het falend beleid van de ambtsvoorgangers (b) is een (impliciet) punt in het betoog van de 
Raad en van het pamflet Tussen Wal en Schip. 
Voor de wezensopvatting dat pluriformiteit een uitgangspunt dient te zijn in het cultuurbeleid  
en dat cultuur geen bindmiddel maar een ongewapende confrontatie is, werd de opmaat al 
gegeven in de brief van de staatssecretaris van 2 november 1998. Die opvatting is niet terug te 
vinden in het Vooradvies van de Raad en in het pamflet Tussen Wal en Schip. 
 
De onzichtbaarheid van de multiculturele samenleving in de cultuursector (d) is een pro-
bleemanalyse die eveneens in de genoemde documenten van de staatssecretaris, de Raad en in 
het pamflet Tussen Wal en Schip terug te vinden is. Over het bestaan van een hiërarchie 
tussen verschillende soorten culturen is de Raad expliciet: de staatssecretaris verwijst er indi-
rect naar en dat geldt ook voor Tussen Wal en Schip. Dit is een kritische visie op de in het 
bestel dominante KK-opvatting. 
Ook Tussen Wal en Schip wijst erop dat veel talent verloren gaat; in Ruim Baan staat dat we 
ziende blind zijn voor de cultuuruitingen van mensen met een dubbel cultureel perspectief. 
Ook deze probleemanalyses zijn kritisch met een -KK-redenering over de dominante opvat-
ting in het bestel.  
 
De achterstand (e) van de gesubsidieerde cultuursector wordt genoemd in Tussen Wal en 
Schip; het Vooradvies spreekt van de noodzaak van een inhaaloperatie vanwege de kloof tus-
sen aanbod en participatie bij niet-autochtone Nederlanders. Ruim Baan benoemt de achter-
stand van de cultuurwereld, opnieuw met een  -KK-redenering en de achterstand van culturele 
minderheden, daarvoor zijn  KC- en PP-redeneringen gebruikt. 
 
De visie van Kunsten’92 is anders: de organisatie had voor de publicatie van Ruim Baan al 
aangegeven niet veel te moeten hebben van de KC-opvattingen  en de -KK-opvattingen in 
Tussen Wal en Schip. 
  
Ook de zeven in Ruim Baan genoemde manieren om de mentaliteit in de cultuursector te 
veranderen zijn deels geïnspireerd op de eerdere documenten: dat geldt voor ruimte voor 
allochtone kunstenaars (1), de rol van de overheid herzien (2), het toerusten van makers en 
publiek (5).  
 
Het beter benutten van culturele accommodaties (3) is niet genoemd in de eerdere documen-
ten. Voor de vijf maatregelen onder punt 6 waarmee de staatssecretaris de gevestigde orde wil 
opschudden, geldt dat het programmavoorschrift (6 ) voor culturele instellingen nieuw is. Ook 
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het voornemen om de Raad te vragen over diversiteit te adviseren (6) is voor het eerst 
genoemd. 
 
Het stimuleren van gesubsidieerde instellingen tot outreach work (6) is evenmin eerder 
expliciet geopperd. 
 
De diversiteit in besturen (6) is alleen in Tussen Wal en Schip een onderwerp; in het document 
wordt het ontbreken van de diversiteit op dit vlak aan de orde gesteld.  De deskundigheid bij 
de instellingen (6) is geen onderwerp in de eerdere documenten. Dat laatste geldt ook voor het 
vergroten van de toegang tot instituties (7).  

5.1.7  Interactie tussen actoren 
Bij het tot stand komen van Ruim Baan hebben de staatssecretaris en zijn ambtenaren, de 
Raad voor Cultuur en het initiatief Tussen Wal en Schip een rol gespeeld. Het Landelijk 
Overleg Minderheden is gehoord. De staatssecretaris heeft bij het formuleren van Ruim Baan 
gebruik gemaakt van het advies van de Raad en hij heeft aspecten van het initiatief Tussen 
Wal en Schip overgenomen.   
 
Het resultaat van de interactie tussen de staatssecretaris en deze actoren is een beleidsstuk met 
weinig concrete maatregelen en zonder bijbehorend budget. Als wezensopvatting is in het 
stuk een ruime, inclusieve opvatting van cultuur (KC) opgenomen, die voor velen 
toegankelijk is (PP). De probleemanalyse richt zich met kritische (-KK) redeneringen vooral 
op de houding en het functioneren van de bestaande cultuursector. Doelen en voorgenomen 
maatregelen hebben overwegend een KC- en PP- karakter. 
 
Kort voor het verschijnen van Ruim Baan stuurt Kunsten’92 een brief naar de staatssecretaris 
waarin de organisatie zich vanuit een KK-visie bezorgd toont over het vooradvies van de 
Raad en de inhoud van Tussen Wal en Schip. De inhoud van die brief heeft geen invloed meer 
gehad op de inhoud van Ruim Baan, maar de krachtige organisatie van gevestigde 
cultuurinstellingen had van zich laten horen en zich als actor in dit beleidsproces aangemeld.     
 

5.2  Van Ruim Baan naar de Cultuurnota  
 
Na de publicatie van Ruim Baan in mei 1999 tot de publicatie van de Cultuurnota 2001-2004 
(sept. 2000) en de Kamerbehandeling daarvan (nov. 2000) ontwikkelt ‘het debat’ tussen de 
aanhangers van de diverse denkwerelden zich verder. Om die ontwikkeling te beschrijven zijn 
de volgende bronnen gebruikt:   

1. De Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2001-2004, Cultuur als Confrontatie 
(Uitgangspuntennotitie CAC) van de staatssecretaris van 8 juni ’99; deze nota bevat 
onder andere een nadere uitwerking van Ruim Baan; 

2. De brief van de staatssecretaris aan de cultuurinstellingen: Inrichtingseisen subsidie-
aanvragen 2001-2004 (juni 1999); 

3. De Kamerbehandeling van Ruim Baan en Uitgangspuntennotitie CAC (het deel over 
culturele diversiteit). Tweede Kamer 1998-1999, 26565, nr.3; (30 juni 1999); 

4. Publicaties van commentaren op en opinies over de plannen uit Ruim Baan en de 
Uitgangspuntennotitie CAC: artikelen van journalisten, kunstenaars, docenten en 
anderen uit de dagbladen. Diverse bronnen, waaronder knipselkranten van de Raad 
voor Cultuur: periode juni 1999 - november 2000; 
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5. De publicaties van commentaren van belangenorganisaties; Kunsten’92, de belangen-
organisatie van – gesubsidieerde – cultuurinstellingen en de Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen in hun eigen publicaties en in de dag- en weekbladen; 
periode juni 1999 - november 2000; 

6. De voortgezette behandeling in de Kamer Ruim Baan en Uitgangspuntennotitie CAC, 
het deel over culturele diversiteit  (Tweede Kamer 1999-2000, 26565, 30 september, 
nr. 7); 

7. De aanpassing van de inrichtingseisen (onder invloed van de Kamerbehandeling) met 
de brief van de staatssecretaris over het doelgroepenbeleid gericht aan: Alle instellin-
gen die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van de cultuurnota 2001-
2004 (14 oktober 1999); 

8. Het verzoek om advies over die aanvragen aan de Raad voor Cultuur (17 januari 
2000); 

9. Het advies van de Raad voor Cultuur; Van de schaarste ende overvloed (mei 2000); 
10. Cultuur als Confrontatie, Cultuurnota 2001-2004 (Nota CAC); september 2000; 

Tweede Kamer 2000-2001, 27432, nr.1 (17 oktober 2000); 
11. De Kamerbehandeling van de cultuurnota 2001-2004 (Nota CAC); Tweede Kamer 

2000-2001, 27432, nr. 22 (13 november 2000). 
 
Aan de hand van deze bronnen heb ik geanalyseerd hoe de belangrijkste opvattingen en 
voorstellen van Ruim Baan zich stapsgewijs ontwikkeld hebben tijdens het tot stand komen 
van de Cultuurnota CAC, en welke argumentaties en acties daarbij van invloed zijn geweest.  
 

5.2.1  De Uitgangspuntennotitie Cultuur als Confrontatie  
De staatssecretaris heeft het gedachtegoed van de notitie Ruim Baan verwerkt in zijn 
Uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid in de periode 2001-2004 (Uitgangspuntennotitie 
CAC), die een paar weken na Ruim Baan verscheen. De Uitgangspuntennotitie CAC beslaat 
het hele terrein van cultuur en op onderdelen zijn elementen van Ruim Baan terug te vinden. 
Van een directe aansluiting op de ideeën en voorgestelde aanpak in Ruim Baan is geen sprake. 
De ideeën zijn vooral terug te zien in het pleidooi voor een groter en breder publiek 
(Uitgangspuntennotitie CAC: 26) en in de passage over de invulling van kwaliteit (Idem: 25). 
Daarnaast wordt een specifiek programma voor diversiteit aangekondigd (Idem: 46-49). 
 
Om zichtbaar te maken welke ideeën uit Ruim Baan de staatssecretaris in de 
Uitgangspuntennotitie CAC gebruikt heeft, zijn hieronder de belangrijkste ideeën van Ruim 
Baan weergegeven. Dat levert het volgende beeld op: 
 
a. De eenzijdigheid van aanbod en deelname  
Op dit thema komt de staatssecretaris in de Uitgangspuntennotitie CAC uitgebreid terug,  
(Idem: 4-7). De staatssecretaris gaat dieper in op ‘de ogenschijnlijke idylle’ tussen het gesub-
sidieerde aanbod en zijn eenzijdig samengestelde publiek. 
 
De gedachte dat het cultuurbeleid ‘af’ is geldt, volgens de notitie, alleen voor degenen die er 
in de desbetreffende periode profijt van hebben. De staatssecretaris wil zich ook richten op 
degenen die er nog geen deel aan hebben [PP-wezensopvatting]; de staatssecretaris stelt deze 
situatie als algemeen probleem aan de orde. Hij illustreert dat met gegevens van onder meer 
onderzoek van het SCP. Hij constateert bijvoorbeeld dat, destijds, nog maar 3% van de 
bevolking naar het gesubsidieerde toneel gaat; in het begin van de jaren zestig was dat nog 
10% (Idem: 7). ‘Orkesten profileren zich als hoeders van het erfgoed (…) en componisten zijn 
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een soort wetenschappers geworden, die in betrekkelijke anonimiteit werken. (…) Te weinig 
mensen en onder hen vooral jongeren en allochtonen, nemen deel aan de gesubsidieerde 
cultuur’ [probleemanalyse: relatie/balans tussen aanbod en afname]. 
 
De staatssecretaris vindt ook dat cultuurbeleid als aanbodbeleid tekortschiet (Idem: 12) en 
spreekt van een monocultuur (Idem:13). Hij benoemt de ‘subsidieparadox’: ‘het ontbreken 
van voldoende maatschappelijke vraag maakt overheidssteun noodzakelijk, maar tegelijkertijd 
twijfelachtig. Immers waarom iets subsidiëren waar zo weinig vraag naar is? Die paradox 
maakte een tweede pijler nodig onder het cultuurbeleid. Naast de autonomie en de kwaliteit 
van het aanbod werd cultuurparticipatie een belangrijke doelstelling.’   
 
Daarmee was het cultuurbeleid volgens menigeen ‘af’, aldus de staatssecretaris in de notitie 
(Idem: 13). De wisselwerking tussen aanbod en publiek moet beter, vindt de bewindspersoon 
en ‘wat onder te subsidiëren cultuur valt zou moeten worden verbreed’ (Idem: 15,16) [doelen 
KC] . 
 
De staatssecretaris scherpt zijn standpunt aan over de relatie tussen aanbod en participatie 
met de wezensopvatting: gesubsidieerde cultuur is bestemd voor een brede groep mensen, die 
zich moeten kunnen herkennen in het aanbod [KC- en PP-redeneringen]. Het probleem is het 
ontbreken van die wisselwerking tussen publiek en aanbod en de te beperkte opvatting over 
welke soort van cultuur gesubsidieerd moet worden.  
 
Het doel van de staatssecretaris is om meer mensen, vooral jongeren en allochtonen, te 
interesseren door het verbeteren van de wisselwerking publiek en aanbod; het gesubsidieerde 
aanbod moet verbreed worden [doel KC]. Dat laatste is een voorzet om meer uitingen te 
(kunnen) subsidiëren, die niet tot de ‘hoge’ of gevestigde cultuur behoren.   
 
b. Het falende beleid van de ambtsvoorgangers 
In de Uitgangspuntennotitie CAC zet de staatssecretaris zich niet langer af tegen het beleid 
van de ambtsvoorgangers maar geeft hij aan voort te willen bouwen op wat in de jaren 1997-
2000 reeds was gestart om de ‘eenzijdigheid’ te doorbreken. Hij noemt in het bijzonder de 
thema’s interculturaliteit, cultuureducatie en het culturele stadsleven [doel KC]. 
 
c. De rol van cultuur in een multiculturele samenleving  
Op de visie dat cultuurbeleid geen integratiebeleid is, maar een ongewapende confrontatie 
tussen culturen borduurt de Uitgangspuntennotitie CAC voort: de staatssecretaris spreekt van 
een ‘botsing van culturen’ als het gaat om de wisselwerking tussen aanbod en publiek (Idem: 
18) en van ‘de confrontatie tussen verschillende culturen in ons land’ (Idem: 46). De 
staatssecretaris wil ‘ruimte voor eigenheid’ faciliteren, de ‘ontmoeting tussen verschillende 
culturen’ bevorderen en de ‘toegang tot instituties’ verbeteren [doelen KC, PP]. 
 
In de Uitgangspuntennotitie CAC continueert de staatssecretaris het beeld van cultuur als 
‘ongewapende confrontatie’ [KC- wezensopvatting over functie van cultuur].  
De confrontatie tussen verschillende culturen is voorzien van doelen met een KC- en PP-
karakter: ‘ruimte voor eigenheid’, ‘de ontmoeting tussen verschillende culturen’, en ‘toegang 
tot instituties’. Deze doelen sluiten aan bij de redeneringen in Ruim Baan.  
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d. De onzichtbaarheid van de multiculturele samenleving in de cultuursector  
In de Uitgangspuntennotitie CAC herhaalt de staatssecretaris het belang van een meer open 
houding ten opzichte van andere culturen (Idem: 47) en komt hij met voorstellen om daar 
vorm aan te geven. Deze zijn hieronder in punt f. aangegeven.  
 
Op het al dan niet bestaan van een hiërarchie tussen westerse en niet-westerse cultuur gaat de 
staatssecretaris niet verder in; hij geeft wel aan het pleidooi van de Raad voor Cultuur voor 
een pluriform kwaliteitsbesef te onderschrijven. Verrijking van het kunstklimaat noemt de 
staatssecretaris expliciet: ‘De rijke culturele tradities van minderheden in Nederland kunnen 
een belangrijke inspiratiebron zijn voor kunstenaars. De confrontatie tussen tradities en stijlen 
kan het kunstklimaat verrijken’ [wezensopvatting KC].  Het kwaliteitsbegrip dat bij het 
beoordelen van aanvragen gehanteerd wordt, behoeft bijstelling vanwege de ontwikkeling van 
Nederland als multiculturele samenleving, aldus de staatssecretaris (Idem: 12). Een 
‘meerdimensionale’ opvatting van cultuur is immers niet te rijmen met een objectief en 
universeel kwaliteitsbegrip. ‘Dat betekent dat de beoordeling van kwaliteit niet los te zien is 
van de context en de traditie van het genre.’ Genre dient dan niet te worden opgevat als 
discipline, ‘maar breder als culturele traditie’ (Idem: 26) [wezensopvatting KC].  
 
In de Uitgangspuntennotitie CAC benadrukt de staatssecretaris het belang van een meer open 
houding ten opzichte van andere culturen. De opvatting dat er sprake is van een hiërarchie 
tussen westerse en niet-westerse culturen herhaalt de staatssecretaris niet. Wel staat hij een 
pluriforme en contextuele benadering van kwaliteit voor. Ook herhaalt hij de KC- 
wezensopvatting die het artistieke belang van de culturele tradities van minderheden 
benadrukt. 
 
e. Een achterstandssituatie  
In de Uitgangspuntennotitie CAC gebruikt de staatssecretaris het begrip ‘achterstandssituatie’ 
niet meer zoals dat in Ruim Baan gebeurde. Daarin verwees hij naar achterstand in het cul-
tuurbeleid, de cultuurwereld en bij de culturele minderheden. Wel citeert hij uit de tekst van 
het pamflet Tussen Wal en Schip, en geeft hij aan dat het ‘voor allochtoon talent, net als voor 
nieuwe generaties kunstenaars moeilijk is om door te stoten. (…) Opmerkelijk is dat dit in 
grote delen van de gesubsidieerde sector onvoldoende als een urgent probleem wordt gezien: 
dat is deel van het probleem’ (Idem: 12) [probleemanalyse -KK].  
 
Het benoemen van de situatie als een achterstandsituatie, zoals in Ruim Baan, verdwijnt; dit 
is omgebogen naar een pleidooi voor ruimte voor eigenheid, de ontmoeting tussen 
verschillende culturen en toegang tot instituties. De staatssecretaris herhaalt dat het 
ontbreken van allochtone kunstenaars in de gesubsidieerde cultuur een zaak is waar met 
urgentie iets aan moet gebeuren (zie ook onder punt c).  
 
f. Kansen scheppen, positieve impulsen geven en mentaliteitsverandering  
In par. 5.1.5  werden de concrete doelen en maatregelen van Ruim Baan in zeven punten 
samengevat. Als we nagaan hoe deze zeven punten zich in de Uitgangspuntennotitie CAC 
ontwikkelen blijkt dat de doelen en maatregelen in de Uitgangspuntennotitie zich niet één op 
één en laten koppelen aan de zeven punten van Ruim Baan.  Daarom is eerst een korte 
beschrijving van de doelen en maatregelen van de Uitgangspuntennotitie opgenomen. 
Vervolgens is aangegeven welke maatregel gezien kan worden als een verdere ontwikkeling 
of uitwerking van de doelstellingen en maatregelen van Ruim Baan. 
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In de Uitgangspuntennotitie CAC schrijft de staatssecretaris over de houding van de overheid: 
‘in het cultuurbeleid past niet een houding van afschermen en beschutten, maar van 
aanmoedigen, toerusten, ondernemen, eisen stellen en subsidiëren’ (Idem: 22). Dit is een 
uitwerking van het pleidooi uit Ruim Baan voor een pro-actievere houding van de overheid 
(par. 5.1.5).  
 
Verder wil de staatssecretaris meer beweging in het bestand van gesubsidieerde instellingen 
en herhaalt de staatssecretaris zijn voornemens uit Ruim Baan (par. 5.1.5) om ruimte te maken 
voor jonge cultuurmakers van allochtone afkomst, die met een eigen groep van start willen 
gaan (Idem: 33).  
 
Aan de gesubsidieerde fondsen (Mondriaan Stichting en het Fonds voor de Podiumkunsten) 
gaat de staatssecretaris de vraag voorleggen hoe zij vorm denken te geven aan het coachen  
van jonge allochtone cultuurmakers (Idem: 34) [maatregelen KC]. Ook dit voornemen is 
ontleend aan Ruim Baan. 
 
Het idee om culturele accommodaties beter te benutten is omgezet in het voorstel voor een 
budget ter versterking van de programmering en de doelgroepactiviteiten van accommodaties, 
een voorstel dat zich ook, maar niet expliciet richt op het bereik van allochtonen. 
 
In de context van het aan Ruim Baan ontleende voornemen om het maatschappelijk bereik te 
verruimen introduceert de staatssecretaris de ‘drieprocentregeling voor doelgroepactiviteiten’. 
Culturele instellingen ‘zullen (…) minimaal drie procent van hun subsidie moeten besteden 
aan het bereiken van nieuwe publieksgroepen (vooral jongeren en culturele minderheden)(…) 
Van de instellingen die daar niet aan (willen) voldoen, wordt drie procent van de subsidie 
ingehouden (…) Dat geld wordt gestort in een stimuleringsbudget doelgroepactiviteiten. Op 
dat project kunnen instellingen, ook instellingen van wie eerder drie procent is ingehouden, 
per project een beroep doen’(Idem: 28) (zie par. 5.1.5 onder f.5; f.6). Deze voorgenomen 
maatregel is duidelijk geïnspireerd door de ‘seven percent solution’, zoals voorgesteld in het 
pamflet van Tussen Wal en Schip [maatregelen achtereenvolgens PK;  PK, PP]. 
 
Ook introduceert de staatssecretaris een programma voor culturele diversiteit (Ruim Baan: 45-
49). Dat  bevat vier punten, waarvan er één over de erfgoedsector gaat en in dit onderzoek niet 
verder aan de orde komt. Het eerste punt is meer culturele diversiteit bij bestaande 
instellingen. ‘Ik zal vragen in de beleidsplannen een paragraaf op te nemen waarin elke 
instelling concreet aangeeft op welke manier in het aanbod en in de publieksbenadering 
rekening wordt gehouden met culturele diversiteit’ (zie par. 5.1.5 onder f.5). Een 
ontwikkelingsbudget voor culturele diversiteit is het tweede onderdeel. De staatssecretaris wil 
een ontwikkelingsbudget instellen ‘(…) om nieuw aanbod te ondersteunen of uit te lokken’, 
samen met culturele instellingen, fondsen en andere overheden (zie par. 5.1.5 onder a, b). Het 
derde punt richt zich op een betere toegang voor culturele minderheden in besturen, 
adviescommissies en raden (zie par. 5.1.5 onder f.6.iv, f.7) [maatregelen achtereenvolgens 
KC, PK; KC; KC, PP].  
 
In het kader van zijn contacten met ‘bestuurlijke bondgenoten’ vermeldt de staatssecretaris 
aan een Actieprogramma Cultuurbereik te werken, waarbij samenwerking met provincies en 
gemeenten noodzakelijk is voor het slagen van dit dan nog te ontwikkelen actieplan 
(Uitgangspuntennotitie CAC: 67). Dit voorgenomen Actieprogramma zou later in de 
totstandkoming van de cultuurnota een erg belangrijke rol gaan spelen. 
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In de financiële paragraaf van de Uitgangspuntennotitie CAC is aangegeven dat er extra 
middelen beschikbaar zijn voor cultuur, die de staatssecretaris vooral wil inzetten voor het 
voorgenomen Actieprogramma Cultuurbereik. Dat betekende extra budgetten voor de vijf 
onderdelen die de staatssecretaris destijds in het Actieprogramma wilde gaan onderbrengen. 
Het ging om budgetten voor versterking van de programmering en voor culturele diversiteit 
(samen 50 miljoen gulden); voor jeugd en cultuur (25 miljoen gulden); voor het beter 
zichtbaar maken van het cultureel vermogen (26 miljoen) en voor cultuur bij de inrichting van 
Nederland (30 miljoen). In totaal betrof het een bedrag van 131 miljoen gulden (Idem: 62; 
63). 
 
Samenvattend  
 
Ook in de Uitgangspuntennotitie CAC domineren de KC-redeneringen. Daarnaast komen PP- 
en PK- argumentaties voor en een enkele KK en –KK –redenering.  
De vergelijking van de in Ruim Baan voorgestelde maatregelen met de maatregelen in de  
Uitgangspuntennotitie CAC levert het volgende beeld op.  
 
Het belang van meer ruimte voor jonge allochtone kunstenaars (par. 5.1.5 onder f.1) wordt 
herhaald en het voornemen is geformuleerd om de fondsen te vragen zich te buigen over de 
coaching van allochtoon talent. Daarmee wordt de rol van de fondsen proactiever. Verder wil 
de staatssecretaris een ontwikkelingsbudget instellen (par. 5.1.5 onder f.1, f.2). Overigens 
wordt niet verder ingegaan op het herzien van de rol van de overheid, anders dan met een 
algemene opmerking over de houding van de overheid bij het cultuurbeleid. Uitwerking van 
de gewenste ontschotting tussen hoge en lage, professionele en amateurkunst blijft ach-
terwege. Wel verbreedt de staatssecretaris de toetsingsnorm voor aanvragers. 
 
Het idee om culturele accommodaties beter te benutten (par. 5.1.5 onder f.3) is omgezet in het 
voorstel voor een programmeringsbudget dat zich ook, maar niet expliciet, richt op alloch-
tonen. Het toerusten van makers en publiek via het programma Cultuur en School en het vak 
Culturele en Kunstzinnige Vorming ( CKV) (par. 5.1.5 onder f.5) is staand beleid. Voor het 
bevorderen van de deelname van allochtonen aan activiteiten bij de centra voor amateurkunst 
en cultuureducatie (par. 5.1.5 onder f.5) zijn geen maatregelen aangekondigd. Het voorstel 
voor een extra impuls bij culturele instellingen (par. 5.1.5 onder f.5.)  is afgezwakt en krijgt 
vorm in de algemene, niet specifiek op immigranten/allochtonen gerichte 3%- 
doelgroepenmaatregel.  
 
Het idee om de gevestigde orde op te schudden (par. 5.1.5 onder f.6 ) blijkt te ambitieus. In de 
praktijk is het idee om een programmavoorschrift te verbinden aan de subsidievoorwaarden, 
zodat een breed publiek bereikt wordt (par. 5.1.5 onder f.6) als sneeuw voor de zon 
verdwenen. Wel neemt de staatssecretaris zich voor de instellingen te vragen een paragraaf 
op te nemen over diversiteit in de beleidsplannen. Verder scherpt hij het bestaande 
voorschrift aan dat podiumkunstinstellingen 15% van hun directe kosten zelf moeten dekken; 
die inkomsten moeten in het vervolg uit de publieksinkomsten komen (Ruim Baan: 27); deze 
maatregel heeft geen directe impact op de cultuurdeelname van immigranten. 
 
Ook de maatregel om aan de Raad te vragen te adviseren over diversiteit (par. 5.1.5 onder 
f.6) is verdwenen. Wel is expliciet de wenselijkheid van het hanteren van een niet-eenduidig 
kwaliteitsbegrip aangegeven.  
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Het voornemen instellingen te stimuleren om outreach work te doen (par. 5.1.5 onder f.6) 
krijgt vorm in de genoemde algemene, niet specifiek op immigranten/ allochtonen gerichte 
3%- doelgroepenmaatregel. 
 
De wens om besturen diverser te maken (par. 5.1.5 onder f.6.) wordt herhaald: de 
staatssecretaris gaat bij de benoemingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen prioriteit 
geven aan het benoemen van culturele minderheden. Op het bevorderen van de deskundigheid 
over diversiteit bij instellingen (par. 5.1.5 onder f.6) is niet expliciet ingegaan. En de 
wenselijkheid om de toegang van vrouwen, allochtonen en jongeren tot instituties te 
verbeteren (par. 5.1.5 onder f.7) wordt herhaald. De rol van de overheid, de ontschotting 
tussen het budget voor amateurkunst en andere delen van het kunstenbudget worden niet meer 
genoemd. 
 
Nieuw is het idee om een ontwikkelingsbudget voor culturele diversiteit in te stellen; de Raad 
voor Cultuur adviseerde al in het Vooradvies om een ‘aparte inhoudelijke en financiële voor-
ziening’ in het leven te roepen. 

5.2.2  De Inrichtingseisen van juni 1999 
Kort na de publicatie van Cultuur als Confrontatie stelt de staatssecretaris de Inrichtingseisen 
vast voor de subsidieaanvragen 2001-2004. Deze Inrichtingseisen waren bestemd voor orga-
nisaties die een aanvraag wilden indienen in het kader van de Cultuurnota 2001-2004. Als het 
gaat om het koppelen van de beleidsvoornemens van de bewindspersoon aan de plannen van 
de instellingen dan zijn de Inrichtingseisen het formele, bestuurlijke instrument voor de 
minister om de subsidievoorwaarden aan de instellingen kenbaar te maken. 
 
In het algemene deel van de Inrichtingseisen van juni 1999 wordt de instellingen verzocht bij 
hun nieuwe plannen aan te geven in hoeverre de prioriteiten tot uitdrukking komen ‘in een 
andere personele samenstelling van uw organisatie en andere (voordrachten voor de) leden 
van uw bestuur c.q. raad van toezicht’.  De aanvragers wordt verzocht in ieder geval aan te 
geven wat dit betekent voor de deelname van jongeren en culturele minderheden. Daarnaast 
wil de staatssecretaris weten hoe de instelling nieuwe publieks- of afnemersgroepen denkt te 
bereiken (Inrichtingseisen 2001-2004: 4). 
 
In bijlage 1 van de Inrichtingseisen is een passage over doelgroepactiviteiten opgenomen. Dit 
is de uitwerking van de voorgenomen 3%-maatregel (par. 5.2.1). ‘Alle instellingen dienen hun 
activiteiten ten aanzien van specifieke doelgroepen te expliciteren. Onder 
doelgroepactiviteiten wordt verstaan de activiteiten die speciaal worden georganiseerd voor 
de nieuwe publieksgroepen die in de nota 'Cultuur als Confrontatie' (pagina 27) worden 
aangeduid (vooral jongeren en culturele minderheden).’ 
 
Onder doelgroepactiviteiten moeten volgens de staatssecretaris met name worden verstaan: 
‘het programmeren van speciaal aanbod voor nieuwe publieksgroepen; het presenteren van 
het aanbod op bijzondere plekken in de directe leefomgeving van de nieuwe publieksgroepen; 
het bieden van educatieve begeleiding aan de nieuwe publieksgroepen bij het aanbod van de 
kunst- en cultuurproducten; het organiseren van manifestaties, programma’s voor het onder-
wijs; marketingactiviteiten gericht op het bereiken van nieuwe publieksgroepen, voor zover 
deze deel uitmaken van een geïntegreerd plan om nieuwe publieksgroepen te 
bereiken’[maatregel PK, PP]. 
 



Beleid voor Cultuur en Immigranten – Rijksbeleid en Uitvoeringspraktijk (1980 – 2004)  

89 
  

In bijlage 3 van die eisen is ook gevraagd naar de samenstelling van besturen, specifiek wordt 
gevraagd naar de man-vrouwverhouding en naar het aantal personen jonger dan 40 jaar 
[maatregel inrichting uitvoeringsorganisaties KC]. 
 
Aanvragen moeten uiterlijk 15 december 1999 bij het ministerie zijn ontvangen.   
 
In de Inrichtingseisen is niet, zoals was aangekondigd, expliciet gevraagd naar de diversiteit 
in de zin van de aanwezigheid van immigranten of allochtonen in de zittende besturen. Wel 
wordt in het algemene deel gevraagd in hoeverre nieuwe prioriteiten tot uitdrukking [gaan] 
komen in een andere personele samenstelling, van de organisatie en (voordrachten voor de 
leden van) het bestuur c.q. de raad van toezicht. Het verzoek is om dit met name voor 
jongeren en culturele minderheden aan te geven.  
 
Evenmin heeft de staatssecretaris de instellingen verzocht om een passage in de beleidsplan-
nen op te nemen over culturele diversiteit, zoals hij in de Uitgangspuntennota had aangekon-
digd. Dat laatste voornemen was al een afzwakking van het idee in Ruim Baan om aan het 
subsidie aan instellingen een programmavoorschrift te verbinden. Wel wordt gevraagd na te 
gaan hoe nieuwe publieksgroepen bereikt kunnen worden.  

5.2.3  Kunsten '92, na de publicatie van de Uitgangspuntennotitie CAC 
Na de publicatie van de Uitgangspuntennotitie CAC komen er reacties los van actoren uit de 
samenleving. Kunsten ’92 , de organisatie voor gesubsidieerde instellingen, laat opnieuw van 
zich horen. De instelling is verre van tevreden met de plannen van de staatssecretaris. 
 
In een brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 1999 uit de organisatie haar onvrede over het 
beleid van staatssecretaris Van der Ploeg: ‘De Uitgangspuntennota is ongenuanceerd en gaat 
uit van een onhaalbaar tempo waarin veranderingen gestalte kunnen krijgen; zij zadelt de 
sector op met karikaturale overdrijvingen en is zelfs beledigend. (…) De nota getuigt van een 
gebrek aan kennis van de sector en waar deze voor staat, vermengt cultuur in brede zin met 
kunst in engere zin, gaat uit van een eenzijdig en smal publieksconcept (…) en ontkent het 
wezen van kunst en cultuur, namelijk dat aanbod altijd aan de vraag vooraf gaat. Elke uiting, 
van groot tot klein, wortelt namelijk in de artistieke noodzaak van de kunstenaar, een groep 
kunstenaars, de bemiddelaars, een presentator of zelfs een cultureel ondernemer die 
vervolgens als het ware vanzelfsprekend probeert naar aard van het onderwerp en de maat der 
dingen een zo groot mogelijk publiek te vinden. Kunst wordt nu eenmaal altijd gemaakt 
vanwege de kunst en daarom moet de intrinsieke waarde ervan in de beleidsvorming voorop 
blijven staan.’ [wezensopvatting KK].  
 
Ook over de voorgestelde maatregelen is Kunsten '92 niet te spreken:  ‘Het door de 
staatssecretaris gekozen instrumentarium van quoteringen, percentageregelingen, formats en 
matrixen zou een verstijving en institutionalisering teweegbrengen die juist vermeden zou 
moeten worden.’ [probleemanalyse interventie KK] (Nieuwsbrief Kunsten '92; no.17, 
1999:12). 
 
In dezelfde brief vervolgt Kunsten '92 dat ‘het zicht op de terecht door de staatssecretaris 
gestelde vragen en behandelde thema's in nevelen [wordt] gehuld en [dat] kunstenaars en 
instellingen gehinderd [worden] bij het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. Zodoende 
loopt een goed bedoelde operatie vast in haar tegendeel’. Meer concreet noemt Kunsten '92 de 
volgende punten:  

• ‘cultuurbeleid wordt ingezet om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken;  
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• de eenzijdige nadruk op vraaggericht beleid en daaruit voortkomende voorstellen voor 
een publiekgerichte benadering zijn vooral gestoeld op de problemen die het Depar-
tement signaleert bij kleine delen van de podiumkunsten; 

• de staatssecretaris gaat nonchalant om met weldoordacht vigerend Rijksbeleid en 
negeert adviezen van de Raad voor Cultuur; bovendien stelt hij de Raad voor Cultuur 
voor onmogelijke, onuitvoerbare opgaven bij beoordeling en budgetverdeling, terwijl 
hij door suggestieve vraagstelling tevens de autonome positie van de Raad aantast; 

• de meest ongehoorde naïviteit is de omgekeerde bewijslast: je bent schuldig en dus 
rijp voor veroordeling, tenzij je het tegendeel kunt bewijzen, ofwel je hebt, zelfs als 
grote instelling met veel werknemers, geen recht op subsidie tenzij...’ (Idem:12)  

 
Kunsten '92 mist een genuanceerde uitwerking van de beoordelingscriteria en het instrumen-
tarium waarmee deze criteria door de Raad zouden moeten worden toegepast. Met de invul-
ling van het kwaliteitscriterium en de onderlinge weging van de criteria is de organisatie het 
niet eens. De organisatie vreest dat het kwaliteitscriterium nog maar voor 25%  zal meewe-
gen. ‘De positie van de instelling in het bestel telt ook voor 25% mee, en het criterium 
‘maatschappelijk bereik’, waaronder ook subsidie per bezoek gerekend mag worden, voor 
50%.’  Het laatste criterium is volgens Kunsten '92, versmald tot ‘de wisselwerking met het 
publiek’.  
Naar het oordeel van Kunsten '92 tellen andere aspecten die tot ‘maatschappelijk bereik’ 
gerekend mogen worden ten onrechte niet mee, zoals de betekenis van bepaalde kunstuitingen 
voor de belevingswereld van mensen, voor de beeldvorming in de samenleving, voor ontwik-
kelingen in de kunstensector zelf, voor de geschiedschrijving en voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten en technieken (Idem: 13) [probleemanalyses en maatregel KK]. 
 
Kunsten '92 is voor een voorziening voor culturele diversiteit. ‘Niet omdat, zoals steeds wordt 
gesuggereerd, de cultuursector het slecht doet, maar omdat de maatschappij als geheel, te 
beginnen bij het onderwijs, een inhaalslag te maken heeft als het gaat om participatie van 
bepaalde bevolkingsgroepen’(Idem:14) [probleemanalyse buiten het cultuurbeleid]. 
 
Ook in de vier uitvoeringsmaatregelen kan Kunsten '92 zich vinden: ‘(…) streven naar meer 
culturele diversiteit bij bestaande instellingen, instellen van een ontwikkelingsbudget culturele 
diversiteit, betere toegang voor culturele minderheden en de ontwikkeling van een media- en 
minderhedenbeleid. Nadere bestudering van het actieprogramma in de Uitgangspuntennotie 
roept echter erg veel vragen op over de inrichting, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van 
de programmapunten’ (Idem:15) [doelen/ uitvoeringsmaatregelen KC en PP]. 
 
Met de ‘polariserende’ benadering van de staatssecretaris, ‘die overigens in de pers wordt 
versterkt’ is Kunsten '92 niet gelukkig: ‘critici van zijn beleid worden al snel in het kamp 
geplaatst van de witte of grijze gevestigde orde die alles bij het oude wil laten en bevordering 
van grotere deelname van bepaalde bevolkingsgroepen tegenwerkt. Dit wij-jullie denken is 
kwetsend en doet absoluut geen recht aan de genuanceerde opstelling van veel, ook 
allochtone, kunstenaars en vertegenwoordigers uit het culturele veld’ (Idem:15). 
Bezwaar heeft Kunsten '92 tegen de ‘negatieve beschuldigende’ houding van de 
staatssecretaris tegenover de sector. Zijn neiging om maatregelen dwingend op te leggen en 
zijn gebrek aan respect voor autonome ontwikkelingen in de kunsten roepen weerstand op 
(Idem:15) .  
Ook geeft Kunsten '92 aan dat participatie in deze en andere sectoren van de samenleving 
samenhangt met het opleidingsniveau (Idem:15).  
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Quoteringen en publiekscijfers stuiten op verzet bij de instellingen en zaaien verdeeldheid in 
de sector, aldus Kunsten '92. ‘Allochtone kunstenaars willen op hun artistieke kwaliteit 
beoordeeld worden. Door instellingen te dwingen aan quoteringen te voldoen, kunnen zij er 
niet meer op rekenen dat dit het geval zal zijn’ (Idem:15) [probleemanalyses KK, en een pro-
bleemanalyse buiten het subsysteem van cultuurbeleid].  
 
Kunsten '92 ziet het meeste heil in het stimuleren van interessante, succesvolle initiatieven, 
scouting van talent zoals door de fondsen voorgesteld, stimulerende maatregelen op het 
gebied van cultuureducatie bij zowel culturele instellingen als in het onderwijs en de instel-
lingen voor amateurkunst en kunstzinnige vorming (Idem: 15) [maatregel KC, PK/PP]. 
 
Over de 3%-doelgroepenmaatregel zegt de organisatie: ‘Duidelijk is dat veel instellingen niet 
zullen kunnen voldoen aan de 3%-norm en een te zeer vraaggericht beleid ertoe zal leiden dat 
interessante initiatieven niet uitgevoerd kunnen worden’(Idem:15) [probleemanalyse KK]. 
 
Aansluitend bij zijn eerdere boodschap (zie par.5.1.4) formuleert Kunsten’92 in de genoemde 
brief zijn KK-wezensopvatting over cultuur en het cultuurbeleid ‘[De]Cultuursector wil 
minder inmenging van de overheid’: ‘Kunst wordt nu eenmaal altijd gemaakt vanwege de 
kunst en daarom moet de intrinsieke waarde ervan in de beleidsvorming voorop blijven 
staan.’   
Deze argumentatie toont dat Kunsten '92 de intrinsieke waarde van de kunst en de vrijheid die 
daarbij past voor individuele kunstenaars, ook van toepassing vindt op het handelen van de 
cultuurinstellingen. Het verbinden van voorwaarden aan subsidies zou ‘verstijving’ en ‘ 
institutionalisering’ tot gevolg hebben. Kunsten '92 wil minder inmenging van de overheid in 
de vorm van subsidievoorwaarden; tegen de interventie van de overheid om middelen 
beschikbaar te stellen heeft Kunsten’92 geen bezwaar.  
 
Kunsten '92 is bevreesd [KK-opvatting] dat door de nieuwe toetsingscriteria de wisselwerking 
met het publiek teveel aandacht krijgt; kwaliteit moet voorop blijven staan. Over eventuele 
quoteringsmaatregelen vindt Kunsten '92 dat het niet goed is voor de sector, ook niet voor 
allochtone kunstenaars die op kwaliteit beoordeeld willen worden. 
 
In principe is Kunsten ‘92 het vanuit een KC-redenering eens met de uitvoeringsmaatregelen 
voor diversiteit, maar zij ziet bij de uitvoering ervan veel praktische problemen. Een voorzie-
ningenfonds voor diversiteit ziet Kunsten '92 wel als iets positiefs, als dat via de fondsen en de 
instellingen voor amateurkunst en kunstzinnige vorming wordt geregeld. De overige 
gesubsidieerde instellingen moeten geen voorschriften opgelegd krijgen [maatregel KC, KK]. 

5.2.4  Federatie van Kunstenaarsverenigingen 
Ook de Federatie van kunstenaarsverenigingen reageert op de Uitgangspuntennotie CAC. In 
een reactie op Ruim Baan voor Culturele Diversiteit schrijft de Federatie van Kunstenaars-
verenigingen (FKV), een samenwerkingsverband van 15 beroeps- en vakorganisaties van 
kunstenaars: ‘Gezien de veranderende samenstelling van de bevolking rechtvaardigt dit een 
stimuleringsbeleid. En wanneer dit goed gebeurt, namelijk vanuit de gedachte dat de steeds 
groter wordende groep inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond over net zoveel talent 
voor het kunstenaarschap beschikt en belangstelling voor cultuuruitingen heeft, dan is dit 
inderdaad geen welzijnsbeleid.’ (Federatienieuws 2, 1999: 5). Voor de Federatie betekent dit 
vooral dat kunstenaars met een allochtone achtergrond meer mogelijkheden moeten krijgen 
om zich als kunstenaar te ontplooien [Doel PK/KC gericht op meer participatie van kun-
stenaars].  
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De Federatie vindt het, in een reactie op het Vooradvies 1999 van de Raad, jammer dat 
uitspraken over de positie van de kunstenaar ontbreken (Idem:7).  
Over Ruim Baan schrijft de Federatie: ‘De staatssecretaris schetst in zijn notitie een beeld 
waarin hij suggereert dat de kunstsector bewust en actief migranten van participatie uitsluit. 
Deze verdachtmaking doet volgens ons geen recht aan de werkelijke intenties van de kunst-
sector om juist open te staan voor nieuwe inhoudelijke impulsen, publieksgroepen met een 
niet-westerse achtergrond.’(Idem).  
 
Verder vindt de Federatie: ‘dat hij [de staatsecretaris] geen inzicht heeft in de ontwikkelingen 
in de kunstsector [hetgeen ook] blijkt ook uit zijn opvatting dat de kunstensector een 
hiërarchisch onderscheid zou hanteren tussen westerse en niet-westerse cultuur. Een ieder die 
zich even in de kunst verdiept weet dat vooral de kunstsector de niet-westerse cultuur als een 
gelijkwaardige en een waardevolle inspiratiebron ziet.’ (Idem).  
 
Daarnaast heeft de Federatie moeite met het instrumentarium dat Van der Ploeg kiest. ‘Hij 
kiest er voor om de opzet en de uitvoering van de verschillende stimuleringsregelingen vooral 
binnen zijn eigen departement te houden, vooral om zo meer invloed te kunnen hebben op het 
beleid van de gesubsidieerde instellingen.’ (Idem) [probleemanalyses KK].  
 
De manier waarop de staatssecretaris de kunstinstellingen gaat beoordelen is volgens de 
Federatie ‘nog volkomen onduidelijk’. De Federatie denkt dat het zal gaan om de aantoonbare 
inspanningen die de instellingen gaan verrichten en niet om de behaalde resultaten. ‘Vijftig 
jaar sociale-spreidingbeleid heeft immers al duidelijk aangetoond hoe moeilijk het is om dit 
soort doelstellingen te realiseren.’ (Idem) [probleemanalyse, realiseren P-doelstellingen].  
 
De Federatie vindt dat de Uitgangspuntennotitie een te negatief beeld geeft van de kunsten-
sector. De organisatie schrijft een beleid te steunen dat naar verbreding streeft, maar de Fede-
ratie wil ‘onomwonden’ duidelijk maken dat ook hij uitgaat van de intrinsieke waarde van de 
kunst en het kunstbeleid ‘met name om inhoudelijke redenen in wil zetten tegen de vercom-
mercialisering van maatschappelijke waarden. Zo’n beleid betekent echter eerder meer dan 
minder aandacht, beleid en geld voor de cultuursector.’ (Idem: 4) [probleemanalyse KK].  
 
Ook de Federatie valt met een door KK- redeneringen gedomineerde visie over de toon van 
de staatssecretaris en beticht hem zelfs van onkunde. Opvallend is de kritiek, met een KK-
betoog, op de uitvoering van de stimuleringsmaatregelen en de analyse dat deze maatregelen 
leiden tot meer invloed van de staatssecretaris op het beleid van gesubsidieerde instellingen.  
 
De Federatie heeft weinig vertrouwen in het sociale-spreidingsbeleid (P-doelstellingen). Wel 
ziet de Federatie de noodzaak van een stimuleringsbeleid om kunstenaars met een allochtone 
achtergrond de gelegenheid te geven zich als kunstenaar te ontplooien, met een redenering 
die PK- en KC- elementen bevat en die de deelname van allochtone kunstenaars wil bevorde-
ren.  

5.2.5  De opinieleiders in de pers 
De bovengenoemde beleidsstukken hebben naast de reacties van Kunsten’92 en de FKV 
geleid tot een groot aantal opiniestukken in de pers. 
Ook door de leden van Kunsten '92 en van de FKV is gepubliceerd in de pers; hun visies zijn 
al weergegeven onder de reacties van Kunsten '92 en de FKV (par. 5.2.3 en 5.2.4). 
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De beleidsstukken waren zo spraakmakend dat ook de Kamerleden Dittrich, Nicolai, Halsema 
en Belinfante zich geroepen voelden in de pers van zich te laten horen. Hun visie is terug te 
zien in het standpunt dat zij ingenomen hebben tijdens de Kamerbehandeling over de nota 
(par. 5.2.6 en par. 5.2.8). 
 
In de Volkskrant van 27 april 1999 wordt de inhoud van het pamflet Tussen Wal en Schip 
onderschreven door Ruud Breteler, directeur van Theater Zuidplein, en door John Leerdam, 
destijds directeur van Theater Cosmic. Beiden hebben het pamflet ondertekend.  
 
In hetzelfde artikel vindt Gerardjan Rijnders, toenmalig artistiek directeur van Toneelgroep 
Amsterdam, dat extra geld niet tot verdieping van de kloof tussen de circuits moet leiden. Hij 
vindt het een beter idee als allochtone groepen een premie krijgen voor een autochtone speler, 
en andersom [maatregel KC]. Maria Goos, scenarioschrijfster, noemt tenslotte iedere vorm 
van positieve discriminatie een belediging voor de groep: ‘ je moet alleen selecteren op kwa-
liteit.’ [maatregel KK]. 
 
De toonaangevende journaliste Elsbeth Etty vindt in de NRC van 12-6-1999 de benadering 
van Van der Ploeg te polariserend. Het idee in de notitie Ruim Baan dat cultuur bij uitstek het 
terrein is waarop conflicten tussen culturen op verschillende wijze worden uitgevochten, 
noemt zij zelfs ‘Kosovarisering’. Zij vindt de doelstelling nobel, maar naar haar oordeel is 
langs bureaucratische weg afgedwongen emancipatie nog nooit succesvol geweest. ‘Het 
omineuze van de benadering van de staatssecretaris zit hem dan ook niet in de doelstelling 
maar in de oorlogstaal. Wie optrekt onder de banieren van confrontatie en conflicten die 
moeten worden uitgevochten volgt geen marsroute naar diversiteit en integratie, maar naar 
culturele naijver, afgunst en haat.’ [wezensopvatting over functie van cultuur].  
 
Michael Zeeman, een publicist en journalist met veel gezag in de cultuursector, vergelijkt het 
beleid van Van der Ploeg met ‘apartheidspolitiek’, en ‘een ongezonde ontvankelijkheid voor 
postmoderne warrigheid’. Ruim Baan noemt hij ‘op zijn best een ondoordacht stuk, dat 
misschien vanwege gebrek aan kennis van de geschiedenis die de behandeling van dit 
onderwerp heeft, terug wil keren naar geruime tijd verlaten dwaalwegen van de behandeling. 
Hij baseert zich op een aantal onvoltooide en verwarde ideeën (…) die van de kunst en het 
kunstbeleid opnieuw een vorm van welzijnsbeleid maken’. (NRC 31-5-1999) 
[wezensopvatting, probleemanalyse KK]. 
 
In de Volkskrant van 4-6-1999 gaat journaliste en adviseur Mercita Coronel in op de 
Uitgangspuntennotitie CAC en op het artikel van Zeeman. Zij vraagt zich onder meer af: ‘Van 
der Ploeg’s kunstbeleid zou een vorm van welzijnsbeleid zijn. So What? Het genieten van 
Kunst en Cultuur heeft toch met welzijn te maken? Alleen voelt de ene Nederlander zich meer 
wel bij Najib Amhali dan bij Freek de Jonge. En de andere meer in Marcanti Plaza dan in 
Paradiso. Dat heeft niets met kwaliteit te maken, maar slechts met andere 
referentiekaders’[wezensopvatting PP, KC].  
 
In de Volkskrant van 15 juni 1999 stelt André Lüske, musicus en voormalig artistiek leider 
van het Residentieorkest, dat mensen die thuis niet leren luisteren naar klassieke muziek dat 
zelden inhalen: ‘De voortbrengselen van de kunst door de eeuwen zijn geschraagd door een 
klein aantal mensen, maar zijn desondanks het visitekaartje van onze beschaving.’ Hij is kri-
tisch over de ‘sociologisch/economische’ visie op de kunst van Van der Ploeg [wezensopvat-
ting KK].  
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Truze Lodder, de zakelijk directeur van de Nederlandse Opera vindt: ‘Het stimuleringsbeleid 
moet niet uit de kunstbegroting worden betaald en ik kan me niet voorstellen dat Van der 
Ploeg echt subsidie bij ons wil weghalen om weer iets terug te geven als er een allochtoon in 
de zaal zit. Opera is nu eenmaal een westerse kunstvorm en je kunt niet iedereen dwingen om 
alles mooi of interessant te vinden’ (NRC 28-5’99) [maatregel KK]. 
 
Titus Muizelaar, acteur en lid van de artistieke directie van Toneelgroep Amsterdam vindt: 
‘Van der Ploeg en de Raad voor Cultuur houden zich bezig met welzijnsbeleid, en niet met 
kunstbeleid. Het is schandalig als dat sociale beleid ten koste gaat van de kunstbegroting’ 
(NRC 28-5 ’99) [wezensopvatting KK]. 
 
De geluiden van opinieleiders in de pers zijn nogal uiteenlopend. In de reacties van een 
aantal vooraanstaande kunstenaars en managers van culturele organisaties als André Lüske, 
Truze Lodder, Titus Muizelaar en Maria Goos resoneert het gedachtegoed van de KK-
alliantie. In weer andere reacties, zoals die van de journaliste Mercita Coronel, 
theaterdirecteur Ruud Breteler en artistiek leider John Leerdam, klinkt het KC-denken door. 
Het artikel van Etty benadert de nota’s niet alleen op het niveau van de inhoud, maar ook op 
het niveau van de vorm: zij waarschuwt voor de effecten van wat zij de oorlogstaal noemt.   

5.2.6  De behandeling in de Tweede Kamer op 30 juni 1999 
De Tweede Kamer vergaderde op 30 juni 1999 en op 30 september van hetzelfde jaar over de 
notities Ruim Baan en de Uitgangspuntennotitie CAC, voor zover de laatste betrekking had op 
de culturele diversiteit. De onderstaande bevindingen zijn ontleend aan het ‘Verslag van een 
algemeen overleg’ 1998-1999, 26565, nr. 3. 
 
Uit de Kamerbehandeling blijkt dat de PvdA (mevrouw Belinfante) de gedachten van de 
staatssecretaris, een partijgenoot, steunt. Ze bevestigde dat het culturele leven van meer dan 
één miljoen nieuwe Nederlanders niet goed past in de georganiseerde infrastructuur van 
Nederland en merkte op dat dit niet betekent dat een dergelijke cultuur er niet zou zijn (Idem: 
2). Mevrouw Belinfante was het eens met de voornemens van de staatssecretaris. De 3%- 
doelgroepennorm, waarover ook de nodige discussie is ontstaan, zag zij niet als 
strafmaatregel, maar primair als stimulans[maatregel PP]. 
 
De VVD (de heer Nicolai) zag als rode draad in de stukken toch meer ‘het (…) socialistische 
principe van ‘bemoeizucht en paternalisme’. Het belang van culturele diversiteit stond voor 
zijn fractie buiten kijf, het probleem zat hem in het voorgestelde beleid. ‘Het eerste oogmerk 
van cultuurbeleid is de verrijking van het culturele leven en pas daarna volgen de maatschap-
pelijke oogmerken.’ Zijns inziens gaf de notitie een verkeerd beeld van de situatie, van het 
cultuurbeleid, van het integratiebeleid en van de overheid (Idem:4) [wezensopvattin-
gen/prioriteiten van waarden KK]. 
Hij wees erop dat in de niet-gesubsidieerde markt een ruim aanbod beschikbaar is en ‘Voor 
dat van ‘ieders gading’ zijn er bijvoorbeeld RTL en Van der Ende’ (Idem: 4). Cultuurbeleid 
diende zich volgens de heer Nicolai bezig houden met wat te duur, te riskant, te moeilijk of te 
experimenteel is om zichzelf overeind te houden. Naar zijn idee ging het om het scheppen van 
voorwaarden, het bieden van ruimte en het uitgaan van artistieke en culturele vrijheid om 
initiatieven van onderop mogelijk te maken. De heer Nicolai citeerde de directeur van de 
Documenta [een toonaangevende tentoonstelling van actuele beeldende kunst in West-Europa 
(eb)]: ‘Het westerse is een fictie, het niet-westerse een inventie, culturen zijn dynamisch en 
assimileren allerlei invloeden, definities zijn beperkend en fixeren op het verle-
den’[wezensopvattingen KK]. 
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Verder vond de VVD dat de notitie uitging van een verkeerd beeld van de overheid en van de 
maakbaarheid van de samenleving. Met het plaatsen van migranten op posities in besturen en 
in artistieke functies zou de staatssecretaris zich niet moeten bemoeien. 
Verder vroeg Nicolai zich af waarom iemand met een allochtone achtergrond cultuuruitingen 
van iemand met een andere, allochtone achtergrond beter zou kunnen beoordelen dan 
autochtonen (Idem: 4) [maatregelen KK]. Daarnaast noemde de VVD de 3%-doelgroepen 
maatregel een ‘strafkorting’.  
 
Het CDA (mevrouw Visser-Van Doorn) vond dat cultuurbeleid een eigen intrinsieke waarde 
heeft ‘die gestimuleerd en ontwikkeld wordt, omdat kunstenaars daartoe de gelegenheid wordt 
geboden’(Idem: 6) [wezensopvatting KK].  Zij bracht namens haar fractie een aantal noties 
naar voren. Cultuur zag zij niet allereerst als een middel om integratie van minderheden te 
bereiken. Dat laatste zag zij als een mogelijk neveneffect.  
De tweede notie was dat cultuur bijdraagt aan de ontplooiing van mensen en aan de 
samenhang in de samenleving [wezensopvatting PP]. De derde notie bestond uit de opvatting 
dat het de taak van de overheid is om gunstige voorwaarden voor het artistieke 
scheppingsproces te creëren, ‘maar niet om culturele activiteiten te beheersen en te 
doordringen’ (Idem: 6) [wezensopvatting KK].  
Het CDA kon zich vinden in de wenselijkheid van meer diversiteit en een ander publieksbe-
reik in de cultuursector, maar wilde graag eerst weten wat de resultaten waren van de vorige 
periode. ‘De geringe deelname van jongeren en allochtonen wordt volgens het CDA veroor-
zaakt door het lagere opleidingsniveau en de sociaal-economische positie. (…) 
Meer recht doen aan culturele diversiteit zal ongetwijfeld helpen, maar het is niet het won-
dermiddel, zoals de staatssecretaris lijkt te geloven.’(Idem:7). Het CDA had ook grote 
bezwaren  tegen de manier waarop de staatssecretaris in zijn notitie zaken op wil leggen. De 
CDA- fractie doelde hiermee op de 3% doelgroepenmaatregel. 
Het CDA bepleitte een aanpak via het domein van de amateurkunst en kunsteducatie [maat-
regel PP, KK]. De woordvoerster raadde de staatssecretaris aan wegen te vinden om in die  
sector meer successen te bereiken met het werken met allochtonen, ‘die overigens ook via de 
zelforganisaties gestimuleerd zouden moeten worden om contacten te zoeken met het vereni-
gingsleven en de culturele instellingen’ (Idem). 
Het CDA was het eens met de constatering dat de besturen en adviescommissies te eenzijdig 
waren samengesteld. Bij alle leden zou de kennis op het gebied van culturele diversiteit moe-
ten worden vergroot (Idem) [maatregel KC]. 
 
D’66 (de heer Dittrich) was het met de staatssecretaris eens dat de participatie van allochtonen 
onvoldoende was en dat daaraan wat moest gebeuren [probleemanalyse PK].   
Minder gelukkig was de fractie met een aantal instrumenten van de staatssecretaris.  
Zo moest het volgens de heer Dittrich bij het benoemen in besturen en adviesraden blijven 
gaan om deskundigheid. D’66 pleitte in die context voor maatregelen die zorgen voor meer 
begeleidings- en stage plaatsen [maatregel KC]. 
Bij de uitvoerbaarheid van de 3%-maatregel plaatste ook D’66 vraagtekens: ‘uit het veld had 
hij [de heer Dittrich] al geluiden gehoord dat men wegen zal vinden om aan die norm te vol-
doen, bijvoorbeeld door zomaar drie allochtonen op het toneel te zetten. Hij kon dit voorstel 
toch ook niet anders dan als een strafmaatregel zien’(Idem: 9). 
 
Groen Links (mevrouw Halsema) steunde het positieve elan van de staatssecretaris om 
migranten en jongeren een betere toegang te geven tot ‘de bolwerken in de kunst, om podia te 
stimuleren om anders en gevarieerder te programmeren en om de kunstwereld gevoeliger te 
maken voor andere niet-westerse en migrantenkunstuitingen’ [maatregelen, KC].  Zij vond 
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echter dat men mensen niet kan dwingen tot kunst, ze moeten ertoe worden verleid. Daarom 
ook was zij het niet eens met de stelling van de staatssecretaris dat de maatschappelijke vraag 
in hoge mate maatgevend mag zijn voor het al dan niet subsidiëren van kunstaanbod. Wat dat 
betreft was zij het eens met de uitvoerend kunstenaars en de kunstinstellingen en de visie dat 
het aanbod altijd voorafgaat aan de vraag (Idem:10) [wezensopvatting KK]. 
De fractie van Groen Links kon naar haar zeggen heel goed leven met de notitie Ruim Baan, 
maar aanzienlijk minder met de Uitgangspuntennotitie CAC. Tegen twee van de zeven actie-
punten in Ruim Baan had de fractie bezwaar; met de suggestie dat de toerusting van grote 
groepen in de samenleving gerealiseerd zou kunnen worden via het project Cultuur en School 
en het versterken van de cultuureducatie. Deze initiatieven waren wel van groot belang maar 
niet voldoende voor het wegnemen van de culturele uitsluiting van grote groepen in de 
samenleving; doorvoor was volgens Groen Links kabinetsbreed beleid noodzakelijk. 
Verder had de fractie grote moeite met de manier ‘waarop in de notitie wordt benadrukt dat de 
gevestigde orde in de kunsten moet worden opgeschud. Het zou goed zijn als de samenstelling 
van besturen en fondsen wordt herzien’ [maatregel inrichting uitvoeringsorganisaties KC], 
‘maar er wordt eigenlijk gesuggereerd dat de gehele kunstwereld verstard is en dat is toch 
bezijden de realiteit’ (Idem:10).  
Mevrouw Halsema merkte verder op dat in de Uitgangspuntennotitie CAC de eisen staan 
waaraan kunstenaars en kunstinstellingen moeten voldoen om de komende vier jaar subsidie 
te krijgen. Multiculturaliteit speelde hier nog wel op de achtergrond, maar de nadruk lag naar 
het oordeel van Groen Links op het streven naar publieksvermeerdering. ‘De mate waarin 
jongeren of migranten als potentiële makers nog een rol spelen [is] sterk verminderd’ 
(Idem:11). 
Groen Links merkte bij de 3%- doelgroepenmaatregel op: ‘Hij [de staatssecretaris] wil kunst 
niet langer als vanzelfsprekend financieren als de maatschappelijke vraag niet van tevoren is 
vastgesteld en stelt daarom (…) een 3% korting [voor] bij onvoldoende aanwezigheid in het 
publiek van jongeren en migranten.’ 
 
Positie Kamerleden 
Opvallend in deze behandeling is dat de Kamerleden van CDA, D’66 en Groen Links een 
breed scala aan redeneringen hanteren. De PvdA steunt de benadering  van de 
staatssecretaris en de VVD hanteert vooral KK-redeneringen. Er bestaat een breed 
geformuleerde wens om ervoor te zorgen dat de participatie van allochtonen aan de 
gesubsidieerde cultuur toeneemt. Die wens wordt vanuit uiteenlopende visies [KC, PK, PP] 
geformuleerd.  
 
Tegelijkertijd vindt een aantal leden dat er geen dwingende maatregelen aan de 
cultuurinstellingen moeten worden opgelegd. Tegen de concrete maatregel die zich richt op 
de gesubsidieerde culturele instellingen en over doelgroepenbeleid gaat (3%- 
doelgroepenmaatregel), hebben de genoemde fracties, met uitzondering van de PvdA, 
bedenkingen.  
De Kamer geeft daarmee impliciet aan de doelstelling om de participatie van allochtonen aan 
cultuur te bevorderen, niet te willen realiseren via maatregelen die een verplichting opleggen 
aan of een negatief financieel gevolg hebben voor de activiteiten van gesubsidieerde culturele 
instellingen. De visie van Kunsten’92 heeft weerklank gevonden  in de Tweede Kamer. In het 
debat heeft de doelgroepenmaatregel een negatieve connotatie gekregen als ‘strafmaatregel’ 
(VVD) of  als ‘strafkorting’ (D’66).  
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5.2.7  Motie Nicolai en reactie van de staatssecretaris; de 3% maatregel herzien 
Het bleef niet bij negatief commentaar op de 3% maatregel. Op 1 juli 1999 neemt de Kamer 
de motie Nicolai aan (De voortgezette behandeling in de Kamer van Ruim Baan voor 
Culturele Diversiteit en Cultuur als Confrontatie, Tweede Kamer 1999-2000, 26565 nr. 2). 
Daarin staat dat de 3%- doelgroepenmaatregel als negatieve impuls ongewenst is en wordt de 
staatssecretaris verzocht te komen met nadere schriftelijke voorstellen.  
 
De staatssecretaris kiest ervoor om de onder druk van de Tweede Kamer de 3% maatregel  te 
herzien. Dat doet hij in een brief over de 3%- maatregel van 22 september. Die brief wordt in 
de Kamer behandeld op 30 september 1999 en de neerslag ervan is te vinden in de aanpassing 
van de inrichtingseisen voor de instellingen die een aanvraag willen indienen in het kader van 
de Cultuurnota. De Kamer gaat dan akkoord met de gewijzigde versie van de maatregel (De 
voortgezette behandeling in de Kamer van Ruim Baan voor Culturele Diversiteit en Cultuur 
als Confrontatie, Tweede Kamer 1999-2000, 26565, 30 september, nr. 7).  
 
Hij stuurt op 14 oktober 1999 een brief over de doelgroepactiviteiten aan alle instellingen die 
een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van de Cultuurnota 2001-2004. In die brief 
komt de staatssecretaris met een aangepaste aanpak voor de doelgroep activiteiten 24  
(par. 4.2.2.). ‘De opvatting van de Raad over de doelgroepactiviteiten die een instelling 
ontwikkelt om het maatschappelijk bereik te vergroten, wordt expliciet meegewogen in het 
eindoordeel dat de Raad over de subsidieaanvraag geeft.’  
‘In de tweede plaats is er een stimuleringsregeling waarbij aanvragers in aanmerking kunnen 
komen voor twee procent extra subsidie voor aanvullende doelgroepactiviteiten voor het 
bereiken van nieuwe doelgroepen, als daar een reële inspanning van de instelling zelf tegen-
over staat, in beginsel in de vorm van drie procent van het totale subsidie als eigen inbreng.’   
De gewijzigde doelgroepenmaatregel houdt, kort samengevat, in dat instellingen wanneer ze 
van het totale subsidie 3% extra aan doelgroepactiviteiten besteden, ze in aanmerking komen 
voor 2% extra subsidie. 
 
Door deze aanpassing had de maatregel een vrijwillig karakter gekregen: instellingen die een 
extra bedrag van 3% van het subsidie aan doelgroepactiviteiten wilden besteden konden een 
bonus (2% extra subsidie) krijgen.  

5.2.8  Voortgezette Kamerbehandeling van 30 september 1999 
Het verslag van de voortgezette Kamerbehandeling van 30 september 1999 vermeldt dat de 
heer Nicolai heeft gevraagd waarom culturele diversiteit nodig is, omdat het toch vooral van 
belang is dat wordt geïnvesteerd in jongeren. De staatssecretaris heeft  daarop geantwoord dat 
het investeren in jongeren altijd cruciaal is. Over culturele diversiteit zegt hij: ‘Voor 
versterking van de programmering op ongebruikelijke plekken of culturele diversiteit zou er 
een tijdelijke impuls kunnen zijn. Het zou een succes zijn als over vijf jaar gezegd kan worden 
dat de culturele diversiteit vanzelf goed geregeld is. Er is een verschil tussen cultuureducatie, 
die altijd nodig zal zijn, en culturele diversiteit.’ De analyse in de nota Ruim Baan kan 

                                                 
24‘Voor culturele instellingen die een aanvraag voor meerjarige subsidiëring zullen indienen, betekent dit het 
volgende: Alle instellingen maken in hun beleidsplan zichtbaar welke doelgroepactiviteiten worden ontwikkeld 
om het maatschappelijk bereik te vergroten en te verbreden. Het gaat daarbij om een vergroting van de 
inspanningen die een instelling op dit moment doet. De vraag om activiteiten ten aanzien van specifieke 
doelgroepen te expliciteren (bijlage 1, pagina 7 van de inrichtingseisen subsidieaanvragen) blijft dus voor alle 
instellingen van toepassing. Wanneer een instelling in het geheel niet in staat is om doelgroepactiviteiten te 
ontwikkelen, dient zij dit te motiveren.’ (brief van de staatssecretaris van 14 oktober 1999). 
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volgens de staatssecretaris worden gestaafd met cijfers van het SCP. De analyse wordt naar 
zijn zeggen ook breed onderschreven door het Landelijk Overleg Minderheden en de sector 
zelf, die een fonds voor culturele diversiteit in het leven wil roepen. (De voortgezette 
behandeling in de Kamer van Ruim Baan voor Culturele Diversiteit en Cultuur als Confron-
tatie, Tweede Kamer 1999-2000, 26565, 30 september, nr. 7) [doelen en maatregelen KC, 
PP]. 
 
Het verslag vervolgt met: ‘Gevraagd is hoe ten behoeve van de beoordeling kwaliteitscriteria 
gedefinieerd worden voor de nieuwe groepen kunstenaars. De staatssecretaris constateerde dat 
het niet alleen gaat om het beoordelen van de kwaliteit, maar ook en vooral om het scheppen 
van mogelijkheden voor de stimulering van kwaliteit’ [maatregelen KC/KK]. 
 
De staatssecretaris gaf aan ook de deskundigheid in adviesorganen en op het gebied van cul-
turele diversiteit te willen vergroten. Hij was het eens met de opmerking dat allochtonen in 
een adviescommissie niet bij voorbaat deskundig zijn op het gebied van culturele diversiteit. 
Er moest naar zijn idee een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen representativiteit in 
adviesorganen en deskundigheid op het gebied van culturele diversiteit. Bij representativiteit 
gaat het om een evenwichtiger afspiegeling van de samenleving en om het voorkomen van 
blinde vlekken bij de beoordeling (Idem:3). 
 
De staatssecretaris constateerde tevens dat onderzoek naar de deelname van allochtonen aan 
amateurkunst verschillende uitkomsten heeft opgeleverd. ‘In bepaalde vormen van amateur-
kunst doen allochtonen meer mee dan autochtonen en in andere vormen wat minder. Culturele 
minderheden doen wel aan amateurkunst, maar niet in het verband van de amateurkunstin-
stellingen. Uit onderzoek in Utrecht is gebleken dat de instellingen voor amateurkunst jonge 
allochtonen tien keer zo weinig bereiken als andere jongeren. Er is dus een probleem’(Idem) 
[probleemanalyse PP]. 
Op de vraag van de heer Nicolai of de verklarende variabele het opleidingsniveau is of de 
etnische achtergrond antwoordde de staatssecretaris: ‘Geprobeerd wordt dit uit te splitsen. 
Waarschijnlijk is het een kwestie van beide. (…) Er moet dus worden geïnvesteerd in cultuur 
en school en cultuur en jongeren’ (Idem: 4) [maatregel PK, PP]. 
De staatssecretaris constateerde daarnaast dat het bij culturele diversiteit niet alleen gaat om 
participatie, maar ook om het cultuuraanbod. Instellingen zouden het als een uitdaging moeten 
zien om te kijken naar andere culturen [wezensopvatting KC]. 
 
De Kamer besprak nogmaals de 3%- maatregel, die de staatssecretaris inmiddels had 
aangepast. Het gesprek ging erover of er niet toch sprake bleef van een maatregel met een 
straffend karakter, terwijl het adagium van de staatssecretaris is ‘verleiden in plaats van 
dwingen’. 
 
De staatssecretaris reageert met KC-, PK- en PP-redeneringen op de vragen van de Kamer-
leden. Zijn reactie op de vraag naar de toepassing van de criteria bij het beoordelen van kwa-
liteit van nieuwe groepen kunstenaars ontwijkt hij door aan te geven dat het gaat om het 
scheppen van mogelijkheden voor het stimuleren van kwaliteit. De Kamer blijft aarzelingen 
houden bij de aangepaste maatregel voor doelgroepactiviteiten.    

5.2.9  Kunsten '92 na de behandeling in de Tweede Kamer, tot aan de Cultuurnota 
In zijn Nieuwsbrief 17 geeft Kunsten '92 aan naar aanleiding van de Kamerbehandeling van 
30 juni de motie tegen de ‘strafkorting’ van drie procent te steunen. ‘Kunsten '92 was dan ook 
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blij dat CDA, D’66 en SP zich achter de motie van de VVD schaarden.’ (Nieuwsbrief 17, 
1999: 2) [maatregel KK]. 
 
Kunsten '92 vindt (Nieuwsbrief 18,1999: 4) dat de discussie over de interculturele samenle-
ving en maatschappelijke respons niet gebaat is bij een of/of tegenstelling. ‘Pas bij een en/en 
benadering zal zij leiden tot een verrijking en completering van zowel aanbod als deelname’. 
Bovendien vindt Kunsten '92 dat het hier om een algemeen maatschappelijk vraagstuk gaat 
dat om een kabinetsbrede aanpak vraagt (Idem). 
 
De sector kunst, cultuur en cultuurbehoud is niet gebaat bij statelijke aanwijzingen over doel, 
vorm en inhoud van hetgeen te scheppen en te presenteren is, betoogt Kunsten '92. Het is aan 
kunstenaars en instellingen zelf zich rekenschap te geven van de ontwikkelingen in de 
samenleving en (de uitkomsten van) het politieke debat wanneer zij hun plannen maken en 
uitvoeren, elk van hen naar eigen kunnen en mogelijkheden. Deze vrijheid is naar het oordeel 
van Kunsten '92 strijdig met door de overheid opgelegde percentageregelingen, formats, 
matrixen, criteria en richtlijnen (Idem: 4) [wezensopvatting, maatregelen KK]. 

5.2.10  Motie Dittrich 
Op 12 november 1999 stuurde de staatssecretaris zijn plan voor het Actieprogramma 
Cultuurbereik naar de Tweede Kamer. Dit Actieprogramma bestond uit een landelijke 
component en een decentraal deel, het decentrale deel wilde de staatssecretaris met andere 
overheden uitvoeren. Met dit Actieprogramma Cultuurbereik wilde de staatssecretaris een 
vijftal doelen realiseren, waaronder het bevorderen van de diversiteit.  
Het plan zou gefinancierd worden uit de extra middelen die voor de periode 2001-2004 
beschikbaar zouden komen.  

Op 23 november 1999 dient het Kamerlid Dittrich een motie in (Tweede Kamer 1999-2000; 
26591, nr.6), waarin hij aangeeft dat in de Uitgangspuntennotitie CAC veel van de sector 
kunst en cultuur wordt verlangd, maar dat autonome artistieke ontwikkelingen onvoldoende 
worden benadrukt. In het proces van aanvragen en beoordelen, adviseren en besluiten over de 
subsidiëring in de komende periode dient een markante, eigenstandige plaats – ook binnen de 
prioriteitstelling van gelden voor nieuw beleid – te worden ingeruimd voor plannen van kun-
stenaars en instellingen die op onafhankelijke wijze en vanuit een artistieke noodzaak tot 
stand komen. Hij verzoekt de regering deze opvatting over ruimte voor autonomie en kwali-
teit in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur te verwerken en in de daaruit voortvloei-
ende cultuurnota te waarborgen. De motie krijgt brede steun in de Kamer. 
 
Dit betekent dat de  Tweede Kamer niet zonder meer akkoord gaat met de besteding van 
middelen aan initiatieven als het in de brief van 12 november aangekondigde 
Actieprogramma Cultuurbereik.  

5.2.11 De instellingen dienen hun aanvragen in  
Er waren op 15 december 1999, de uiterste indieningsdatum voor aanvragen in het kader van 
de Cultuurnota 2001-2004, 734 aanvragen ingediend, die voldeden aan de voorwaarden om 
voor advisering door de Raad voor Cultuur in aanmerking te komen; 60% daarvan waren 
aanvragen van instellingen die niet eerder gesubsidieerd waren in het kader van de 
cultuurnota’s (Adviesaanvraag OCW aan de Raad voor Cultuur 2000:1). 
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5.2.12  Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur  
Nadat de aanvragen van de instellingen waren ingediend heeft de staatssecretaris getoetst of 
zij aan de gestelde  financiële en administratieve randvoorwaarden voldeden. Vervolgens 
heeft hij ze, vergezeld van een adviesaanvraag, verstuurd naar de Raad voor Cultuur. In deze 
adviesaanvraag aan de Raad (17 januari 2000) schrijft de staatssecretaris: 
‘De prioriteit die in het Regeerakkoord wordt gelegd bij het kunst- en cultuurbeleid heeft 
geleid tot een structurele verhoging van het cultuurbudget met 60 miljoen gulden. In lijn met 
de richting die in het Regeerakkoord wordt aangegeven, zijn sinds het aantreden van dit kabi-
net extra middelen uitgetrokken voor de film, het Aankoopfonds, de ontwikkeling van ver-
nieuwende kunstvormen, jonge beginnende kunstenaars, Cultuur en School, de monumenten-
zorg en de conservering van audiovisuele collecties. Ook in de nieuwe cultuurnotaperiode zal 
rekening worden gehouden met de prioriteiten van het Regeerakkoord’(Idem). 
 
De staatssecretaris vraagt de Raad na te gaan: ‘Waar is behoefte aan doorstroming en ver-
nieuwing? Wat is ruim voorhanden en waarvan is er te weinig? Hoe divers is het aanbod? Is 
er onder de nieuwe aanvragers voldoende (potentiële) kwaliteit om het cultuuraanbod een 
diverser aanzien te geven? Wanneer dat niet het geval is, welke mogelijkheden ziet de Raad 
dan om een cultureel diverser aanbod te bewerkstelligen?’(Idem). 
 
Over de beoordeling van aanvragen schrijft de staatssecretaris: ‘U heeft aangegeven kwaliteit 
niet als een ‘objectief en universeel’ begrip te beschouwen en bij het beoordelen van kwaliteit 
expliciet rekening te zullen houden met de context van de traditie van een genre. (…) Met 
enkele kanttekeningen heb ik die benadering onderschreven in de stelling dat kwaliteit het 
leidende subsidiecriterium is, en dat ook zal blijven. De secundaire criteria die ik in aanvul-
ling daarop heb gepresenteerd, zijn niet nieuw. Ze hebben altijd al meegewogen in het cultu-
rele beoordelingsproces – ook bij de Raad.’ Het nieuwe zit hem volgens de staatssecretaris 
vooral in de vraag om in de adviesteksten expliciet te vermelden hoe bij de beoordeling van 
een beleidsplan met elk van de vier criteria (kwaliteit, maatschappelijk bereik, subsidiebedrag 
per bezoek, plaats in het bestel) rekening is gehouden (Idem: 3). 
 
Daarnaast geeft de staatssecretaris aan dat het merendeel van de instellingen serieus gekeken 
heeft hoe zij nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Hij vraagt de Raad de argumenten van 
instellingen die dat niet doen op redelijkheid te toetsen. De staatssecretaris geeft aan dat 
‘betrekkelijk weinig’ instellingen in hun aanvragen een beroep hebben gedaan op de 2% 
maatregel, de aangepaste 3%-doelgroepenmaatregel (zie par. 5.2.7) (Idem: 3).    
 
De staatssecretaris verwijst ook naar de hiervoor genoemde motie Dittrich waarin wordt 
bepleit om in het cultuurnotaproces voldoende ruimte in te bouwen voor plannen van 
kunstenaars en instellingen die op onafhankelijke wijze en vanuit een artistieke noodzaak tot 
stand komen. ‘Ik heb dit pleidooi om creatieve processen en de rol van kunstenaars daarin niet 
aan banden te leggen, onderschreven. Zeker voor een kunstenaar geldt dat die uiteindelijk 
slechts verantwoording schuldig is aan zijn eigen artistieke geweten’. De staatssecretaris laat 
het aan de Raad over zich uit te spreken in hoeverre daaraan in concrete gevallen is voldaan. 
Vervolgens laat hij niet onvermeld dat  autonomie geen op zichzelf staand fenomeen is, maar 
een onderdeel is van het samenstel van elementen waarop het kwaliteitsoordeel wordt 
gebaseerd (Idem: 3) [Deze opvatting is een modificatie van de opvatting die staat in Cultuur 
als Confrontatie: er ligt meer nadruk op het  kwaliteitscriterium; deze interpretatie neigt meer 
naar de opvattingen van de KK denkwereld]. 
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Over het voorstel voor het Actieprogramma Cultuurbereik, een programma ter bevordering 
van cultuurparticipatie waarin rijksbijdragen gematched worden met die van de andere 
overheden zegt de staatssecretaris: ‘Met het Actieprogramma Cultuurbereik dat grotendeels 
wordt gefinancierd met nieuw geld, wil ik de komende jaren een impuls geven aan thema's als 
versterking van de programmering (I), culturele diversiteit (II), investeren in jeugd (III), 
cultureel vermogen (IV) en culturele planologie (V). Het actieprogramma kent een centraal 
deel, waarin activiteiten van landelijk belang worden ondergebracht en een decentraal deel, 
waarin activiteiten die vooral lokaal van belang zijn een plaats krijgen. In het decentrale deel 
wordt ernaar gestreefd de bijdrage van het Rijk te matchen met bijdragen van andere 
overheden’ (Idem:9, bijlage 1) [Maatregel KC, PK, PP].  
 
De staatssecretaris geeft verder aan dat de Raad plannen kan voordragen voor financiering uit 
het actieprogramma onder voorwaarde dat het nieuwe instellingen betreft met plannen die 
volledig aansluiten bij de doelstellingen van het actieprogramma. Plannen van landelijk 
belang die de Raad voordraagt,  kunnen worden gefinancierd uit het centrale deel van het 
actieprogramma. De staatssecretaris laat weten dat inhoudelijke adviezen over deze plannen 
welkom zijn (Idem: 9). 
 
Lokaal georiënteerde plannen, met name beleidsplannen van accommodaties, wil de bewinds-
man onderbrengen bij het decentrale deel van het actieprogramma. Hij geeft aan deze plannen 
te willen behandelen in de procedure die in overleg met de andere overheden wordt 
ontwikkeld (Idem: 9). 
 
Over een voorziening voor culturele diversiteit schrijft de staatssecretaris: ‘De Raad heeft in 
zijn Vooradvies aangegeven dat culturele instellingen onvoldoende zijn toegerust om diverse 
culturen te bedienen. Hij adviseerde een voorziening [KC-maatregel] voor culturele diversi-
teit in het leven te roepen. Ik ben van mening dat gelet op de nu ingediende plannen een der-
gelijke voorziening nodig is.’ Deelnemers aan het Actieprogramma Cultuurbereik zouden 
naar het idee van de staatssecretaris ook gebruik moeten kunnen maken van de voorziening. 
Verder vindt de staatssecretaris het van belang om aan te sluiten bij wat er al is en succesvol 
opereert. Hij vraagt de Raad na te gaan welke functies in een dergelijke voorziening vervuld 
moeten worden en of deze voorziening een sectoraal of bovensectoraal karakter zou moeten 
hebben. (Idem:10) . 
 
Culturele diversiteit gericht op immigranten krijgt geen specifieke aandacht in de adviesaan-
vraag, anders dan in de context van een eventueel in te stellen voorziening voor culturele 
diversiteit, een KC-maatregel. Ook vraagt de staatssecretaris niet om op diversiteit te letten, 
bij het beoordelen van de inhoud van aanvragen en bij de samenstelling van besturen, in 
tegenstelling tot wat was aangekondigd in de Uitgangspuntennotitie CAC (zie 4.2.1).  
 
Wel bepleit de staatssecretaris om de doorstroom in het bestel te bevorderen; in dat verband 
noemt hij als een van de factoren, de diversiteit van het aanbod. Onduidelijk is of hij hiermee 
de variatie van het aanbod bedoelt of dat hij doelt op diversiteit in de zin van cultuuruitingen 
van immigranten en nieuwe mengvormen.  
 
De staatssecretaris benadrukt dat het bij het beoordelen van aanvragen vooral om kwaliteit 
gaat, met de Raad hanteert de staatssecretaris een KC-redenering dat kwaliteit niet als een 
objectief en universeel begrip gezien moet worden, maar dat rekening gehouden moet worden 
met de context van een genre.  
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5.2.13  De ‘adviesaanvraag’ van Kunsten '92 
Kunsten’92  was bezorgd over de adviesaanvraag van de staatssecretaris aan de Raad voor 
Cultuur. De organisatie vreest dat er te weinig middelen over zouden blijven voor de 
autonome initiatieven uit de sector.  Daarom stuurt Kunsten '92 in april 2000 zelf ook een 
‘adviesaanvraag’ aan de Raad voor Cultuur. 
 
Dit is geen onderdeel van de cultuurnotaprocedure maar de belangenvereniging van de cultu-
rele instellingen voelde de drang om de Raad naast de adviesaanvraag van de staatssecretaris 
(zie 5.2.12) nog een aantal andere vragen voor te leggen. In de toelichting staat: ‘Kunsten '92 
heeft er in haar eigen adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur op gewezen dat doorstroming 
maar in een klein segment van de aanvragers mogelijk is, namelijk bij die instellingen die het 
kortst in de cultuurnota zitten. Meer ruimte voor interessante initiatieven is vooral mogelijk 
als er meer geld komt voor de cultuurnota, maar dat wil de staatssecretaris niet. Extra geld 
wordt voorbehouden aan het Actieplan Cultuurbereik waarvan de betekenis voor de cultuur-
sector niet helder is.’ [probleemanalyse, maatregel KK].  
 
In de ‘adviesaanvraag’ zelf staat: ‘Kunsten '92 is van mening dat analyse van en discussie 
over de ontwikkelingen in de cultuursector ook los van de cultuurplansystematiek gevoerd 
moet worden. Zo is Kunsten '92 van mening dat het in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van kunstinstellingen is om te zorgen voor dynamiek in de sector en zo 
generatiewisselingen mogelijk te maken, waardoor voor jongeren en allochtonen voldoende 
ruimte ontstaat.’ (Nieuwsbrief 20, 2000: 5) [wezensopvatting/ probleemanalyse KK]  
 
Kunsten '92 vervolgt de ‘adviesaanvraag’ met het verzoek om bij de beoordeling en advise-
ring rekening te houden met de uitkomst van de diverse debatten over dit onderwerp in de 
Tweede Kamer, en de resultaten ervan. ‘Naar onze waarneming heeft de Kamer onmiskenbaar 
kenbaar gemaakt dat het ‘nieuwe geld’ ook beschikbaar zou moeten zijn – op basis van een 
kwalitatieve beoordeling die absolute prioriteit heeft boven mogelijke andere criteria – voor 
bestaande instellingen en ambities die op authentieke wijze voortkomen uit de sec-
tor’[maatregel KK].  
 
Kunsten '92 benadrukt in deze ‘adviesaanvraag’ opnieuw dat het om een algemeen maat-
schappelijk probleem gaat en het probleem de cultuursector overstijgt.  
De organisatie geeft nog eens aan met een KK-redenering dat het aan kunstenaars en instel-
lingen zelf is zich rekenschap te geven van de ontwikkelingen in de samenleving. De 
organisatie vindt het niet gewenst dat de overheid daarin richting geeft. 
 
Ook valt Kunsten '92 over de besteding van de extra middelen voor cultuur: dat zou niet 
besteed moeten worden aan de belangrijkste voorgenomen participatiemaatregel: het Actie-
programma  Cultuurbereik maar aan aanvragen van instellingen. Met dit kritiekpunt pleit de 
organisatie indirect voor een KK-visie. Met deze ‘adviesaanvraag’ wil Kunsten '92  de Raad 
voor Cultuur zijn zorgen kenbaar maken over de voorgenomen besteding van de extra 
middelen voor cultuur aan het Actieprogramma Cultuurbereik.  

5.2.14  Advies Raad voor Cultuur  
Vijf maanden nadat de staatssecretaris de adviesaanvraag heeft verstuurd verschijnt het advies 
van de Raad over de aanvragen in het kader van de Cultuurnotaprocedure. Het advies Van de 
schaarste ende overvloed (6 mei 2000) omvat vele honderden pagina’s in zestien delen en een 
algemene inleiding. In zijn aanbiedingsbrief bij het advies van 6 mei 2000 geeft de Raad aan 
dat hij zich in eerste instantie gericht heeft op een inhoudelijk kwaliteitsoordeel en in tweede 
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instantie op de secundaire beoordelingscriteria van de staatssecretaris. ‘Voor zover relevant is 
per instellingsadvies expliciet melding gemaakt van de onderscheiden criteria’ 
(Aanbiedingsbrief Raad voor Cultuur 2000: 3). 
 
De Raad geeft in de inleiding aan voorstellen te doen over de invulling van het landelijk deel 
van het Actieprogramma Cultuurbereik en vraagt de staatssecretaris met nadruk die te 
honoreren.   Over de 2%-stimuleringsmaatregel voor doelgroepactiviteiten concludeert de 
Raad dat het niet of nauwelijks mogelijk was om tot afgewogen oordelen te komen: ‘De Raad 
adviseert u zich nader te beraden over het effectief operationaliseren van dit actiepunt.’ (Idem: 
5) [probleemanalyse KK] 
 
In het algemene deel schrijft de Raad onder de noemer ‘multicultureel’: 
‘Ondanks het avant-gardistische, onorthodoxe en open karakter dat de cultuursector zichzelf 
graag toedicht, stelt de Raad vast dat de reguliere instellingen hun verantwoordelijkheid veelal 
niet waarmaken als het gaat om de participatie van de Nieuwe Nederlander.  
Nederland is de afgelopen kwart eeuw veranderd, maar de ‘culturele elite’ in ons land heeft 
dat onvoldoende willen merken. Allochtone theatermakers lopen vast en er zijn weinig podia 
voor niet-westerse cultuur en onvoldoende intermediairs om te bemiddelen. Alleen bij 
muziekfestivals is sprake van een daadwerkelijk multicultureel publiek’ (Van de schaarste 
ende overvloed, Algemeen: 26) [probleemanalyse -KK]. 
 
De overheid heeft een verantwoordelijkheid voor allochtone kunstenaars, cultuurmakers en 
publiek, wanneer zij onvoldoende aan bod komen. De norm die de overheid hanteert, kan 
alleen effectief zijn als zij wordt gesteund door de samenleving, vindt de Raad. ‘Wanneer de 
gevestigde culturele elite haar verantwoordelijkheid onvoldoende neemt, wil dat niet zeggen 
dat het principe niet juist is dat de staat zich niet met de inhoud mag bemoeien’ (Idem: 26).   
Om nieuwe talenten een kans te geven bepleit de Raad de fondsen in de gelegenheid te stellen 
via een gemeenschappelijke doelsubsidie deze initiatieven te steunen met een meerjarig sub-
sidie [maatregel KC].  Dit omdat hij vindt dat veelbelovende initiatieven, die geworteld zijn 
in een van de culturele gemeenschappen, of van belang zijn voor de interculturele smeltkroes 
van de grote stad, niet voor de reguliere subsidies in  het kader van de cultuurnota in 
aanmerking komen. ‘Zij missen de ‘past performance’ van instellingen die al langer bestaan 
en zijn ook niet in staat aan te tonen dat reeds sprake is van landelijke uitstraling’ (Idem: 26) 
[probleemanalyse werking bestel]. 
 
Over het Actieprogramma Cultuurbereik zegt de Raad het te betreuren als er naast regulier 
gefinancierde instellingen een apart circuit van ‘Actieprogramma cultuur’ zou ontstaan  
[probleemanalyse KK]. 
 
In het vervolg van het totstandkomingsproces van de Cultuurnota is van een landelijk deel van 
het Actieplan Cultuurbereik (par. 4.2.12) niet langer sprake, hoewel de Raad erop 
aangedrongen had het landelijk deel van het actieplan wel te honoreren. De staatssecretaris 
heeft de inschatting gemaakt dat mede ten gevolge van de motie Dittrich (5.2.10) een deel van 
de middelen anders moest bestemmen om in de Kamer voldoende steun voor zijn plannen te 
krijgen.  
 
Over diversiteit bij culturele instellingen adviseert de Raad niet, maar dat is hem ook niet ex-
pliciet verzocht. Wel adviseert de Raad over een aantal instellingen in het kader van het lan-
delijk deel van het Actieplan Cultuurbereik.  
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Ook over de 2%- doelgroepenregel heeft de Raad zich bij de beoordeling van aanvragen van 
instellingen niet uitgelaten; hij adviseert de staatssecretaris zich nog eens over de operationa-
lisatie te buigen. 
 
Over de samenstelling van zijn eigen gelederen laat de Raad zich niet uit. Niet reageren is in 
dit geval als een KK-opvatting te interpreteren. 
 
Ook benadrukt de Raad in zijn advies, op het niveau van een wezensopvatting, de verant-
woordelijkheid van de overheid ten aanzien van allochtone kunstenaars, cultuurmakers en 
publiek en geeft hij aan dat de reguliere instellingen hun verantwoordelijkheid op dit punt 
niet waarmaken. Daarom pleit hij voor een aanpak via de fondsen om nieuw talent een kans 
te geven [maatregel KC].  

5.2.15  Reactie van Kunsten '92 op het advies van de Raad voor Cultuur 
Het advies van de Raad had Kunsten ’92 allerminst gerustgesteld en de instelling richtte zich 
tot de Tweede Kamer, die de cultuurnota nog moest vaststellen. Op 31 augustus 2000 schreef 
Kunsten '92  aan de Kamer dat zij voor de zomervakantie een afschrift van hun brief aan 
staatssecretaris Van der Ploeg over het advies van de Raad voor Cultuur voor de 
cultuurplanperiode 2001-2004 hadden gestuurd (Nieuwsbrief 20: brief d.d. 27 juni 2000). 
‘Wij hebben de staatssecretaris gewezen op de schadelijke gevolgen die dit advies kan hebben 
voor de sector als geheel en een aantal instellingen in het bijzonder, hem dringend verzocht 
onvolkomenheden in de komende cultuurnota recht te zetten en voldoende extra middelen 
beschikbaar te stellen om de door hem én de sector gewenste ambities waar te kunnen maken. 
Waarnemingen van Kunsten '92 leiden tot de constatering dat, mocht de staatssecretaris 
alsnog besluiten het advies van de Raad voor Cultuur integraal over te nemen en onvoldoende 
extra geld beschikbaar te stellen, de schade niet te overzien zal zijn.’  
 
De kritiek vanuit Kunsten '92 op de advisering spitst zich vervolgens toe op het inconsistente 
en niet-systematische karakter van de evaluatie, de sfeer van geheimzinnigheid rond de advi-
sering en de inconsistentie van de beoordelingen van de Raad voor Cultuur. Dat laatste zou 
veroorzaakt zijn door het niet consequent hanteren van ‘het kwaliteitscriterium en de onder-
schikkende criteria’ (Idem) [probleemanalyse, maatregelen KK]. 

5.2.16  De Cultuurnota 2001-2004 
In de Nota CAC van september 2000, één jaar en drie maanden na het verschijnen van de Uit-
gangspuntennotitie CAC, schrijft de staatssecretaris dat hij zich mede op grond van het advies 
van de Raad opnieuw gebogen heeft over de speciale maatregel voor doelgroepactiviteiten. 
Omdat relatief weinig instellingen gebruik hebben gemaakt van de 2%- doelgroepenregeling 
stelt de staatssecretaris instellingen die drie procent van hun budget te reserveren voor 
doelgroepactiviteiten alsnog in staat om een aanvraag voor die regeling in te dienen (Cultuur 
als Confrontatie: 10).  
 
Geherformuleerde doelen en maatregelen diversiteit 
De staatssecretaris geeft aan in de notitie Ruim Baan voor Diversiteit drie doelstellingen 
geformuleerd te hebben: ‘Meer ruimte voor diversiteit van het aanbod [KC] , een groter en 
breder publiek [PK]  en een betere toegang voor minderheden, jongeren en vrouwen tot 
bestuur en personeelsbestand van culturele organisaties’ [bemoeienis met inrichting uitvoe-
ringsorganisaties KC, PP]. Hij voegt daaraan toe dat het begrip culturele diversiteit veelal 
wordt gekoppeld aan culturele minderheden en multiculturele initiatieven,’ook in de nota 
[Ruim Baan] lag daar het accent. Hier hanteer ik een ruimere opvatting. Zeker waar het gaat 
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om publieksbereik, deskundigheid en toegankelijkheid hebben ook andere groepen, zoals jon-
geren, vrouwen en mensen van buiten de Randstad, mijn aandacht.’ (Idem: 40)  
 
De staatssecretaris komt niet meer terug op zijn plannen om de gevestigde orde op te schud-
den met programmavoorschriften voor culturele instellingen en hen te stimuleren tot ‘outreach 
work’. De staatssecretaris laat dit onder druk van de KK- alliantie vallen. 
 
De staatssecretaris noemt voorbeelden van aanbieders die een impuls geven aan ‘diversiteit’. 
Toch moet er, vindt de staatssecretaris, ‘nog veel gebeuren (…) De Raad trekt op basis van de 
beleidsplannen zelfs de conclusie dat een inhaalslag nodig is (…) Om die inhaalslag mogelijk 
te maken, zet ik extra middelen in voor veelbelovend aanbod, maak ik het opzetten van een 
speciaal netwerk mogelijk en steun ik het initiatief voor een bestuurdersbank’ (Idem: 40). 
 
Speciale maatregelen diversiteit 
De staatssecretaris kondigt drie concrete maatregelen aan om de culturele diversiteit te 
bevorderen. Over het veelbelovend aanbod schrijft de staatssecretaris dat de Phenix 
Foundation, een gezamenlijk plan van de fondsen dat zich onder meer op de podiumkunsten 
richt, zich zou moeten verbreden tot andere sectoren. Meerdere voorzieningen voor hetzelfde 
doel vindt de staatssecretaris ongewenst, daarom stelt hij een bedrag van 0,4 miljoen euro 
beschikbaar voor één organisatie, de Phenix Foundation, die zich op alle sectoren, inclusief de 
scheppende kunsten richt en waarbij alle fondsen zijn betrokken (Idem: 40).  
 
Hier verengt de staatssecretaris de diversiteitsbenadering tot etnische diversiteit [maatregel 
KC]. Kennis en deskundigheid bij culturele instellingen over de manier waarop speciale 
doelgroepen het beste kunnen worden benaderd en over de presentatie en diversiteit van het 
culturele aanbod zijn voor verbetering vatbaar, vindt de staatssecretaris (Idem: 41). Om de 
uitwisseling en bundeling van deskundigheid en ervaring voor het benaderen en bereiken van 
speciale doelgroepen, en om de presentatie en diversiteit van het culturele aanbod beter 
mogelijk te maken, stelt de staatssecretaris 0,2 miljoen euro ter beschikking voor een netwerk 
dat die kennis en deskundigheid moet bevorderen. Daaraan voegt hij de middelen toe die 
bestemd zijn voor de arbeidsdeelname en bestuurlijke participatie van vrouwen, te weten 0,2 
miljoen euro, omdat de positie van vrouwen in de wereld van cultuur en media naar zijn 
oordeel nog steeds de aandacht vraagt (Idem: 41) [maatregel ter beïnvloeding van de 
uitvoeringsorganisaties in de cultuur,  KC, PP]. 
 
Over de onderwerpen besturen en adviseren verwijst de staatssecretaris naar het 
regeerakkoord en voor het eerst naar de nota Kansen Krijgen, Kansen Pakken (1998). Daarin 
stelt de minister van Grotestedenbeleid en Integratie vast dat culturele minderheden een stem 
behoren te hebben in de besturen en de leiding van algemene organisaties. Adviesorganen, 
gesubsidieerde en gepremieerde organisaties op landelijk niveau worden daarom actief 
benaderd door de betrokken bewindspersonen. Culturele instellingen die in aanmerking willen 
komen voor een vierjarig subsidie is gevraagd naar (hun visie op) de samenstelling van hun 
personeel en hun bestuur (Idem: 41). In het in opdracht van de staatssecretaris tot stand 
gekomen rapport Cultural Governance over de kwaliteit van bestuur en toezicht in de 
culturele sector bleek dat de samenstelling van besturen en raden van toezicht, voor 80% uit 
mannen bestond, met de gemiddelde leeftijd van 54 jaar (Idem: 41). Om de besturen te 
verjongen en ervoor te zorgen dat bij organisaties ‘die een rol willen vervullen bij het 
vergroten van culturele diversiteit’ een substantiële vertegenwoordiging van allochtonen 
mogelijk wordt, reserveert de staatssecretaris 0,1 miljoen per jaar voor Atana voor een 
bestuurdersbank. ‘Doelstelling is het vergroten van de diversiteit in besturen, adviescommis-
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sies en commissariaten’(Idem: 42) [maatregel ter beïnvloeding van de uitvoeringsorganisa-
ties in de cultuur KC, PP]. 
 
Maatregelen waarin diversiteit een onderdeel is 
Om in samenwerking met het stedelijke en provinciale niveau vorm te geven aan politieke 
prioriteiten, waaronder ook ‘ruim baan maken voor diversiteit’ en ‘versterking van de pro-
grammering’ en ‘investeren in jeugd en jonge kunstenaars’ voert de staatssecretaris het 
Actieplan Cultuurbereik in. De opzet is dat de middelen van de rijksoverheid worden 
gematched met eenzelfde bedrag door de deelnemende steden en provincies (Idem: 39). 
 
Om voor de podiumkunsten een jonger, gevarieerder en groter publiek te trekken investeert de 
staatssecretaris in de versterking van de programmering, niet alleen via het Actieplan Cul-
tuurbereik, maar ook via een nieuw op te richten Fonds voor Podiumprogrammering- en Mar-
keting Ondersteuning; in de Cultuurnota wordt daar nog geen bedrag aan gekoppeld. (Idem: 
48) [maatregel PK, PP]. 
 
De staatssecretaris vraagt ook om aandacht voor het bereiken van jongeren en allochtonen in 
de sector van de amateurkunst. De verscheidenheid van het amateuraanbod wil de 
staatssecretaris stimuleren: Vooral organisaties met activiteiten gericht op jongeren en 
allochtonen krijgen extra steun (Idem: 36) [maatregel PP]. 
 
Financiële voornemens 
In de Nota CAC is voor de versterking van programmering, culturele diversiteit en jeugd op 
het totaal van de cultuurbegroting 137 miljoen gulden [62.2 miljoen euro] uitgetrokken. De 
opbouw van dit aanzienlijke bedrag is niet nader onderbouwd of toegelicht (Cultuur als Con-
frontatie: 9). 
 
In de nota zijn de voor de Phenix Foundation gereserveerde middelen te traceren, die 
instelling kreeg 0,4 miljoen euro van het rijk, waaraan later ongeveer 0,7 miljoen euro werd 
toegevoegd via het Fonds voor de Podiumkunsten en de Mondriaanstichting. Het particuliere 
VSB Fonds leverde ook een bijdrage.  
 
Voor het op te richten Netwerk Diversiteit is in de begroting 0,4 miljoen euro gereserveerd; 
en voor Atana, het netwerk voor bestuurders: 0,1 miljoen euro. Dat zijn in totaal 1,6 miljoen 
euro aan middelen voor maatregelen om de diversiteit in de cultuursector te bevorderen 
(Idem: 41, 42). 
 
Bij de voorgenomen maatregelen waarvan diversiteit een onderdeel is, gaat 11,3 miljoen euro 
(Idem:10) naar het Actieplan Cultuurbereik; 2,3 miljoen euro (Idem: 43) voor vouchers naar 
Cultuur en School en een dan nog onbekend bedrag naar het programmeringsfonds. Daarnaast 
gaat circa 5,3 miljoen euro naar instellingen met een ‘multiculturele signatuur’ (zie hoofdstuk 
6).) 
 
Kamerbehandeling Cultuurnota 13 november 2000  
Op 13 november 2000 wordt de Cultuurnota 2001-2004 behandeld en goedgekeurd door de 
Tweede Kamer (TK 27432, no.22). Over de principes gaat het in die behandeling niet, wel 
over het toedelen van middelen aan instellingen.  
De staatssecretaris toont zich tevreden over het resultaat. De meeste kwesties zijn naar tevre-
denheid van de betrokken partijen afgehandeld: ‘Voor andere zaken is er niet altijd de 
gewenste oplossing. Voor de culturele diversiteit is er bijvoorbeeld niet de 7% die in het pam-
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flet van het veld [Tussen Wal en Schip] was genoemd, maar we kwamen toch behoorlijk in de 
buurt’ (Idem: 25).  
 

5.3  Analyse van Ruim Baan naar Cultuurnota Cultuur als Confrontatie 
 
Aard van het beleidsproces tussen Ruim Baan en Cultuurnota 
Ruim Baan is een specifieke tekst over diversiteitsbeleid. In het proces dat volgt op het 
verschijnen van Ruim Baan wordt het gedachtegoed van die specifieke tekst verwerkt in de 
teksten die daarna in het kader van de cultuurnotaprocedure verschijnen; de Uitgangspunten- 
notitie CAC en de tekst van de Cultuurnota CAC.  
 
In dit proces wordt een specifieke tekst opgenomen in algemene beleidsteksten over het 
cultuurbeleid. De totstandkoming van deze algemene beleidsteksten verloopt volgens een 
procedure. Dit betekent dat het specifieke diversiteitsbeleid deel uit gaat maken van die 
cultuurnota procedure en daarmee te maken krijgt met de regels van die procedure en het 
krachtenveld van actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van de cultuurnotateksten. 
 
Verschuivingen in beleidsdocumenten: tussen Ruim Baan en de Cultuurnota 
In de notitie Ruim Baan beschrijft de staatssecretaris zijn ambities met het diversiteitsbeleid. 
In de loop van het cultuurnota proces past de staatssecretaris die ambities en de maatregelen 
die hem daarbij voor ogen staan verder aan. 
 
Uitgangspunten 
Een vergelijking van de teksten van Ruim Baan, de Uitgangspuntennotitie CAC en de 
Cultuurnota CAC laat zien dat de ambities van de staatssecretaris afnemen en op welke 
manier dit gebeurt.   
 
Zo is Ruim Baan kritisch over de eenzijdigheid van het culturele aanbod, de tekst bevat kritiek 
op de bestaande culturele orde en laat het voornemen zien om de diversiteit van de 
cultuursector te bevorderen. Ruim Baan bevat veel KC- en –KK-redeneringen. In de 
Uitgangspuntennotitie CAC zijn de belangrijkste uitgangspunten van Ruim Baan  
overgenomen, zij het in iets mildere bewoordingen. De KC- en PP- redeneringen domineren 
in de uitgangspuntennotitie, al zijn de KC -redeneringen hierin minder uitgewerkt dan in Ruim 
Baan. 
 
In de Cultuurnota CAC, die een jaar en drie maanden na de Uitgangspuntennotitie CAC 
verschijnt, is van kritiek op de gevestigde orde geen sprake meer. 

Voorgenomen maatregelen 
Ruim Baan bevat weinig concrete maatregelen, de voorgenomen maatregelen zijn ambitieus, 
maar globaal geformuleerd. Er is geen bijbehorend budget opgenomen. In de 
Uitgangspuntennotitie CAC zijn een aantal ambities van de staatssecretaris omgezet in 
voorgenomen maatregelen, een aantal ambities is verdwenen en er is een enkele nieuwe 
maatregel opgenomen. 
 
Zo zijn de in Ruim Baan voorgestelde maatregelen die zich richten op de gesubsidieerde 
instellingen, namelijk een programmavoorschrift bij subsidies om een breed publiek te 
bereiken en de verplichting tot ‘outreach work’ voor de gesubsidieerde instellingen, 
verdwenen. De staatssecretaris komt wel met een algemene, niet specifiek op immigranten 
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gerichte, maatregel. Deze maatregel vraagt instellingen om 3% van het subsidie te besteden 
aan nieuwe doelgroepen. Ook kondigt de staatssecretaris zijn Actieprogramma Cultuurbereik 
in globale termen aan. 
 
In de Cultuurnota CAC, die een jaar en drie maanden later verschijnt, geeft de staatssecretaris 
aan welke maatregelen hij gaat nemen en welke financiële middelen hij daarvoor beschikbaar 
wil stellen. Van de maatregelen die zich richten op de gevestigde instellingen is slechts een 
stimuleringsregel voor doelgroepactiviteiten overgebleven; een afzwakking van de in de 
Uitgangspuntennotitie CAC aangekondigde 3% - maatregel. 
 
De staatssecretaris kondigt aan dat hij een drietal specifieke organisaties in het leven zal 
roepen. Het gaat om de Phenix Foundation, de bestuurdersbank Atana en een netwerk om de 
uitwisseling en de bundeling van deskundigheid en ervaring op het gebied van het bereiken 
van speciale doelgroepen te bevorderen.  
 
Ook laat hij weten dat hij een Actieplan voor cultuurbereik zal uitvoeren, dat plan is een 
aangepaste versie van het Actieprogramma Cultuurbereik dat hij in de Uitgangspuntennotitie 
CAC had aangekondigd en daarna in de periode voorafgaand  aan de Cultuurnota heeft 
uitgewerkt. Dat uitgewerkte plan heeft hij aan de Kamer voorgelegd en onder druk van de 
Kamer moeten bijstellen.  
 
Zo laten de teksten zien dat in de loop van het cultuurnotaproces de ambities van de 
staatssecretaris aanzienlijk teruggeschroefd worden. De maatregelen die zich richtten op de 
gevestigde instellingen zijn verdwenen, en de staatssecretaris heeft zijn toevlucht genomen tot 
specifieke maatregelen en een participatieprogramma.  
 
De vraag is nu welk proces van actoren geleid heeft tot deze ontwikkelingen. 

De actoren 
Bij  de totstandkoming van Ruim Baan, de Uitgangspuntennotitie CAC en de Nota CAC  
waren de actoren betrokken, die een formele positie hebben, evenals een aantal actoren uit de 
samenleving.    
 
Formele actoren  
De formele actoren die zijn betrokken bij het proces van het formuleren van de notitie Ruim 
Baan waren de staatssecretaris, namens de minister, en de Tweede Kamer. Voor de 
beleidsstukken in het kader van de cultuurnotaprocedure waren dat de minister 
(staatssecretaris), de Raad voor Cultuur en het Parlement. 
 
De minister heeft de verplichting om eens in de vier jaar een cultuurnota te schrijven, de Raad 
daarover te raadplegen en deze aan het Parlement voor te leggen. 
In dit proces en in een eerder cultuurnotaproces heeft de Raad vooraf zijn mening gegeven 
over wat volgens hem aandachtspunten zijn.  Vervolgens heeft de staatssecretaris zijn ideeën 
in grote lijnen opgeschreven in de Uitgangspuntennotitie CAC. Die grote lijnen zijn aan de 
Kamer voorgelegd. De Kamer bleek bezwaren te hebben, vooral tegen de 3% maatregel voor 
doelgroepactiviteiten en de staatssecretaris moest die daarom herzien. Vervolgens wilde de 
gewaarschuwde staatssecretaris met de nadere uitwerking van zijn aangekondigde 
Actieprogramma Cultuurbereik, toch een deel van zijn doelstellingen op het gebied van 
culturele diversiteit realiseren. Echter, die uitgewerkte versie van het Actieprogramma 
Cultuurbereik stuitte ook op verzet in de Tweede Kamer. De staatssecretaris voelde zich 
genoodzaakt het voorgestelde Actieprogramma te beperken. 
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De Raad kwam opnieuw in beeld toen de staatssecretaris hem om advies vroeg over de 
aanvragen voor subsidiering van instellingen, over de aangepaste doelgroepenmaatregel en 
over het uitgewerkte Actieprogramma Cultuurbereik zoals dat naar de Kamer was gestuurd. 
De Raad was positief over het Actieprogramma Cultuurbereik, maar minder te spreken over 
de aangepaste doelgroepenmaatregel en adviseerde daarover niet. Dat betekent dat de impact 
van deze maatregel heel beperkt gebleven is. 
 
Actoren in de samenleving 
Het verloop van dit proces is niet alleen bepaald door deze formele actoren, maar ook door 
actoren die verschillende visies en belangen in de samenleving vertegenwoordigen en de 
formele actoren in dit proces willen beïnvloeden.  
In dit proces was het initiatief Tussen Wal en Schip vooraf gegaan aan Ruim Baan en de 
Uitgangspuntennotitie CAC. Dit initiatief uit de samenleving heeft de achterblijvende 
cultuurdeelname van immigranten met verve geschetst en daarbij de gevestigde orde en het 
beleid als oorzaken aan gewezen. In dat initiatief was een voorstel opgenomen (–KK 
redeneringen) om 7% van het subsidie aan de instellingen in een fonds of voorziening onder 
te brengen. Dat geld konden instellingen volgens het voorstel terugverdienen met activiteiten 
en uitingen op het gebied van diversiteit. Deze manier van denken heeft de staatssecretaris 
beïnvloed bij het formuleren van de teksten van Ruim Baan en de Uitgangspuntennotitie CAC 
bij het formuleren van de 3% maatregel.  

Daarnaast had Kunsten’92, nog voor Ruim Baan verschenen was,  namens de gesubsidieerde 
instellingen laten weten onaangenaam getroffen te zijn door de aanvallende toon van Tussen 
Wal en Schip.   Over het Vooradvies van de Raad over het cultuurbeleid voor de periode 
2001-2004 was de organisatie evenmin te spreken. Nadat de Uitgangspuntennotitie was 
verschenen riepen de 3% maatregel en de kritische tekst van Ruim Baan opnieuw heftige 
reacties op bij de gesubsidieerde instellingen.Kunsten’92 zag niets in de 3% maatregel, de 
instelling beschouwde deze maatregel als een ongewenste verplichting voor de instellingen 
om vraaggericht beleid te ontwikkelen en daardoor zouden andere interessante plannen niet 
uitgevoerd kunnen worden. Met deze maatregel zou de overheid zich te zeer mengen in de 
werkzaamheden en de bestedingen van de instellingen. De emoties liepen ook zo hoog op 
omdat de maatregel, hoe beperkt ook, ervaren werd als een breuk met de gevestigde praktijk 
waarin de financiering een institutioneel karakter had en de overheid niet of nauwelijks 
voorwaarden verbond aan de financiering. Kunsten’92 formuleerde haar bezwaren tegen de 
plannen van de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 1999.  
 
Een derde groep actoren in de samenleving zijn de recensenten en andere opinieleiders. De 
plannen van de staatssecretaris leiden na het verschijnen van Ruim Baan en de 
Uitgangspuntennotitie CAC tot een opvallend uitgebreide en emotionele uitwisseling van de 
KK- en de KC- denkwerelden en vertegenwoordigers in de publieke ruimte. Voor- en 
tegenstanders van de plannen van de staatssecretaris voelen zich geroepen van zich te laten 
horen. De tegenstanders zijn veelal gelieerd aan gevestigde cultuurinstellingen of zijn 
recensenten. Zij komen met argumenten uit de KK-denkwereld. De voorstanders werken in  
het niet gevestigde deel van de sector of steunen die sector. Zij juichen de pogingen van de 
staatssecretaris toe om hetgeen tot de gesubsidieerde wereld behoort te verruimen (KC-
denkwereld).  Allen voelen kennelijk de noodzaak een bijdrage leveren aan het verloop van de 
besluitvorming over de plannen van de staatssecretaris. Ook een aantal Kamerleden voelt de 
behoefte om te reageren, hun positie in de pers naar voren te brengen en zich buiten de 
Tweede Kamer in de publieke ruimte te verantwoorden voor hun visie.  
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Positie gevestigde instellingen 
De subsidiering aan de gevestigde instellingen heeft een institutioneel karakter. Rekening 
houden met of mede verantwoordelijk worden voor het beleid voor cultuur en immigranten, 
zien de instellingen als een ongewenste inmenging in hun productieproces. Bovendien wordt 
de aandacht voor diversiteit beleefd als een mogelijke aantasting van hun artistieke waarden, 
van hun (KK-) opvattingen over wat kwalitatief hoogwaardige kunst is.  
De gevestigde gesubsidieerde instellingen hebben alle belang bij het behoud van deze 
autonome en krachtige positie: waarbij van overheidsinmenging op het artistieke niveau geen 
sprake is en een traditie van vrijwel automatische subsidiering wordt voortgezet.  
Dit betekent dat Kunsten’92 een krachtige lobby naar alle formele actoren inzet.  

Kunsten’92 is daarin zeer succesvol omdat instellingen krachtige spelers zijn -zij vormen het 
hart van de cultuursector- en de subsidie aan deze instellingen heeft, zoals is aangegeven, een 
institutioneel karakter. De minister heeft een zeer beperkte invloed op hun functioneren en 
voor de uitvoering van zijn beleid is hij grotendeels afhankelijk van de plannen van de 
instellingen. 
 
Het (politieke)-krachtenspel van actoren 
Gedurende het verloop van het proces zijn er een drietal kernonderwerpen waarin een 
krachtmeting tussen actoren zichtbaar wordt.  
 
Maatregel voor het bevorderen van diversiteit bij de gevestigde instellingen 
Het initiatief  Tussen Wal en Schip was uiterst kritisch over de diversiteit van de gevestigde 
culturele instellingen. Het initiatief deed in april 1999 het hiervoor beschreven voorstel om 
7% van de subsidies aan de instellingen in te houden en onder te brengen in een fonds. De 
plannen van de staatssecretaris in Ruim Baan en met name zijn kritiek op de gevestigde orde 
was mede geïnspireerd door het pamflet van Tussen Wal en Schip.  In de 
Uitgangspuntennotitie had de staatssecretaris een aantal van de vergaande doelen en 
maatregelen die hij in Ruim Baan nog voor ogen had bijgesteld, maar kwam hij wél met de 
maatregel om de instellingen te verplichten 3% van het subsidie te besteden aan 
doelgroepactiviteiten, als zij dat niet zouden doen dan waren ze die 3% kwijt. Die middelen 
zouden in een fonds worden gestort en de instellingen konden ze weer terugverdienen met 
projecten gericht op nieuwe doelgroepen. 
Nadat de Uitgangspuntennotitie was verschenen riepen de 3% maatregel, de kritische tekst 
van Ruim Baan en de  aanvallende toon van Tussen Wal en Schip heftige reacties op bij de 
gesubsidieerde instellingen. Kunsten’92 formuleerde haar bezwaren tegen de plannen van de 
staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 1999.  
 
Op 30 juni, tijdens de behandeling van de notitie Ruim Baan en de Uitgangspuntennotitie in 
de Kamer bleek dat de visie van Kunsten’92 over de 3% maatregel op brede steun kon 
rekenen in de Tweede Kamer. De  maatregel raakte een gevoelige snaar in de Kamer; die van 
de inmenging van de overheid in het cultuurbeleid. De emoties over de maatregel  
culmineerden in een uitspraak van de VVD, die de maatregel tijdens het debat een 
‘strafkorting’ noemde. Met deze kwalificatie was de verdere toon voor de discussie gezet. Een 
ruime kamermeerderheid bleek zich in dit negatieve label te herkennen; de Kamer nam een 
motie aan (1 juli 1999) waarin stond dat de 3% maatregel als ‘negatieve impuls’ ongewenst 
was en verzocht de staatssecretaris om met andere voorstellen te komen. 
 
De staatssecretaris had zich tussen de harde  roep uit de samenleving van Tussen Wal en 
Schip en even harde reactie van Kunsten’92 vast gelaveerd.  Om de steun van de Kamer 
alsnog te krijgen voor zijn plannen, kwam de staatssecretaris met een aangepaste maatregel. 
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Die hield in dat instellingen die 3% van hun middelen besteden aan doelgroepenbeleid, 2% 
extra subsidie kunnen krijgen. De Tweede Kamer accepteerde deze maatregel. De 
staatssecretaris stelde de instellingen in kennis van deze wijziging. 

Nadat de instellingen hun aanvragen hadden ingediend, heeft de staatssecretaris conform de 
cultuurnotaprocedure de plannen ter advisering aan de Raad voor Cultuur voorgelegd. In zijn 
adviesaanvraag heeft hij de Raad gevraagd de doelgroep activiteiten van de aanvragende 
instellingen te beoordelen en de plannen van instellingen die deze activiteiten niet verrichten 
op redelijkheid te toetsen. In zijn advies geeft de Raad aan niet met een afgewogen oordeel 
over de 2% maatregel te kunnen komen en raadt hij de staatssecretaris aan om nog eens goed 
na te denken over het operationaliseren van het doelgroepenbeleid. Door geen uitspraak te 
doen over de 2% maatregel voor doelgroepactiviteiten van instellingen was de Raad 
stilzwijgend van koers veranderd ten opzichte van eerdere uitspraken waarin hij de 
staatssecretaris gesteund had met een analyse over de rol van de gevestigde cultuursector.   
Dit betekende dat de staatssecretaris zo goed als met lege handen stond om zijn plan te 
realiseren om ook de gevestigde instellingen te betrekken bij zijn diversiteitsbeleid. De inzet 
van de staatssecretaris heeft met zijn optreden alle betrokken actoren beïnvloed, veel 
dynamiek veroorzaakt, met een op dit punt zeer minimaal resultaat. 
 
Het Actieprogramma Cultuurbereik 
Naast de bovengenoemde plannen om de gesubsidieerde instellingen te betrekken bij het 
diversiteitsbeleid had de staatssecretaris in de uitgangspuntennotie laten weten te werken aan  
een stimuleringmaatregel voor participatie. Met dit Actieprogramma Cultuurbereik wilde de 
staatssecretaris een vijftal doelen realiseren, waaronder het bevorderen van de diversiteit.  
Na de kamerbehandeling van 30 juni 1999, de motie van 1 juli en de voortgezette  
kamerbehandeling op 30 september van hetzelfde jaar, wist de staatssecretaris dat zijn 
mogelijkheden om de gevestigde cultuursector te bewegen tot meer diversiteit heel beperkt 
waren. 
 
Hij concentreerde zich daarom op andere mogelijkheden om zijn beleid te realiseren en  
werkte het aangekondigde Actieprogramma Cultuurbereik uit. Zijn plan was om door  fors te 
investeren in dit programma daarmee ook een deel van zijn ambities op het gebied van 
diversiteitsbeleid te realiseren. Voor de staatssecretaris had dit het voordeel dat hij geen 
rekening hoefde te houden met de gesubsidieerde instellingen maar veel meer zelf kon sturen 
hoe hij dit programma wilde inrichten. Met een soortgelijk breed participatieprogramma voor  
scholen ‘Cultuur en School’ had het ministerie sinds 1996 goede ervaringen opgedaan.  
Op 12 november 1999 stuurde de staatssecretaris zijn plan voor het Actieprogramma 
Cultuurbereik naar de Tweede Kamer. Dit Actieprogramma bestond uit een landelijke 
component en een decentraal deel, het decentrale deel wilde de staatssecretaris met andere 
overheden uitvoeren. Het plan zou gefinancierd worden uit de extra middelen die voor de 
periode 2001-2004 beschikbaar zouden komen.  
 
De Kamer nam vervolgens een motie aan (motie Dittrich). Daarin stelde de Kamer dat er in de 
komende subsidieperiode plaats diende te worden ingeruimd, ook bij de besteding van 
middelen voor nieuw beleid, voor de plannen van kunstenaars en instellingen die 
onafhankelijk en vanuit een artistieke noodzaak tot stand komen.  
Dit betekende een waarschuwing aan de staatssecretaris dat hij niet zonder meer middelen in 
kon zetten voor het Actieprogramma Cultuurbereik. Deze ingreep van de Kamer sloot goed 
aan bij een klacht van Kunsten’92, in de eerder genoemde brief van 24 juni aan de Kamer, dat 
de staatssecretaris een gebrek aan respect toont voor autonome ontwikkelingen (KK). 
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De staatssecretaris kwam door deze motie nu ook wat betreft de uitvoering van het 
actieprogramma onder druk te staan en zocht steun bij de Raad in zijn adviesaanvraag.  
De staatssecretaris vroeg de Raad uit de aanvragen die in het kader van de cultuurnota waren 
voorgelegd, plannen voor te dragen voor financiering uit de middelen van het landelijke deel 
van het Actieprogramma Cultuurbereik.  
 
Opnieuw kwam Kunsten’92 in het geweer met een brief (een ‘adviesaanvraag’) aan de Raad 
voor Cultuur, om de advisering van de Raad te beïnvloeden door er nog eens op te wijzen dat 
de plannen (voor het Actieprogramma Cultuurbereik) van de staatssecretaris weinig ruimte 
lieten voor nieuwe initiatieven of ambities uit de sector. Te veel middelen zouden bestemd 
worden voor het Actieprogramma Cultuurbereik, ook wees de Raad nog eens op de visie van 
de Tweede Kamer op dit onderwerp. 
 
Toen de Raad wel gehoor gaf aan de aanvraag van de staatssecretaris en in zijn advies toch 
instellingen aanwees die voor financiering uit het Actieprogramma in aanmerking kwamen, 
was Kunsten’92 onaangenaam getroffen. De instelling schreef opnieuw naar de Kamer en 
waarschuwde dat als de staatssecretaris het advies van de Raad over zou nemen er 
onvoldoende middelen zouden zijn voor de gevestigde instellingen en autonome initiatieven 
uit de sector. 
De staatssecretaris werd weliswaar gesteund door de Raad, maar voelde aankomen dat hij in 
de Kamer voor de tweede keer onvoldoende steun zou krijgen voor zijn plannen.   
Daarom heeft hij het Actieprogramma Cultuurbereik gewijzigd. Hij zag af van het landelijke 
deel van het actieprogramma en reduceerde het tot het decentrale deel; dat aangeduid wordt 
als het Actieplan Cultuurbereik. 
De staatssecretaris die al genoegen had moeten nemen met een afgezwakte 
doelgroepenmaatregel werd nu ook gedwarsboomd in zijn plannen om het cultuurbereik te 
bevorderen. 
 
In dit krachtenspel is te zien hoe de KK-aanhangers niet alleen met succes weten te 
voorkomen dat zij een maatregel opgelegd krijgen, maar ook een stokje steken voor de 
plannen van de staatssecretaris om een aanzienlijk bedrag te besteden aan cultuurparticipatie, 
waaronder de participatie van immigranten Dat gebeurt omdat zij vrezen dat voor de 
autonome ontwikkelingen en de instellingen die zich daarmee bezighouden onvoldoende 
middelen zullen overblijven. In het cultuurbeleid is altijd ruimte geweest voor participatie 
doelstellingen maar kennelijk was het aandeel dat de staatssecretaris met deze maatregel 
daarvoor wilde bestemmen te groot. 

Deze ‘afslanking’ van het Actieprogramma  leek een knieval  te zijn voor de druk van de KK- 
alliantie. Het effect ervan was echter opzienbarend. Omdat de Raad voor Cultuur de adviezen 
openbaar had gemaakt, waren de instellingen die voor financiering uit het landelijk deel van 
het actieplan in aanmerking kwamen daarvan op de hoogte. Om problemen met 
beroepsprocedures te voorkomen hebben de instellingen die in aanmerking kwamen voor 
financiering uit het landelijk deel van het actieprogramma wel subsidie gekregen. Aan dat 
subsidie hing niet langer het oormerk van het actieprogramma; de instellingen zijn als 
reguliere instellingen gefinancierd. Hoewel het om bescheiden bedragen ging, betekende dit 
dat het aantal instellingen met een multiculturele signatuur, die een regulier subsidie 
ontvingen, aanzienlijk was toegenomen. 
 
Het totale pakket aan voorgenomen maatregelen 
De staatssecretaris wilde met een pakket aan maatregelen de diversiteit in de cultuursector 
bevorderen. De maatregelen die bestemd waren voor de gevestigde instellingen heeft hij in 



Beleid voor Cultuur en Immigranten – Rijksbeleid en Uitvoeringspraktijk (1980 – 2004)  

113 
  

het kader van de Cultuurnota niet kunnen realiseren door het effectieve optreden van de KK- 
alliantie. Dat was gezien de inzet van de staatssecretaris, die de gevestigde sector op dit punt 
had willen veranderen, een flinke tegenvaller. Daardoor werd de noodzaak groter om via 
andere maatregelen toch nog een deel van het beleid te realiseren. De staatssecretaris deed dat 
door drie specifieke instellingen in het leven te roepen en een grootschalig plan voor 
cultuurparticipatie. 
 
Bij het uitvoeren van het plan voor cultuurparticipatie was hij niet afhankelijk van de 
gesubsidieerde instellingen en had hij meer invloed op de inzet van de middelen. Het plan 
maakte geen deel uit van de procedure waarmee middelen tussen aanvragende instellingen 
worden verdeeld. Omdat het om veel geld leek te gaan kwam de KK- alliantie opnieuw met 
succes in actie, nu om het initiatief toch te betrekken bij de verdeling van middel onder 
aanvragers. Doel was te voorkomen dat er veel geld naar deze participatiemaatregel zou gaan 
en om te zorgen voor meer middelen voor de aanvragers van subsidies in het kader van de 
cultuurnota. Dat de inperking van het actieprogramma had als effect dat het aantal regulier 
gefinancierde instellingen met een multiculturele signatuur toenam, is op te vatten als een 
onbedoeld effect, of als een meesterstukje in ambtelijke strategie en timing. 
 
De staatssecretaris blijkt in dit cultuurnota proces alleen de maatregelen overeind te kunnen 
houden die door de KK-aanhang getolereerd werden. Dat betekende geen maatregelen die 
zich richtten op de gevestigde instellingen, maar specifieke maatregelen (Phenix foundation, 
Atana en een nader in te richten netwerk) en (in beperkte mate) op participatie gerichte 
maatregelen. 
 
Zo is de tekst niet alleen de uitkomst van de interactie tussen actoren (par. 3.1), maar is die 
uitkomst tevens ook het optimaal mogelijk haalbare resultaat, gezien de verschillen van in 
visie en belang van de betrokken actoren.  
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6. UITVOERING VAN HET BELEID: 2001-2004 
 
De uitvoeringsinstrumenten en de werking daarvan als gevolg van het optreden van/de 
interactie tussen actoren in de uitvoeringsfase 
 
 
Het in Ruim Baan voorgenomen beleid is, zoals hoofdstuk 5 laat zien, uitgevoerd binnen het 
kader van de Nota CAC, de Cultuurnota 2001-2004. Het verloop van de implementatie van dit 
beleid behandel ik aan de hand van een beschrijvende analyse van het uitvoeringsproces. 
De implementatie van het beleid zal ik minder diepgaand behandelen dan het proces van 
totstandkoming. Dit hoofdstuk is bescheidener van opzet dan het voorgaande en bedoeld om 
na te gaan wat zich tijdens de uitvoering, die volgde op de strijd tijdens de totstandkoming 
van het beleid, heeft afgespeeld.  
 
Om een indicatie te krijgen van de implementatie van het beleid heb ik een beperkt aantal 
bronnen gebruikt. De Nota CAC, een tussentijdse evaluatie van OCW, jaarverslagen van 
instellingen, een aantal interviews met medewerkers en directieleden van culturele 
instellingen zijn als bronnen voor dit hoofdstuk gebruikt. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt 
van resultaten van effectstudies naar de  maatregelen die in het vorige hoofdstuk zijn 
beschreven. Die studies breng ik in voor een nader inzicht in de manier waarop het optreden 
van en de interactie tussen de diverse actoren in de implementatiefase uitwerken op de  
uitvoeringsarrangementen.  
Met dit hoofdstuk wil ik ook de vraag beantwoorden of en op welke manier dit 
uitvoeringsproces geleid heeft tot de opname van de cultuuruitingen van 
immigrantenkunstenaars en van immigranten als publiek/deelnemers aan de reguliere 
voorzieningen van het cultuurbeleid. 
 
De uitvoering van het diversiteitsbeleid van de Nota CAC  heeft vorm gekregen met behulp 
van de uitvoeringsinstrumenten zoals die waren aangekondigd in deze nota. 
In de Nota CAC zijn drie typen uitvoeringsinstrumenten te onderscheiden, die invloed hebben 
gehad op de uitvoering van het diversiteitsbeleid en/of waarmee uitvoering gegeven is aan het 
diversiteitsbeleid. Die instrumenten zijn: een programma voor cultuurdeelname, het Actieplan 
Cultuurbereik; een maatregel gericht op de gevestigde gesubsidieerde instellingen, de 2% 
doelgroepenmaatregel; specifieke door de staatssecretaris in het leven geroepen organisaties.  
 
In het kader van Actieplan Cultuurbereik en bij het oprichten van specifieke organisaties heeft 
de staatssecretaris expliciet aandacht gevraagd voor ‘diversiteit’ en de ‘rijkdom aan culturen’. 
De 2% maatregel voor de gesubsidieerde instellingen heeft als doelstelling om ‘nieuwe 
doelgroepen’ te bereiken. Dat kunnen allerlei doelgroepen zijn, dus ook immigranten. 
 
Van de  hiervoor genoemde uitvoeringsmaatregelen zal ik het verloop beschrijven. Om 
daarnaast te illustreren hoe de reguliere gesubsidieerde instellingen zelf aandacht besteden aan 
de cultuur van immigranten en het ontstaan van nieuwe mengvormen, zijn van enkele grote 
instellingen de activiteiten beschreven.  
Deze beschrijvingen van instellingen heb ik toegevoegd omdat de gesubsidieerde instellingen 
het hart van het cultuurbeleid vormen. In de periode 2001-2004 hadden meer dan 400  
instellingen subsidie ontvangen in het kader van de Cultuurnota. Ik heb gekozen voor het 
beschrijven van een beperkt aantal instellingen voor de podiumkunsten, de grootste sector 
binnen het kunstenbeleid. Deze instellingen vervullen ofwel een unieke functie  in het bestel 
ofwel  zijn een typerend voorbeeld  van de bestaande podiumkunstinstellingen. Het gaat om 
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twee faciliterende instellingen: het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK), 
waaraan het verlenen van projectsubsidies in de podiumkunsten was gedelegeerd, en het 
Theaterinstituut Nederland (TIN), het kennis- en documentatiecentrum voor het theater in 
Nederland. Daarnaast zijn de activiteiten bezien van twee (typerende) grotere producerende 
gevestigde instellingen voor podiumkunsten, die gebruik hebben gemaakt van de 2% regeling: 
een theatergezelschap, het Nationale Toneel (NT), en een orkest, het Residentie Orkest (RO). 
Tenslotte zijn, om een beeld te geven van een succesvolle organisatie met een multiculturele 
signatuur), de activiteiten van Theater Cosmic (Cosmic), een theatergezelschap, beschreven.  
 

6.1 Uitvoeringsarrangementen  
  

6.1.1  Het afgeslankte participatieprogramma: meer instellingen met een multiculturele 
signatuur en een decentraal Actieplan Cultuurbereik  

De staatssecretaris heeft het oorspronkelijk voorgenomen participatieprogramma voor 
cultuurbereik na een interventie van de Tweede Kamer ingeperkt. De manier waarop de 
staatssecretaris het programma heeft gewijzigd, had voor de uitvoering van het beleid voor 
cultuur en immigranten belangrijke gevolgen. Het aantal regulier gesubsidieerde instellingen 
met een multiculturele signatuur is daardoor aanzienlijk toegenomen. De staatssecretaris heeft 
na de genoemde interventie de instellingen die een subsidie aangevraagd hadden onder de 
noemer van het landelijk deel van het Actieprogramma Cultuurbereik en een positief oordeel 
van de Raad voor Cultuur hadden gekregen namelijk aangemerkt als reguliere instellingen. 
Het voorgenomen decentrale deel van het Actieprogramma is vervolgens aangeduid als het 
Actieplan Cultuurbereik en is zoals voorgenomen uitgevoerd. 
  
Wat het effect van de actie van de staatssecretaris was waarmee hij het Actieprogramma 
Cultuurbereik heeft aangepast, is voor de zeer alerte lezer op te maken uit de bijlage bij de 
Cultuurnota 2001-2004, waarin de subsidies opgenomen zijn. In de Voortgangsbrief Culturele 
Diversiteit van 3 mei van 2002 werd het effect pas echt duidelijk. Staatssecretaris Van der 
Ploeg schreef: ‘Het uitgangspunt bij de Cultuurnota 2001-2004 was om de deuren wat verder 
open te zetten voor de zogenaamde ‘nieuwkomers’: instellingen die nog niet eerder een 
meerjarige subsidie in het kader van de cultuurnota ontvingen. Deze nieuwkomers dienden 
uiteindelijk meer dan 60% van de aanvragen voor de cultuurnota in. Dit heeft geresulteerd in 
168 nieuwe toetreders, waarvan er zo’n 34 een multiculturele signatuur25 dragen [het indirecte 
gevolg van de afslanking van het Actieprogramma]. In de vorige cultuurnota (1997-2000) 
waren dat er 15. Het totaal aantal multiculturele instellingen dat in het kader van de 
cultuurnota 2001-2004 subsidie krijgt is 60. Samen krijgen zij ruim € 13,6 miljoen. Dat is 
ongeveer 5% van het totale budget voor instellingensubsidies’ (Voortgangsbrief Culturele 
Diversiteit 3 mei 2002: 6). De bij de telling gehanteerde criteria ontbreken. Hoe het ook zij, 
vanuit elke optiek is er een toename te constateren van gesubsidieerde organisaties met een 
‘multiculturele signatuur’ ten opzichte van de eerdere cultuurnota’s. 
 
Stedelijke en provinciale programma’s voor cultuurbereik  
Na de geschetste actie om het oorspronkelijke Actieprogramma af te slanken heeft de 
staatssecretaris de beoogde stedelijke en provinciale programma’s voor cultuurbereik wel 

                                                 
25 Wat precies onder multiculturele signatuur verstaan moest worden werd in de brief niet nader toegelicht.  
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uitgevoerd: als het Actieplan Cultuurbereik. Doel van dit plan was om het rijk en andere 
overheden gezamenlijk actie te laten ondernemen om het cultuurbereik te bevorderen. 
 
Onder door het rijk in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en Interprovinciaal Overleg (IPO) geformuleerde voorwaarden kunnen de provincies en 30 
grotere gemeenten elk eerst een plan van aanpak opstellen en op basis daarvan hun eigen pro-
gramma. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de culturele instellingen ter plaatse en even-
tuele andere lokale of regionale instituties die voor culturele samenwerking in aanmerking 
komen. Deelnemende provincies en gemeenten ontvangen rechtstreeks een specifieke uitke-
ring van OCW. Daaraan zijn wel verplichtingen verbonden, waaronder matching met een-
zelfde bedrag als OCW beschikbaar stelt.  
 
De doelen van dit programma zijn meervoudig: 

• versterking van de programmering van culturele accommodaties;  
• ruim baan maken voor culturele diversiteit;  
• investeren in jeugd;  
• beter zichtbaar maken van cultureel vermogen; 
• culturele planologie op de agenda zetten. 

 
Het programma was in 2001 breed van opzet; ook het reeds bestaande programma ‘Cultuur en 
School’ (in 1997 gestart)26 en de Geldstroom Beeldende Kunst (een doeluitkering voor 
provincies en gemeenten) werden in het actieprogramma ondergebracht. De Geldstroom 
Beeldende Kunst maakt na 2004 niet langer deel uit van het actieprogramma. 
 
Het totale bedrag dat OCW voor deze brede doeluitkering beschikbaar stelde, bedroeg  
in 2001 ongeveer 25 miljoen gulden (11,3 miljoen euro) (Nota CAC:11). De plannen moesten 
voldoen aan een voorgeschreven begrotingssystematiek en outputgegevens.  
Het Actieplan is met iets gewijzigde doelstellingen gecontinueerd in de periode 2005-2008. 
 
De evaluaties van de eerste jaren van het Actieplan laten, kort samengevat, het volgende beeld 
zien. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed – in samenwerking met het IVA insti-
tuut voor beleidsonderzoek en advies – een landelijk evaluatieonderzoek over het Actieplan 
Cultuurbereik 2001-2004. In dit Actieplan Cultuurbereik en cultuurdeelname, 1999-2003 
(2005) schrijven de onderzoekers dat op dat moment nog geen meetbaar effect van het 
Actieplan op de cultuurdeelname kon worden aangetoond. Het SCP kwam daarbij zelf met 
een aantal relativeringen. Noch het SCP, noch het ministerie van OCW wilden concluderen 
dat het Actieplan mislukt is. Zij vonden het nog te vroeg om hierover uitspraken te doen. Het 
SCP verwachtte in 2008 met meer resultaten te kunnen komen. Ook onderzoek van het IVA 
(2005) geeft aan in deze fase niet met conclusies te kunnen komen. Op grond van de dan 

                                                 
26  In de brief van 4 juni 2004 aan de Tweede Kamer is de voortgang van het project Cultuur en 
School toegelicht. In het schooljaar 2004-2005 ontvangt een eerste groep van ruim 700 basisscholen van het rijk 
een extra financiële bijdrage in het kader van de ‘regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs’. 
Doel is dat alle basisscholen in 2007 hun eigen aanpak op het gebied van cultuuronderwijs hebben geformuleerd 
en de samenwerking met culturele instellingen hebben vormgegeven.  
Een brief (2006) van de minister over cultuureducatie (Brief aan de Tweede Kamer van 1september 2006) laat 
zien dat het bereik van scholen voor primair onderwijs aanzienlijk is toegenomen (na 2004 zijn er meer middelen 
beschikbaar gesteld voor het programma Cultuur en School ). Niet expliciet aangegeven is hoe aanbod en bereik 
van Cultuur en School na 2004 een bijdrage geleverd hebben aan het bereiken van (de nakomelingen van) 
immigranten. Er is een impliciete veronderstelling dat, doordat het bereik in het primair onderwijs en op VMBO 
scholen is toegenomen, meer kinderen van immigranten deel hebben kunnen nemen.   
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beschikbare gegevens is niet vast te stellen of het Actieplan Cultuurbereik een eigen effect 
heeft gehad op het bereik van cultuur.  
 
Wel zijn er volgens het IVA effecten op het stedelijke en regionale culturele leven. Dankzij 
het Actieplan werken culturele organisaties meer samen: met elkaar, met scholen en met 
instellingen in andere sectoren. Ook vindt het IVA het Actieplan geslaagd als experiment in 
bestuurlijke samenwerking op landelijk niveau; gaandeweg is een gedeelde  verantwoorde-
lijkheid ontstaan voor gemeenschappelijke doelen van rijk, provincies en gemeenten.  
 
De Cultuurnota van 2005-2008 is, vooruitlopend op de genoemde publicaties, voorzichtig 
optimistisch over de resultaten van het Actieplan Cultuurbereik. ‘Hoewel de huidige cultuur-
notaperiode nog niet geheel is verstreken, is er voldoende grond voor de conclusie dat de 
Cultuurnota 2001-2004, Cultuur als Confrontatie, veel teweeg heeft gebracht. Mede dankzij 
een structurele verhoging van het cultuurnotabudget (…), speciale aandacht voor de werving 
van nieuw publiek en andere maatregelen om de diversiteit van publiek en programmering te 
versterken, zijn cultuurmakers en publiek dichter bij elkaar gekomen’ (Meer dan de som, 
Cultuurnota 2005-2008: 52). 
Het in 2007 verschenen evaluatierapport van een door de minister daarvoor aangewezen 
commissie Van stolling naar stroming geeft over de effecten van het Actieplan Cultuurbereik 
aan dat ‘het culturele veld (...) verder in beweging is gekomen’. Op het gebied van cultuur-
educatie en jongeren is veel teweeg gebracht, maar dat geldt niet voor alle terreinen:  
‘Thema’s zoals diversiteit en amateurkunst zijn (…) veel minder tot ontwikkeling gekomen. 
(…) de beweging [lijkt] vooral plaats te vinden in nieuwe en laagdrempelige circuits, in 
festivals en in wijken, maar veel minder binnen de ‘gevestigde’ orde van culturele instellin-
gen. Tenslotte lijken de versterking van de erfgoededucatie en vergroting van het publieksbe-
reik voor erfgoed niet goed realiseerbaar te zijn.’ (2007: 45, 46).   

6.1.2  De 2%-maatregel voor doelgroepactiviteiten van instellingen 
Deze stimuleringsregeling waarvan de ontstaansgeschiedenis uitgebreid is beschreven in het 
vorige hoofdstuk, hield in dat instellingen bovenop de verleende subsidie 2% extra konden 
krijgen voor het ontplooien van doelgroepactiviteiten. Dit was de maatregel waarmee de 
staatssecretaris de grote gesubsidieerde instellingen wilde laten bijdragen aan het 
diversiteitsbeleid. 
 
Deze maatregel was een compromis nadat de Tweede Kamer het voorstel tot de verplichte 
besteding van 3% van het totale subsidie voor doelgroepactiviteiten had afgekeurd.  Door de 
aanpassing kreeg de maatregel een vrijwillig karakter: instellingen die tenminste 3% van het 
subsidie aan doelgroepactiviteiten wilden besteden konden een bonus krijgen van 2% extra 
subsidie.  
 
Een evaluatieonderzoek in opdracht van het ministerie van OCW (Evaluatie 2% maatregel, 
Bureau Art 2006) vermeldt dat bij de concretisering van het beleidsvoornemen uiteindelijk 
elke instelling die aan dit criterium voldeed [tenminste 3% van het totale subsidie besteden 
aan doelgroepactiviteiten], automatisch 2% premie ontvangen heeft op de OCW-subsidie. Dit  
onder de voorwaarde dat deze premie bovenop de bestaande (= begrote) financiële inspanning 
aan dit doel zou worden besteed. Deze voorwaarde was in alle subsidiebeschikkingen opge-
nomen. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van dossieronderzoek bij een steekproef 
van 39 uit de 284 culturele instellingen die de 2% extra subsidie ontvingen en diepte-inter-
views bij 10 van deze 39 onderzochte instellingen. 
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‘Veel effecten van het doelgroepenbeleid zijn niet door middel van onderzoek vastgesteld.  
Door het gebrek aan onderzoeksuitkomsten en andere ‘harde gegevens’ kunnen instellingen 
niet goed aangeven welke activiteiten effectief zijn geweest. Daardoor wordt nauwelijks ken-
nis opgebouwd over de effectiviteit van activiteiten om nieuwe doelgroepen te bereiken.’ 
(Evaluatie 2% maatregel, Bureau Art 2006: 2)  
Uit de ervaringen van de tien geïnterviewde instellingen bleek echter wel dat een integrale 
aanpak een belangrijke succesvoorwaarde was: ‘een combinatie van speciaal aanbod, 
educatieve activiteiten rondom dit aanbod, specifieke wervings- en marketingacties en zo 
mogelijk ook het streven naar een meer divers samengesteld personeelsbestand.’ (Idem: 2) 
Het begrip ‘doelgroepen’ werd in de praktijk door de culturele instellingen zeer breed geïnter-
preteerd: 80% van de onderzochte instellingen gaf aan dat het ging om jongeren, een derde 
van de instellingen noemde (ook) expliciet culturele minderheden c.q. allochtonen als nieuwe 
doelgroep. 
 
In de Cultuurnota 2005-2008 werd de 2%-maatregel afgeschaft, omdat volgens  
staatssecretaris Van der Laan ‘op veel plaatsen is te zien dat de sinds de vorige Cultuurnota 
gegroeide praktijk de stimuleringsregeling in feite overbodig heeft gemaakt’(Meer dan de 
Som, Cultuurnota 2005-2008:12).  

6.1.3  De specifieke organisaties  
Naast het Actieplan en de 2%-maatregel heeft de staatssecretaris voor de uitvoering van zijn 
diversiteitsbeleid een aantal specifieke organisaties in het leven geroepen: Netwerk Culturele 
Sector (Netwerk CS),  een netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen over 
diversiteit in culturele organisaties; de Phenix Foundation, die ervoor moest zorgen dat 
kunstenaars met een andere dan Nederlandse achtergrond hun weg zouden vinden in de 
kunstenwereld en Atana, gericht op het bemiddelen van mensen met een dubbele culturele 
achtergrond naar bestuurs- en adviesfuncties. 
 
Netwerk CS   
In de Cultuurnota 2001-2004 stelt de staatssecretaris dat: ‘kennis en deskundigheid bij cultu-
rele instellingen over de manier waarop speciale doelgroepen het beste kunnen worden bena-
derd en over de presentatie en diversiteit van het culturele aanbod’ voor verbetering vatbaar 
zijn. Hij wilde daaraan meewerken door uitwisseling en bundeling van deskundigheid en 
ervaring beter mogelijk te maken. Om op dat punt de daad bij het woord te voegen is het 
Netwerk Culturele Sector in het leven geroepen. 
 
Netwerk CS kreeg twee functies: het uitwisselen van kennis en ervaringen en het 
beantwoorden en doorverwijzen van vragen over diversiteit in culturele organisaties. 
Voor de infrastructurele kosten van de activiteiten van het Netwerk CS werd in de 
 Cultuurnotaperiode 2001-2004 jaarlijks 0,27 miljoen euro ter beschikking gesteld (Voort-
gangsbrief Culturele Diversiteit 3 mei 2002: 15). 
 
Het netwerk kreeg de opdracht om zich te richten op culturele minderheden en de diversiteit 
van cultuuruitingen. Nog tijdens het oprichten van deze organisatie is daar als opdracht het 
verbeteren van de positie van vrouwen in de wereld van cultuur en media aan toegevoegd. 
Daarbij ging het niet om vrouwen als speciale publieksgroep, maar om hun arbeidsdeelname 
en bestuurlijke participatie. 
Het emancipatiebudget op de cultuurbegroting van (0,2 miljoen euro) werd daarom ‘ten 
behoeve van gerichte activiteiten’, geoormerkt aan de middelen voor het netwerk toegevoegd 
(Nota CAC 2001-2004: 41). 
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Netwerk CS heeft een website ingericht waarop kennis en informatie werd uitgewisseld:  
http://www.netwerkcs.nl/info. De organisatie verzorgde thematische bijeenkomsten voor pro-
fessionals in de cultuursector waar ervaringen en kennis uitgewisseld werden en was nauw 
betrokken bij een coachingsproject voor vrouwen in cultuur. Ook was er de beschikking over 
een bescheiden stimuleringsbudget voor culturele organisaties die een ‘leertraject koppelen 
aan een cultureel programma’. 
Het netwerk had in 2004 ca. 400 leden, zowel organisaties als individuen. In de periode 2005-
2008 is de subsidie aan het netwerk gecontinueerd en na die periode heeft het netwerk 
zichzelf opgeheven. Het richtte zich vooral op organisaties die geneigd zijn van diversiteit een 
onderwerp te maken.  
 
Netwerk CS heeft in 2006 laten nagaan wat de effecten van haar stimuleringsbudget geweest 
zijn. Uit het onderzoek naar elf van de door het netwerk gefinancierde projecten blijkt dat de 
instellingen de neiging hebben om een diversiteitsproject, als het is afgerond, niet te 
integreren in hun reguliere werk. Bij de onderzochte organisaties zijn diversiteitsprojecten 
vaak eenmalige losse activiteiten, omdat het de organisatie ontbreekt aan een visie op dit punt 
en daarmee aan inbedding in de organisatie (Trienekens 2006).   
 
Phenix Foundation  
Om ‘veelbelovende initiatieven’ niet ‘verloren te laten gaan’ maar ze een kans te geven,  
moeten ze tijdig worden herkend en gesterkt in hun potenties, schreef staatssecretaris Van der 
Ploeg in de Nota CAC. Daarvoor wilde hij meer mogelijkheden scheppen. 
Het plan van enkele fondsen om die initiatieven ook daadwerkelijk te kunnen herkennen en te 
stimuleren werd door de staatssecretaris gesteund. De staatssecretaris stelde 0,4 miljoen euro 
ter beschikking voor één organisatie, de Phenix Foundation, die zich op alle sectoren van de 
kunsten moest richten. Met de bijdragen van het FAPK, De Mondriaanstichting en het VSB 
fonds kwam het budget op 1,2 miljoen euro per jaar (OCW 2002 :14, Cultuurnota 2001-2004: 
42). 
 
In het beleidsplan 2001-2004 van de Phenix Foundation is zijn doel als volgt omschreven: 
‘Phenix is een organisatie die de rijkdom aan culturen in Nederland beter tot uitdrukking wil 
laten komen in het kunstenaanbod. Phenix richt zich daarbij vooral, maar niet alleen, op de 
maker met een achtergrond in een andere cultuur dan alleen de Nederlandse, de kunstenaar 
die zijn weg wil vinden in de Nederlandse professionele kunstwereld.’ 
 
De Phenix Foundation trachtte zijn doel te bereiken door het inzetten van drie instrumenten: 
het geven van advies en begeleiding aan kunstenaars, met het doel hen wegwijs te maken in 
de Nederlandse kunstensector (1); het (al dan niet samen met andere instellingen) ontwikkelen 
van projecten die een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor kunstenaars en instellingen (2); 
het aanbieden van een platform waar belemmeringen kunnen worden opgemerkt en oplossin-
gen kunnen worden aangedragen (3). 
 
Onder ‘kunstenaanbod’ werd door de Phenix Foundation een breed palet van cultuuruitingen 
verstaan: theater, dans, muziek, literatuur, beeldende kunst, film, nieuwe media, mode en 
design. De organisatie richtte zich in eerste instantie op semiprofessionele en professionele 
kunstenaars, en op hen die ernaar streefden om dat te worden (De Vries 2005). 
 
De Phenix Foundation heeft het niet gered. Op grond van een tussentijdse evaluatie van 
bureau LaGroup (2003), in opdracht van De Mondriaanstichting, het VSB fonds en het Fonds 
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voor de Podiumkunsten, heeft de Phenix Foundation  in overleg met het ministerie van OCW 
en de andere subsidiegevers besloten de eer aan zichzelf te houden en in het beleidsplan 2004 
aangegeven na dat jaar de activiteiten niet te continueren.  
 
Het evaluatierapport van LaGroup stelde onder andere dat de doelstellingen te breed en niet 
meetbaar waren, de doelgroepen onvoldoende duidelijk waren, het bestuur onvoldoende 
zichtbaar was en de organisatie niet proactief genoeg opereerde. De evaluatie gaf ook aan dat 
voor succesvol overheidsbeleid op dit vlak een positieve benadering, een ander perspectief op 
diversiteit en een proactief en slagvaardig beleid nodig zijn. Stimulering van culturele 
diversiteit zou moeten plaatsvinden bij bestaande organisaties en niet van buitenaf. 27  
 
Atana  
Atana was het initiatief van de antropoloog en adviseur Rob Boonzaajer-Flaes voor de 
kadervorming van potentiële allochtone bestuurders. Atana richt zich op mensen met een 
dubbele culturele achtergrond en/of expertise op het terrein van culturele diversiteit. Doel is 
hen te scholen en naar bestuurs- of adviesfuncties te bemiddelen. Atana Cultuur is het 
programma waarmee de organisatie begin 2000 van start ging. In de cultuursector werden 
bestuursfuncties steeds te eenzijdig (wit, man , 50+) bezet. Dit deed geen recht aan de 
veranderde samenstelling van de Nederlandse bevolking. ‘Het rijke potentieel van mensen die 
niet tot de traditionele Nederlandse bevolking behoren, zou voor een frisse kijk en een 
waardevolle input kunnen zorgen.’ (http://binok.nl/atana/atana/programma/cultuur.aspx).  
 
Het programma heeft effect gehad. In 2002 bemiddelde Atana 67 mensen (OCW 2002: 3) en 
in 2006 ca. 200 mensen naar besturen van culturele instellingen en adviescommissies. Maar 
de door Atana voorgedragen kandidaten zijn nog niet toegetreden tot de besturen van de grote 
gesubsidieerde instellingen. Atana heeft zijn werkzaamheden uitgebreid naar het 
vrijwilligerswerk en naar een speciaal programma voor de stad Amsterdam. Het initiatief 
ontving een subsidie van ca. 130 duizend euro (Idem:14) in de jaren 2001-2004. De 
meerjarensubsidie is ook gedurende de cultuurnotaperiode 2005-2008 gecontinueerd.  
 
Atana bestaat nog steeds.  
 

6.2  Uitwerking diversiteitsbeleid bij gesubsidieerde organisaties: 
aanvragers cultuurnota  

 
Naast de maatregelen die de staatssecretaris heeft genomen om zijn diversiteitsbeleid uit te 
voeren beschrijf ik hoe een aantal organisaties voor de podiumkunsten die uniek zijn of een 
typisch voorbeeld zijn van één van de soorten uitvoeringsorganisaties in de podiumkunsten 
(zie inleidende paragraaf bij dit hoofdstuk en par. 3.3.4), zich opgesteld hebben ten opzichte 

                                                 
27 In mei 2004 verschijnt een ander rapport, Een simplistisch verbond, in opdracht van het FAPK en de 
Mondriaan Stichting dat nagaat  hoe deze fondsen na het wegvallen van de Phenix Foundation de culturele 
diversiteit kunnen waarborgen en stimuleren. Een simplistisch verbond geeft aan dat migrantenkunstenaars 
artistieke ondersteuning vinden bij werkplaatsen en instellingen voor talentontwikkeling, en zakelijke 
ondersteuning bij Kunstenaars en Co. Ook stellen zij dat de fondsen een medewerker moeten aanstellen die 
kennis heeft van culturele diversiteit in de kunsten en die een groot netwerk heeft in het cultureel diverse 
kunstenveld. Deze medewerker krijgt de taak om de organisatie en de adviescommissies alert te houden. 
Tenslotte doen zij het voorstel dat de fondsen gezamenlijk een (tijdelijk) Projectteam Culturele Diversiteit (PCD) 
oprichten.  
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van het diversiteitsbeleid.  
 
Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK) 
Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten stelde zich ten doel de kwaliteit en 
kunstzinnige verscheidenheid van de amateurkunst en de podiumkunsten in Nederland te 
bevorderen. Het fonds werkte in opdracht van het ministerie van OCW. Het beschikte over 
een budget van circa 18 miljoen euro per jaar en ontving jaarlijks ongeveer tweeduizend sub-
sidieaanvragen die werden voorgelegd aan commissies van adviseurs. Ongeveer 700 aanvra-
gers ontvingen jaarlijks een subsidie (FAPK: 2005). 
 
Het fonds verstrekte subsidies aan amateurkunstenaars en podiumkunstenaars,  groepen en 
ensembles die met hun projecten een bijdrage leveren aan de (inter)nationale kwaliteit, 
ontwikkeling en veelzijdigheid van de amateur- en podiumkunsten in Nederland en de 
manifestatie daarvan in het buitenland. Daarbij richtte het fonds zich in eerste instantie op de 
aanvragers die niet structureel door het Rijk werden gesubsidieerd. Omdat het een landelijk 
fonds was, kwamen alleen projecten die het lokale belang overstijgen voor subsidie in 
aanmerking. 
 
Het FAPK schreef daarnaast in haar beleidsplan voor 2001-2004 dat het de Phenix Founda-
tion ging ondersteunen. ‘De opzet biedt ruimte aan participanten met verschillende ervaring, 
aan verschillende regionale, nationale en internationale groeperingen, verschillende kunstdis-
ciplines, aan organisatorische en financiële begeleiding, artistieke ondersteuning, hulp bij het 
vinden van een publiek, het initiëren van projecten, het organiseren van bijeenkomsten, en het 
op schrift stellen van inzichten.’ 
Het fonds verwachtte in zijn reguliere subsidiering baat te hebben bij de ervaring en de des-
kundigheid die in deze voorziening zou worden opgebouwd. Het kondigde aan die ervaringen 
en deskundigheid te zullen borgen met ‘een bestuurlijke constructie’ (Beleidsplan 2001-
2004:12).  
 
Volgens het FAPK zou na 2004 culturele diversiteit geen beleidsprioriteit meer moeten zijn. 
Het FAPK  meende dat dan  de culturele verscheidenheid in de samenleving en de kunsten 
worden verankerd zouden zijn het beleid, in de kerntaken en in de organisatie.  
Het Fonds nam zich voor in het reguliere subsidie een taakstellend budget in te voeren, waar-
uit projecten worden gehonoreerd die de culturele verscheidenheid in de podiumkunsten 
bevorderen. In 2002 voerde het daarnaast een budget voor semiprofessionele aanvragen in, 
ook bedoeld voor aanvragen met een cultureel divers karakter, maar dat werd in 2005 weer 
opgeheven, omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt en het FAPK culturele diversiteit 
en andere beleidsprioriteiten weer in zijn algemene beleid wilde opnemen.  
 
In de Notitie Culturele Diversiteit van 3 november 2006 merkte het Fonds op dat in het kader 
van de (reguliere) subsidieregeling weinig aanvragen werden ingediend waarbij makers met 
een dubbele culturele achtergrond betrokken waren. Het aantal was naar schatting van mede-
werkers kleiner dan 10%. De verklaring daarvoor van het fonds was dat het ‘vanwege haar 
positie binnen het bestel aanvragen [beoordeelt] voor projecten van veelal meer gevorderde 
makers die op landelijk niveau actief zijn. Hiertoe behoren vooralsnog relatief weinig 
cultureel diverse makers’. 
 
De toenmalige directeur van het FAPK, Ben Hurkmans, gaf in een gesprek (2005) aan binnen 
het Fonds te werken aan een proactievere opstelling op dit punt.  
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‘Het zou goed zijn een slag te maken in het sensibiliseren van de medewerkers en de advi-
seurs over diversiteit, zoals het kijken naar kwaliteit: dat vraagt om een open, nieuwsgierige 
houding. Met het debat over kwaliteit wordt een open zenuw geraakt. Mensen worden aange-
sproken op zaken, waarop ze niet willen worden aangesproken; het vraagt van hen om vanuit 
een andere dan hun gebruikelijke houding te kijken naar podiumkunsten, dat betekent ook 
anders kijken naar kwaliteit. Dat kun je niet forceren. (…) Van het budget voor semi-profs, 
ingevoerd in 2002, dat impliciet vooral ook voor allochtone kunstenaars was bedoeld, werd 
onvoldoende gebruik gemaakt en de commissie is opgeheven. De ‘stille’ target om 10 -15% 
van het projectenbudget te besteden aan projecten met een cultureel divers karakter is wel 
gehaald.’ 
 
Bij het FAPK bleek het sensibiliseren van de organisatie voor culturele diversiteit moeilijk te 
liggen, hoewel de toenmalige (2005) directeur, die wel gevoelig was voor een contextuele 
opvatting (KC-redeneringen), er wel actie op wilde ondernemen. Onder de medewerkers 
overheerst de KK-visie. Pogingen om een slag te maken naar een andere, meervoudige, meer 
contextueel bepaalde opvatting van kwaliteit bij de beoordeling van projecten verliepen 
moeizaam. 
 
Het Theater Instituut Nederland  
Het Theater Instituut Nederland (TIN) wil een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van 
en de meningsvorming over de Nederlandse theatercultuur in haar internationale context. Dit 
sectorinstituut is het kennis en informatiecentrum voor de theatersector. Daartoe verstrekt het 
informatie, verricht het onderzoek en initieert het debatten. Het TIN beheert een museale 
collectie en een bibliotheek, het organiseert evenementen en publiceert boeken, cd’s en andere 
uitgaven. Het rekent toneel en jeugdtheater, dans, mime- en bewegingstheater, poppen- en 
objecttheater, muziektheater en theateramusement tot zijn werkterrein. 
Tot zijn primaire taken rekent het TIN: het verzamelen van objecten en het vergaren van 
informatie; het informeren en adviseren van theaterprofessionals en het openstellen van al zijn 
kennis voor publiek. 
In zijn plan 2001-2004 schreef het TIN dat het in de betreffende cultuurnotaperiode zijn 
huidige taken wilde blijven vervullen. De educatieve functie zou een prominente plaats in de 
productontwikkeling krijgen. Daarbij zou worden aangehaakt bij het schoolvak Culturele en 
Kunstzinnige Vorming (CKV). 
 
In de periode 2001-2004 was diversiteit geen specifiek aandachtspunt van het TIN. In de loop 
van het Cultuurnotaproces startte het TIN samen met een organisatieadviesbureau het 
coachingsproject ‘Carrières of barrières’ voor vrouwen in de cultuur. De vierde versie van dat 
coachingsprogramma (2004) spitste zich toe op vrouwen van uiteenlopende culturele 
achtergronden. Verder intensiveerde het TIN zijn inspanningen voor het schoolvak CKV en 
organiseerde het in samenwerking met Mira Media (een organisatie voor diversiteit in de 
Media) een cursus voor een nieuwe generatie cultuurjournalisten. Een aantal van de 
deelnemers had een dubbele culturele achtergrond. Het TIN ontving in 2001-2004 een 
subsidie van ca 5,8 miljoen euro jaarlijks, waarvan 3,6 miljoen van de rijksoverheid 
(Jaarverslag 2004: 61). 
 
Uit de werkprogramma’s en de jaarverslagen is geen inzet gebleken van het TIN om (het werk 
van) immigrantenkunstenaars te incorporeren in de kernactiviteiten. De inspanningen lijken 
zich te beperken tot de genoemde specifieke acties. Deze instelling, het geheugen en 
documentatiecentrum op het gebied van het theater in Nederland, hanteerde in de periode 
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2001-2004 zo blijkt uit de werkprogramma’s en de jaarverslagen een traditionele (KK) 
opvatting van wat tot de Nederlandse theatercultuur behoorde.   
 
Het Nationale Toneel  
Het in Den Haag gevestigde Nationale Toneel (NT) is één van de grote Nederlandse toneel-
gezelschappen. Het ontving in 2004 2,8 miljoen euro subsidie van het rijk en 3,2 miljoen euro 
subsidie van de gemeente Den Haag. De opbrengsten van de voorstellingen bedroegen in dat 
jaar 1,3 miljoen euro. De thuisbasis van het NT is de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, 
waar de helft van de voorstellingen gespeeld wordt. Het gezelschap speelt jaarlijks ca. 175 
voorstellingen in Den Haag en 150-200 elders; het trekt circa 130.000 bezoekers per jaar. 
In het land bespeelt het NT alle belangrijke grote en kleine zalen. Het streeft ernaar én de 
ervaren toneelbezoeker én een nieuw jong publiek te bereiken met een divers repertoire, dat 
zowel (moderne) klassiekers omvat als nieuw werk van beginnende toneelauteurs. 
De doelstellingen van het NT: 

• het brengen van repertoire uit het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord, 
in grote zalen, middenzalen en kleine zalen; 

• het bereiken van een groot, breed en divers samengesteld publiek in de Randstad en in 
de regio; 

• het begeleiden van jonge regisseurs, acteurs en schrijvers bij het maken van produc-
ties; 

• het verstevigen van de basis in de vestigingsstad Den Haag. 
 
In het kader van de tweede en de vierde doelstelling heeft het NT in de periode 2001-2004 
vooral getracht een impuls te geven aan het bereik van jongeren. Dat gebeurde via het 
initiatief van de NT tribune, een webpagina met informatie over de producties en educatie. 
Met behulp van deze webpagina werd  het voorstellingenbezoek door  jongeren gestimuleerd 
en konden zij zich aanmelden om de werkruimtes van het gezelschap te bezoeken. Daarnaast 
intensiveerde het NT het contact met het publiek via een netwerk van docenten, jongeren, 
‘ambassadeurs’ en coördinatoren  
 
De toenmalige algemene directeur van het NT, Evert de Jager: 
‘Wij bereiken ongeveer 10% van de bevolking, dat is in principe genoeg om de zalen mee te 
vullen. Het NT heeft na een periode van reflectie de koers ingezet om in de 
cultuurnotaprocedure (2005-2008) te zorgen dat een meer gedifferentieerd theaterpubliek 
wordt bereikt; en dat betekent dat het gezelschap zich bezonnen heeft op zijn functie. Ook 
makers zouden zich meer bezig moeten houden met de vraag voor wie ze een voorstelling 
maken; dat idee leeft nog niet erg in grote delen van de toneelwereld (…).Veel stukken uit het 
klassieke westerse repertoire gaan over het soort  thematiek dat we nu ook in de samenleving 
zien (b.v. Oresteia), maar blijken te abstract te zijn om een brede doelgroep te bereiken. Met 
het stuk ‘Volkert van der G. en Mohammed B.’ (2006) is het wél gelukt een veel breder 
publiek te bereiken. Dat stuk heeft hele matige recensies gekregen. Mogelijk komt dat ook 
omdat er hier geen traditie is van teksttoneel, zoals in Engeland waar veel meer nieuwe 
teksten over het hier en nu worden gemaakt. Het ontbreken van zo’n schrijverscultuur staat de 
erkenning van stukken die gaan over het hier en nu in de weg.’  
 
Het Nationale Toneel heeft  een succesvolle poging gedaan om een breder, jong publiek te 
trekken met een voorstelling die gaat over een actueel met de immigratie samenhangend 
onderwerp. Maar kreeg daarop negatief commentaar van de voor hen belangrijke 
professionele omgeving: de recensenten en de collega’s.  
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De Jager schrijft die weerstand toe aan het ontbreken van een schrijverscultuur in ons land, in 
tegenstelling tot de situatie in Engeland, waar wel een schrijverscultuur bestaat. In ons land 
worden bij de grotere toneelgezelschappen vooral traditionele teksten hernomen en bestaat de 
erkende ‘vernieuwing’ vooral uit nieuwe interpretaties van die stukken door regisseurs. Voor 
de nieuwe teksten, waarin ook andere verhalen, metaforen en verbeeldingen van de nieuwe 
Nederlanders aan de orde kunnen komen, is daardoor weinig ruimte. 
 
In dit voorbeeld zien we dat de voorzichtige verruiming van deze instelling van wat tot het 
gesubsidieerde toneel behoort (KC-opvatting) niet wordt geapprecieerd door een groep 
bepalende professionals (recensenten en collega’s) die de traditie van het ‘regisseurstoneel’ 
continueren. Op het niveau van de uitvoering speelt een groep makers en recensenten met een 
KK-opvatting een bepalende rol.  
 
Het Residentie Orkest  
In het beleidsplan 2001-2004 geeft het Residentie Orkest (RO) aan een breed kwaliteitspro-
duct te willen creëren en een optimale positionering van dat product in de markt te willen 
realiseren. Het repertoire is breed, van klassiek-romantisch tot hedendaags.  
Het orkest ontvangt in de periode 2001-2004 van het rijk 2,5 miljoen euro en van de gemeente 
Den Haag 3,9 miljoen euro. Het orkest verzorgt ca.70 activiteiten per jaar.  
Voor de stad Den Haag vervult het orkest een ambassadeursrol. Het werkt samen met zuster-
orkesten in het buitenland en wil jonge dirigenten een kans geven.  
 
Volgens de Raad voor Cultuur is het orkest van internationaal niveau en behoort het tot de 
toporkesten van Nederland. Het orkest wilde in de periode 2001-2004 allochtone doelgroepen 
bereiken door het programmeren van musici uit een andere muziekcultuur in samenwerking 
met het orkest. Het orkest nam zich voor weer meer jongerenconcerten geven en nadere 
aansluiting te zoeken bij het vak CKV. Tijdens de uitvoering van dit beleidsplan zijn er 
jaarlijks tussen de vijf en de acht kinder- en jeugdconcerten gegeven, één concert met  nieuwe 
composities naar aanleiding van het werk van allochtone dichters en twee concerten met 
Turkse musici. Eén daarvan was succesvol, in de zin dat er veel Turkse bezoekers naar het 
concert gekomen zijn. Een tweede concert in 2003 liet qua bezoekersaantallen te wensen over. 
Na die tijd is er op dit onderwerp geen specifieke actie meer ondernomen. 
 
Bij het Residentieorkest was de oriëntatie op de functie voor de bevolking minder uitgewerkt 
dan bij het Nationale Toneel, de KK-opvatting overheerste. Het orkest stond niet expliciet 
afwijzend tegenover concerten waarin muziek uit het niet- westers repertoire of fusievormen 
een plek hebben, maar dit soort concerten had geen prioriteit.  

Theater Cosmic  
Theater Cosmic was een producerend en presenterend theater met ‘culturele diversiteit als 
voertaal’ (Kunstenplan Cosmic 2001-2005:5). In zijn 25-jarige bestaansgeschiedenis heeft het 
zich ontwikkeld tot centrum van cultureel diverse podiumkunsten in Nederland. Cosmic, nu 
met de toneelgroep Made in da Shade opgegaan in Theater MC, was een aanjager van nieuw 
repertoire, spel- en regietalent, en discussie over kunst in een interculturele context. Cosmic-
producties reizen in binnen- en buitenland.  
 
De kernactiviteiten werden voor de periode 2001-2004 als volgt geformuleerd: producties, 
repertoireontwikkeling, talentontwikkeling & jongerenproducties, gastprogrammering en 
debat. 
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Jarenlange investering in talent en repertoire stonden aan de wieg van de eerste twee grote-
zaalproducties: De Koningin van Paramaribo (2001) en Romeo ‘n Juliette, a Caribean 
Xperienz (2003), zijn veelvuldig gespeeld en beide genomineerd voor de NRC Handelsblad 
Toneelpublieksprijs.De producties toonden de waarde van talent- en repertoireontwikkeling. 
Clark Accord’s boek De Koningin van Paramaribo vond zijn weg naar de grote zaal via een 
monoloog voor het jaarlijkse Cosmic-festival ‘Hollandse Nieuwe’. De kleine-zaalversie van 
Romeo ‘n Juliette ontstond als locatieproject in een parkeergarage in de Bijlmermeer in 
Amsterdam-Zuidoost.  
 
Daarnaast heeft Cosmic in de periode 2001-2004 een weg van verdere artistieke en themati-
sche verdieping ingeslagen, door ontwikkeling van producties met een intercultureel 
perspectief en meer ‘reflectief’ karakter. Voorbeelden daarvan zijn T ‘n L van Brigitta 
Hacham en De zwarte met het witte hart van Arthur Japin. 
 
Het jaarlijkse festival ‘Hollandse Nieuwe’ heeft inmiddels meer dan negentig nieuwe 
theaterstukken opgeleverd, en is daarmee uitgegroeid tot dé landelijke broedplaats voor 
cultureel divers toneelrepertoire. Artistieke teams met gemengde culturele achtergrond en 
ervaring presenteren nieuwe eenakters van beginnende schrijvers als geënsceneerde readings 
voor publiek, waarbij tegelijkertijd samenwerkingsmogelijkheden met regisseurs, spelers en 
coaches worden verkend. Daarnaast is het een platform voor opdrachten aan prominente 
schrijvers, een toneelsoap, debat, en de uitreiking van vijf prijzen. Het stuk dat de Hollandse 
Nieuwe Toneelschrijfprijs wint, wordt geproduceerd. Onderdeel van het festival is een 
schrijverscursus.  
 
Cosmic programmeerde in de periode 2001-2004 tussen de zestig en zeventig 
gastvoorstellingen. Rond het ‘Urban theatre’, een nieuw genre dat in inhoud, stijl en vorm een 
vertaling is van migratie en globalisering in een stedelijke context, zijn in samenwerking met 
zes Europese Culturele Instituten in Nederland 26 voorstellingen van gezelschappen uit negen 
grote Europese steden gespeeld. Een tweedaagse conferentie vormde een platform voor 
discussie tussen ruim honderd Europese theaterprofessionals en beleidsmakers.  
 
Theater Cosmic droeg bij aan de discussie over culturele diversiteit in de podiumkunsten. Er 
werden debatten georganiseerd tijdens verschillende activiteiten, zoals de Turkish en Moroc-
can Lounges, bijeenkomsten die voor publiek en makers uit deze bevolkingsgroepen moesten 
zorgen: ‘Hollandse Nieuwe’; het oriënterende congres ‘multicultureel theater in Europa’; het 
European Urban Theatre Festival en het Theaterfestival. 
 
In 2002 verzorgde Cosmic 255 uitvoeringen van 13 eigen producties in Nederland, met in 
totaal bijna 26.000 bezoekers. Cosmic ontving in 2002  ruim 850 duizend euro subsidie van 
OCW, ca.131 duizend euro van de gemeente Amsterdam en  ca. 430 duizend euro aan overige 
bijdragen.  
 

6.3   Analyse van de uitvoering en de uitwerking van het beleid  
 

De actoren 
In het uitvoeringsproces is de rolverdeling tussen de actoren anders dan bij de totstandkoming 
van het beleid. 
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Van de formele actoren die bij het totstandkomingsproces van het beleid betrokken zijn, 
hebben de minister en de Raad voor Cultuur een bescheiden rol. Voor de Tweede Kamer is in 
het uitvoeringsproces geen rol weggelegd, anders dan de jaarlijkse behandeling van de 
cultuurbegroting. De minister houdt  in ieder geval jaarlijks bij of de plannen conform het 
goedgekeurde plan uitgevoerd worden en of de financiële situatie gezond is. De Raad voor 
Cultuur gaat na door bezoeken aan cultuuruitingen en tussentijdse gesprekken met de 
cultuurinstellingen of de kwaliteit van de uitingen aan de verwachtingen voldoet. Ook een 
instelling als het Fonds voor de Amateurkunst en Podiumkunsten gaat na of de projecten 
conform de inhoudelijke en financiële afspraken uitgevoerd worden  en oordeelt over de 
kwaliteit van de projecten.   
 
De belangrijkste rol in het uitvoeringsproces is weggelegd voor de uitvoeringsorganisaties. De 
gevestigde cultuurinstellingen, waar het meeste geld naartoe gaat, nemen de belangrijkste 
positie in. De instellingen concentreren zich op het uitvoeren van hun artistieke werk, meestal 
vanuit een KK-opvatting.  
 
Voor hen is het van belang wat hun collega’s, de vooraanstaande kunstrecensenten en de 
adviseurs van de Raad of van de fondsen van hun werk vinden. In de praktijk van de 
uitvoering spelen daarom verwante instellingen en recensenten als actoren een niet 
onbelangrijke rol.  
 
In de praktijk van de uitvoeringsperiode 2001-2004 hebben de meeste instellingen weinig 
belangstelling getoond voor het diversiteitsbeleid, een enkele uitzondering daargelaten.  
Voor de instellingen met een multiculturele oriëntatie, die als gevolg van de in het vorige 
hoofdstuk geschetste ontwikkelingen met het landelijk deel van het Actieplan Cultuurbereik 
middelen hebben gekregen, geldt wel dat zij met hun activiteiten een bijdrage hebben 
geleverd aan de diversiteit in de gesubsidieerde cultuursector.    
 
Het diversiteitsbeleid is vanzelfsprekend wel opgepakt door de uitvoeringsorganisaties met 
KC-opvattingen die daar specifiek voor in het leven waren geroepen: de Phenix Foundation, 
Netwerk CS en Atana, echter met een beperkt resultaat. Ook het Actieplan Cultuurbereik (met 
PP- en KC -uitgangspunten) heeft met de stedelijke en provinciale programma’s impact gehad 
en heeft voor een verbreding van de cultuurdeelname gezorgd, afhankelijk van de actoren op 
lokaal en provinciaal niveau.   

Krachtenspel van de implementatie  
 
De positie van de gevestigde instellingen  
De gevestigde instellingen hebben niet alleen een zeer dominante rol in de uitvoering van het 
beleid. Ook speelt bij de uitvoering van het beleid binnen die instellingen een groter aantal -en 
vaak andere- medewerkers een belangrijke rol dan bij de totstandkoming van beleid. Veel 
medewerkers hebben, gezien hun positie in de organisatie, vooral oog voor de producten die 
zij tot stand moeten brengen en veel minder oog voor discussies over het cultuurbeleid. Over 
de inhoud van hun werk hebben zij over het algemeen een KK- opvatting. Dat betekent dat 
een onderwerp als diversiteitsbeleid vaak weinig leeft. Alleen als een instelling expliciet, uit 
eigen beweging werk van diversiteit maakt, komt het van de grond. Slechts enkele 
organisaties hadden in de periode 2001-2004 een dergelijke oriëntatie.  
 
Daarbij komt dat er binnen deze instellingen meestal meer aandacht is voor de productie en 
minder voor de deelname van het publiek. De productietak van deze bedrijven heeft 
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bovendien vaak meer status in het bedrijf dan de afdeling die zich met deelname bezighoudt. 
Dat betekent dat er binnen de organisaties vaak beperkt oog is voor participatie. Het 
referentiekader voor succes en aanzien ligt in de praktijk dan ook niet zozeer bij een succesvol 
participatie- of diversiteitsbeleid zoals de overheid dat wil, maar veel meer bij het  krijgen van 
waardering voor het artistieke product van collega’s en beroepsbeoordelaars, zoals 
recensenten en adviseurs die meestal een KK-visie hebben. Zelfs als een directeur van een 
instelling, zoals die van het Nationale Toneel, wel oog heeft voor diversiteit en participatie, 
dan heeft hij rekening te houden met deze dynamiek in zijn organisatie en in de professionele 
wereld. De KK- visie is bij deze organisaties zeer krachtig en dat betekent dat de invloed van 
het KK denken bij het uitvoeren van het beleid nog veel groter is dan bij het tot stand komen 
ervan.  
 
Een specifieke organisatie met een kort leven: de Phenix Foundation 
De Phenix Foundation was bedoeld om kunstenaars met een achtergrond in een andere cultuur 
dan de Nederlandse hun weg te laten vinden in de Nederlandse professionele kunstwereld. 
Dat betekende dat de foundation de kunstenaars moest vinden en ze vervolgens op weg moest 
helpen in de Nederlandse cultuursector. Het vinden van de kunstenaars was geen probleem, 
maar hen de weg wijzen in de reguliere cultuursector was tot mislukken gedoemd. 
 
Omdat het de staatssecretaris niet gelukt was de gevestigde instellingen te betrekken bij het 
diversiteitsbeleid in de vorm van de 3%-maatregel, hadden de instellingen geen verplichting 
om in het kader van hun gesubsidieerde activiteiten aandacht te besteden aan 
diversiteitsbeleid. De aandacht voor diversiteit in deze organisaties, en met name voor 
immigranten kunstenaars en hun uitingen, kwam alleen naar voren als een instelling daar zelf 
actie op ondernam. Gezien de geschetste interne dynamiek en het externe referentiekader van 
veel instellingen viel dit slechts van een enkele uitzonderlijke instelling te verwachten.  
De staatssecretaris heeft op zijn beurt gepoogd om het diversiteitsbeleid te realiseren via de 
specifieke instellingen en het Actieplan. Voor de Phenix Foundation gold dat deze instelling 
door de staatssecretaris opgezadeld was met een onmogelijke taak. De meeste instellingen 
waren verre van geïnteresseerd om zich te verbinden met deze kunstenaars. Daarbij komt nog 
het feit dat deze instelling door de staatssecretaris in het leven geroepen was: alleen al om die 
reden kon het op weinig sympathie rekenen van de instellingen, die autonomie hoog in het 
vaandel hadden staan.  
 
De eerder genoemde evaluatie van LaGroup  plaatste ook vraagtekens bij de kracht van het 
bestuur, de doelstellingen en de  mate van proactiviteit van de organisatie. Dat heeft zeker een 
rol gespeeld, maar was niet de belangrijkste oorzaak dat de Phenix Foudation de gevestigde 
instellingen niet heeft kunnen bereiken. 
Ten aanzien van de overheid merkten de evaluatoren van LaGroup op dat deze diversiteit met 
een positiever en slagvaardiger beleid zou moeten benaderen. De staatssecretaris had dat 
laatste wel geprobeerd, maar was daarin door de krachtige positie van de instellingen in het 
cultuurveld -juist het gevolg van een jarenlang beleid- door dat veld zelf en de politiek 
tegengehouden.  
 
Het  ontbreken van een noodzaak bij alle instellingen en van interesse bij de meeste van hen 
voor diversiteitsbeleid wordt in de uitvoering nog beter zichtbaar en voelbaar dan bij het tot 
stand komen van het beleid. De poging van de staatssecretaris om de instellingen alsnog via 
specifieke organisaties zoals de Phenix Foundation te overtuigen om aandacht te besteden aan 
diversiteit is gezien de positie en houding van de instellingen bij de uitvoering kansloos. De 
instellingen hadden  geen bezwaar tegen het in het leven roepen van de specifieke 
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organisaties, juist omdat het hen niet zou raken. Ook de andere specifieke organisaties 
Netwerk CS en Atana zagen zich met deze dynamiek geconfronteerd. Voor Netwerk CS  en 
Atana gold dat zij weliswaar veel instellingen bereikten, maar de gevestigde instellingen niet 
of nauwelijks. 
 
Actieplan Cultuurbereik en cultuurdeelname van immigranten 
Het Actieplan Cultuurbereik bestond in de periode 2001-2004 uit gemeentelijke en 
provinciale programma’s voor cultuurbereik, die door OCW onderschreven werden. 
Volgens de evaluatie van 2007 had het Actieplan wel beweging veroorzaakt in het culturele 
veld, maar waren de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit achtergebleven. Ook 
vonden de bewegingen vooral plaats in laagdrempelige en nieuwe circuits en veel minder bij 
de gevestigde cultuurinstellingen.     
 
Het laatste punt illustreert dat de nieuwe impuls voor participatie aan de gevestigde 
cultuurinstellingen voorbij is gegaan. De aanhangers van het KK-denken, waaronder de 
gevestigde instellingen, zijn van oudsher gewend aan participatiemaatregelen als onderdeel 
van het gesubsidieerde cultuurbeleid (par. 2.4.5), die ondergebracht zijn bij speciale 
voorzieningen.  
 
De activiteiten van deze organisaties raken die van de gevestigde instellingen niet of 
nauwelijks. Het bestaan van deze instellingen voor cultuurdeelname heeft ook als effect gehad 
dat de gevestigde instellingen zich ontslagen voelden van participatie als een kerndoelstelling 
voor hun organisaties. Ook het Actieplan Cultuurbereik was ingericht en ingezet om buiten de 
gevestigde organisaties participatie doelstellingen te kunnen bevorderen. Daarbij komt dat de 
instellingen zich in het uitvoeringsproces concentreren op hun eigen activiteiten en het KK-
denken zeer dominant is. Dit alles overziend kan alleen gehoopt, maar niet verwacht worden 
dat de gevestigde instellingen in het uitvoeringsproces alsnog geïnteresseerd zouden raken in 
participatie. Het kan dan ook niet verbazen dat uit de evaluatie van het Actieplan 
Cultuurbereik blijkt dat de veranderingen vrijwel niet plaatsvinden in de gevestigde 
cultuursector. 
 
Een van de doelstellingen van het Actieplan was het bevorderen van diversiteit, met het 
plaatsen van dit onderwerp in het Actieplan was het onderwerp ‘geparkeerd in het domein van 
de participatie’ en daarmee geen aandachtspunt meer voor de gevestigde instellingen. In dit 
arrangement konden de gevestigde instellingen zich vinden, ook al omdat zij zich niet 
verantwoordelijk voelen voor participatie. Opvallend is de constatering in het evaluatierapport 
Van stolling naar stroming dat de cultuurdeelname van immigranten binnen het Actieplan, 
ook in de ‘laagdrempelige’ en ‘nieuwe’ initiatieven, niet goed van de grond is gekomen. De 
uitvoerders van het lokale en provinciale beleid hebben kennelijk de moeilijkste doelgroep 
van het beleid laten liggen en de lokale, regionale en landelijke stuurgroep die het Actieplan 
Cultuurbereik begeleidden hebben dat niet op tijd geconstateerd. 
 
Op het gebied van de participatie zijn de instellingen door het toedoen van het Actieplan niet 
actiever geworden; zij konden zich er, zoals zij gewend waren, gelegitimeerd niet mee bezig 
houden.  
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7 BEVINDINGEN 
 
Op basis van de bevindingen in de hoofdstukken 4,5 en 6 beantwoord ik in dit hoofdstuk  de 
onderzoeksvragen en voeg daar een aantal nadere observaties aan toe.  
 

7.1  Redeneringen en uitvoering beleid tussen 1980 en 1999: de eerste 
onderzoeksvraag 
 
De eerste onderzoeksvraag luidde: 
1.a  Welke probleemformuleringen, doelen en (voorgenomen) maatregelen zijn gebruikt in 
 de beleidsteksten voor cultuur en immigranten in de periode 1980-1999? 
1.b Met welke maatregelen is het beleid uitgevoerd? 

Teksten 
Het beleid voor cultuur en immigranten start niet vanuit de context van het cultuurbeleid, 
maar vanuit het welzijnsbeleid. In het Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 1982  
zijn de redenen voor overheidsinterventie en de doelstellingen vooral ontleend aan het 
minderhedenbeleid zoals dat binnen het welzijnsbeleid gestalte heeft gekregen. Daarbij ging 
het om emancipatie van ‘migranten’, ook in de cultuursector, en het wederzijds begrip tussen 
migranten en autochtone Nederlanders. Pas als de beleidsvoering na 1987 in handen komt van 
de directie Kunsten wordt de spanning tussen het bestaande kunstbeleid en dit specifieke 
beleid een interne tegenstelling. In de Notitie’87 en meer nog in de Brief ’90 zijn die 
spanningen zichtbaar; de redeneringen in die beleidsstukken zijn zowel ontleend aan het 
minderhedenbeleid als aan het cultuurbeleid. 
 
In het laatstgenoemde document wil de minister zorgen voor meer hoogwaardig artistiek 
aanbod en wijst zij op de spanning tussen het algemene cultuurbeleid en dit specifieke beleid. 
In beide beleidsstukken is het wegwerken van achterstanden een reden voor 
overheidsinterventie. Steeds blijft onduidelijk wat met deze aan het minderheden/ 
welzijnsdebat ontleende term precies bedoeld is. Achterstand  kan vanuit het perspectief van 
de romantisch-universele opvatting over kwaliteit verwijzen naar de – nog niet voldoende 
ontwikkelde – artistieke capaciteiten van immigranten. Het begrip kan ook betrekking hebben 
op de situatie dat voor immigrantenkunstenaars- en bezoekers de cultuursector nog 
onvoldoende toegankelijk is. Ook blijft onduidelijk of het opheffen van de achterstand nu de 
verantwoordelijkheid is van de nieuwkomers of ook van de cultuursector.   
 
In de eerste optie is de achterstand vooral een kwestie voor de nieuwkomers, in de tweede 
optie is het een zaak van nieuwkomers én van de ontvangende, gevestigde cultuursector. 
 
In de Notitie’87 en in de Brief ’90 noemen de bewindspersonen daarnaast de betekenis van de 
cultuuruitingen van immigranten voor de vernieuwing en verrijking van het artistieke leven in 
Nederland als een reden voor interventie. Deze benadering gaat, anders dan de romantisch-
universele benadering, uit van een meervoudige kwaliteitsopvatting die eigen is aan een 
contextuele opvatting over kunst en cultuur. Deze opvatting verhoudt zich moeizaam met het 
gezichtspunt van de romantisch-universele benadering dat immigranten in artistiek opzicht 
een achterstand zouden hebben, als ze niet aan de kwaliteitsopvatting van de romantisch-
universele benadering voldoen.   
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In de Cultuurnota POR (1997) is gekozen voor een andere invalshoek. De betekenis van de 
culturele inbreng van immigranten is gekoppeld aan het debat over de relatie tussen de 
westerse en de niet-westerse cultuur. Meer specifiek ging het om de betekenis van de niet-
westerse cultuur voor de westerse cultuur. 
 
In dezelfde Cultuurnota POR  is de reden voor interventie ontleend aan de wens om het 
algemene cultuurbeleid te veranderen. De staatssecretaris wil dat interculturele mengvormen 
onderdeel worden van het reguliere cultuurbeleid bij bestaande instellingen en voorzieningen. 
Door het vergroten van de deskundigheid over deze uitingen bij de adviesraden wil de 
staatssecretaris het tot stand komen van interculturele uitingen een impuls geven. 
Totstandkoming van uitingen van immigranten is een doelstelling die in de beleidsstukken 
van 1982 en 1987 wordt genoemd. Al in 1982 geeft de minister aan dat het om uitingen van 
kwaliteit gaat en het kwaliteitsbegrip voor deze uitingen ontwikkeld moet worden. In de Brief 
’90 vindt de minister dat het moet gaan om hoogwaardig artistiek aanbod.  
 
Het vergroten van de participatie wordt in alle beleidsstukken als doelstelling genoemd. Het 
gaat om veel verschillende vormen van participatie: deelname van immigranten aan de eigen 
nieuwe uitingen, van immigranten aan Nederlandse westerse cultuuruitingen, om het 
verspreiden van ‘de ontwikkelde migrantencultuur’ onder immigranten en autochtone 
Nederlanders en om de deelname van immigranten aan de algemene voorzieningen.  
 
Een andere vanaf 1987 steeds terugkerende doelstelling is het voornemen van de betrokken  
bewindspersonen om het specifieke beleid zo snel mogelijk te beëindigen. In 1997 wordt het 
specifieke beleid afgeschaft maar stilzwijgend weer ingevoerd. Het afschaffen van het 
specifieke beleid in 1997 had niet het beoogde effect omdat er in het algemene beleid geen 
aandacht was gegeven aan het borgen van het tot stand komen van interculturele uitingen. De 
aandacht voor deze uitingen werd ondergesneeuwd door de normale gang van zaken en na 
klachten maakte de staatssecretaris het alsnog mogelijk om voor initiatieven van immigranten 
een beroep te doen op specifieke middelen. 
 
Opvallend, maar niet verbazingwekkend, is het verschijnsel dat naarmate de beleidsvoering 
meer ingebed wordt in de directie Kunsten de redeneringen voor overheidsinterventie en de 
doelstellingen ambivalenter worden. Sommige redeneringen zijn ontleend aan de romantisch-
universele opvatting en andere  redeneringen zijn ontleend aan de contextuele opvatting over 
kunst.  
 
Een ander opmerkelijk verschijnsel is dat in de beleidsstukken tot 1997 de tendens bestaat om 
de cultuuruitingen van immigranten te labellen als amateurkunst en/of als iets tussen 
amateurkunst en professionele kunst in. Deze labelling biedt de mogelijkheid om een deel van 
het onderwerp ‘weg te zetten’ in het bestaande beleid en de bestaande voorzieningen voor 
amateurkunst. Daarnaast, waar het om uitingen tussen amateurkunst en professionele kunst in 
gaat, schept deze labelling de mogelijkheid om voor deze speciale categorie ook speciale 
maatregelen te nemen. Het betekent dat de bewindspersoon als het ware voorsorteert op de 
constatering dat er geen verandering hoeft plaats te vinden bij de voorzieningen voor de 
professionele kunsten en dat er ook geen aanspraak op deze voorzieningen kan worden 
gedaan.  
 
Opvallend is ook de voortdurende verandering van de aanduiding van het beleid. De titels van 
de beleidsstukken zijn: het Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 1982 (Actieplan 
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’82), de Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden 1987-1989 (Notitie ’87) en 
de Brief over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden 1990-1992 (Brief ’90).  
 
Naast de aanduiding van de doelgroep wijzigt ook de breedte van het beleidsterrein. De 
doelgroep wordt aangeduid als migranten, (Actieplan ’82), etnische minderheden (Notitie’87), 
minderheden (Brief ’90) en ‘migranten’ (Cultuurnota POR). In 1982 gaat het om 
cultuuruitingen, terwijl de werking van het beleid in 1990 versmald is tot kunstuitingen. 

Maatregelen 
In de periode tussen 1982 en 1997 hebben de maatregelen een gelijksoortig karakter.  
Gedurende deze periode is voor de uitvoering van het beleid steeds een specifiek budget voor 
projecten beschikbaar gesteld  van ca. 2 miljoen gulden. 
Het projectenbudget heeft tot gevolg gehad dat een aantal initiatieven van ‘multiculturele 
signatuur’ zich hebben kunnen ontwikkelen en consolideren. Enkele van deze instellingen 
hebben zich een plek in de reguliere cultuurnota subsidiering weten te verwerven.                                                              
In het eerste Kunstenplan van 1988 ging het om één instelling, in de Cultuurnota van 1993 
waren dat vijf instellingen. In de Cultuurnota POR werden twaalf van dergelijke organisaties 
gefinancierd.  
 
In diezelfde  periode tussen 1982 en 1997 verstrekten de bewindspersonen deels ten laste van 
datzelfde budget incidentele subsidies aan specifieke organisaties, die op initiatief van 
diezelfde bewindslieden in het leven waren geroepen: STIPT, MMF en Scarabes.  
 
In 1990 neemt de minister samen met de Raad voor de Kunst een ander type van maatregel; 
zij verandert de procedures voor het toekennen van subsidies voor cultuuruitingen van 
immigranten. Met die maatregel wil de minister bereiken dat de vakafdelingen bij het 
ministerie en de Raad voor de Kunst meer betrokken worden bij het  toekennen van subsidies 
aan cultuuruitingen van immigranten. 
 
Opmerkelijk is dat de teksten meer voornemens bevatten dan in de uitvoering gerealiseerd 
worden. De gevestigde cultuurinstellingen worden, hoewel hun rol ook in de teksten genoemd 
wordt, niet in de uitvoering van het beleid betrokken. De gerealiseerde maatregelen hebben, 
afgezien van de  genoemde proceduremaatregel, steeds een specifiek karakter.  
 
Opvallend is ook de langdurige roep om afbouw van het specifieke budget. Die begint in de 
Notitie ’87. Pas in de cultuurnotaperiode 1997-2001 wordt het specifieke budget afgeschaft 
omdat de staatssecretaris het beleid voor cultuur en immigranten wil laten opgaan in het 
algemene cultuurbeleid. Dat afschaffen mislukt, want de staatssecretaris verzuimde te zorgen 
voor maatregelen die zijn voornemen konden borgen. Als gevolg van klachten uit het veld 
wordt alsnog een informele ambtelijke regeling voor cultuuruitingen van immigranten 
ingesteld.  
 
Deze geschiedenis toont de grote ambivalentie in de probleemformuleringen en doelstellingen 
van het beleid. Het toont ook hoe het specifieke beleid, ondanks de sinds 1987 steeds 
herhaalde wens het af te schaffen blijft bestaan.  
 
Deze  ambivalentie over de reden voor overheidsinterventie, en daarmee ook de ambivalente 
doelstellingen, hebben kennelijk geleid tot maatregelen met een specifiek karakter, waar de 
bestaande cultuurinstellingen niet bij betrokken zijn.  
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De voorgenomen opname in het algemene cultuurbeleid is ondanks de pogingen van de 
achtereenvolgende bewindslieden tussen 1987 en 1997 niet gerealiseerd. Wel hebben een 
bescheiden aantal instellingen zich dankzij het projectenbudget en hun eigen inspanningen 
een plek weten te verwerven tussen de regulier gesubsidieerde instellingen.  
 
Staatssecretaris Van der Ploeg  neemt zich in 1998, met het oog op deze geschiedenis voor het 
onderwerp opnieuw te agenderen en zet het scherp in, met zijn notitie Ruim Baan voor 
Culturele Diversiteit. 
 

7.2  Redeneringen beleidsvorming 1999-2001: de tweede onderzoeksvraag  
De tweede onderzoeksvraag was: 
2.a Welke handelingstheorieën, wezensopvattingen, probleemstellingen, doelen en (voor-

genomen) maatregelen spelen een rol in het beleidsdebat bij het tot stand komen van 
het beleid voor cultuur en immigranten in de periode 1999-2001? 

2.b Welke positie hebben de belangrijkste actoren daarbij ingenomen? 

Redeneringen 
In 1999 is de notitie Ruim Baan over het diversiteitsbeleid tot stand gekomen. Het beleid voor 
cultuur en immigranten was een aspect van dit diversiteitsbeleid, dat behalve op immigranten 
ook gericht was op jongeren en voor enkele onderdelen op vrouwen en mensen van buiten de 
Randstad. In de periode tussen 1999 en 2001 is dit voorgenomen diversiteitsbeleid deel gaan 
uitmaken van het proces waarin de cultuurnota tot stand komt. 
 
Voorafgaand aan de totstandkoming van de notitie Ruim Baan  had het initiatief Tussen Wal 
en Schip zich, met redeneringen gericht tegen het romantisch-universele KK-denken (–KK 
redeneringen), heel kritisch uitgelaten over de houding en het gedrag van de overheid en de 
culturele instellingen ten opzichte van de cultuuruitingen van immigranten. 
 
Ook de Raad voor Cultuur had in het vooradvies over de Cultuurnota 2001-2004 kritische 
kanttekeningen (KC- redeneringen) geplaatst bij de manier waarop de cultuursector reageert 
op de etnische diversiteit in de samenleving.   
 
De notitie Ruim Baan bevatte veel KC-redeneringen en redeneringen gericht tegen het 
romantisch-universele KK-denken (–KK-redeneringen), met als belangrijkste 
wezensopvatting de onderschatte betekenis van de cultuuruitingen van immigranten voor het 
culturele leven en de wenselijkheid van het streven om meer mensen aan cultuur te laten 
deelnemen. Ruimte maken voor diversiteit en het veranderen van de houding van de 
gevestigde orde waren de belangrijkste redenen voor interventie. De daarvan afgeleide 
doelstellingen waren ambitieus: er moest meer ruimte komen voor jonge allochtone 
kunstenaars, de overheid moest zich pro-actiever opstellen, en de gevestigde culturele orde 
(instellingen) moest worden opgeschud. 
 
In de Uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid CAC, die kort na Ruim Baan is verschenen 
zijn de belangrijkste opvattingen en voornemens van Ruim Baan in minder krachtige 
bewoordingen opgenomen. De KC- en PP- redeneringen domineren in deze 
Uitgangspuntennotitie. In de Cultuurnota CAC, die een jaar en drie maanden na de 
Uitgangspuntennotitie CAC verschijnt, keren de KC-redeneringen over het diversiteitsbeleid 
terug, maar de kritische houding ten opzichte van de gevestigde orde is verdwenen. Het 
proces dat zich afspeelt tussen Ruim Baan en de Cultuurnota wordt sterk beïnvloed door de 
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KK-argumentaties van Kunsten’92, de belangenorganisatie voor gesubsidieerde instellingen. 
In de Tweede Kamer krijgen die KK-opvattingen van Kunsten’92 brede steun. 
 
Ruim Baan bevatte veel ambities en een beperkt aantal concrete (voorgenomen) maatregelen. 
Die maatregelen waren gericht op het bevorderen van participatie en op veranderingen bij de 
culturele instellingen. In de Uitgangspuntennotitie CAC waren de meeste ambities op dit vlak 
verdwenen en enkele nieuwe maatregelen opgenomen. De maatregelen gericht op de 
gesubsidieerde instellingen (een programmavoorschrift en een verplichting tot outreachwork) 
zijn niet opgenomen. De belangrijkste (voorgenomen) maatregelen waren een 
stimuleringsmaatregel voor culturele instellingen om nieuwe doelgroepen aan te trekken (PP- 
redenering) en het voornemen om een Actieprogramma Cultuurbereik in te richten. 
 
In de Cultuurnota CAC is die stimuleringsmaatregel voor de gevestigde instellingen 
afgezwakt, het Actieprogramma Cultuurbereik beperkt tot een aangepast Actieplan 
Cultuurbereik en heeft de staatssecretaris besloten drie specifieke organisaties in het leven te 
roepen (KC- redenering): de Phenix foundation (gericht op het opsporen en stimuleren van 
talent), Atana (een bestuurdersbank) en Netwerk CS (gericht op het bevorderen van diversiteit 
in de cultuursector). 
 
 Zo laten de teksten zien dat de staatssecretaris in de loop van het cultuurnota proces zijn 
ambities aanzienlijk teruggeschroefd heeft. De maatregelen die zich richtten op de gevestigde 
instellingen zijn verdwenen; de staatssecretaris heeft zijn toevlucht genomen tot specifieke 
maatregelen en een onder politieke druk afgeslankt participatieprogramma. De vraag is nu 
welke actoren deze ontwikkelingen hebben bewerkstelligd. 

De actoren    
In het totstandkomingsproces spelen actoren een rol die formeel (bij wet) betrokken zijn bij de 
cultuurnota procedure. Dat zijn de minister en namens hem de staatssecretaris, de Raad voor 
Cultuur en het Parlement. 
 
Daarnaast zijn er een aantal actoren uit de samenleving bij betrokken, omdat zij zich geroepen 
voelen zich met het proces te bemoeien. De gevestigde instellingen nemen daarbij een 
bijzondere positie in. Deze instellingen en hun activiteiten vormen het hart van de 
cultuursector. In de loop der jaren is de subsidiering aan deze instellingen automatisch 
geworden en heeft deze een institutioneel karakter gekregen. In de cultuurnota procedure 
nemen de gevestigde  instellingen een belangrijke rol in. 
 
Het initiatief  Tussen Wal en Schip van april 1999 is een bron van inspiratie geweest voor de 
staatssecretaris bij het schrijven van Ruim Baan. Het initiatief was niet alleen zeer kritisch 
over de gevestigde cultuursector, maar stelde ook voor om 7% van het budget van instellingen 
te korten en dit in een fonds voor diversiteit onder te brengen. Instellingen konden dat geld 
‘terugverdienen’ met activiteiten gericht op culturele diversiteit. De minister neemt dit idee 
aanvankelijk in afgezwakte vorm over in de vorm van de 3%-doelgroepenmaatregel. 
 
Naar aanleiding van Ruim Baan en de Uitgangspuntennotitie CAC zet Kunsten’92, de 
organisatie van gesubsidieerde instellingen, in de loop van het cultuurnotaproces een zeer 
actieve lobby in naar de minister, de Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur. Kunsten’92 
richt zich tegen de 3%-doelgroepenmaatregel, waarmee de overheid zich te veel met de 
instellingen zou bemoeien. In een latere fase van de cultuurnotaprocedure richt de organisatie 
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zich tegen de omvang van de bestedingen voor het Actieprogramma Cultuurbereik, omdat 
voor de autonome initiatieven in de kunsten onvoldoende ruimte zou worden geboden. 
 
Tijdens de behandeling van Ruim Baan en de Uitgangspuntennotitie CAC blijkt de Kamer de 
bezwaren tegen de 3%-doelgroepenmaatregel te steunen en de staatssecretaris moet deze 
bijstellen. Vervolgens concentreert hij zich op de totstandkoming van het Actieprogramma 
Cultuurbereik en wil hij een aantal specifieke instellingen in het leven roepen. De Kamer wil 
echter dat het Actieprogramma Cultuurbereik wordt ingeperkt. Staatssecretaris Van der Ploeg 
kwam vervolgens met een aangepast Actieplan Cultuurbereik. Deze afslanking heeft door de 
invulling ervan door de Staatssecretaris een opmerkelijk effect. Meer instellingen met een 
multiculturele signatuur ontvangen een regulier subsidie in het kader van de cultuurnota (zie 
onderzoeksvraag 3), omdat de staatssecretaris de reeds gedane toezegging voor het landelijke 
deel van het Actieprogramma onderbrengt in de  Cultuurnota CAC. 
 
In de pers speelt zich tijdens de procedure een emotioneel debat af over de plannen van de 
staatssecretaris waarin ook parlementariërs zich mengen. De gevestigde sector, 
vertegenwoordigers van instellingen en opinieleiders zoals recensenten verzetten zich tegen 
zijn plannen. De steun voor de staatssecretaris komt uit het niet-gevestigde segment van de 
sector.  
De uitkomst van de interactie of het krachtenspel tussen de actoren is dat de gevestigde 
instellingen met KK- opvattingen weten te bereiken dat de maatregelen om diversiteit te 
bevorderen hen niet raken. Daarnaast weten ze hun financiële positie te beschermen door het 
bedrag dat besteed wordt aan het Actieprogramma Cultuurbereik te beperken. De specifieke 
maatregelen worden wel in de cultuurnota opgenomen. Alleen voorgenomen maatregelen die 
door actoren met een KK-visie getolereerd worden blijven overeind. 
 

7.3  Maatregelen 2001-2004: de derde onderzoeksvraag  
Als derde onderzoeksvraag is geformuleerd: 
3.a  Welke maatregelen zijn genomen om de geformuleerde beleidsdoelen te realiseren en 

hoe zijn die uitgevoerd in de periode 2001-2004? 
 3.b Welke positie hebben de belangrijkste actoren daarbij ingenomen?  

Maatregelen 
Om de beleidsdoelen op het gebied van diversiteit te realiseren is in de periode 2001-2004 het 
Actieplan Cultuurbereik in het leven geroepen, is een 2%-doelgroepenmaatregel ingevoerd en 
zijn een aantal specifieke instellingen in het leven geroepen. 
 
Het Actieplan Cultuurbereik was de afgeslankte versie van het oorspronkelijke 
Actieprogramma Cultuurbereik. In het Actieprogramma Cultuurbereik was aanvankelijk 
voorzien in een landelijke component die bestond uit subsidies voor landelijke initiatieven op 
het gebied van culturele diversiteit en een component waarin lokale en provinciale 
programma’s samen met de rijksoverheid gefinancierd zouden worden. Onder druk van de 
Tweede Kamer heeft de staatssecretaris het landelijk deel van het Actieprogramma laten 
vervallen. De Raad voor Cultuur had echter inmiddels een aantal initiatieven beoordeeld als 
interessante initiatieven op het gebied van diversiteit die in aanmerking kwamen voor 
financiering uit het landelijke deel van het Actieplan Cultuurbereik. De instellingen zelf 
waren van die adviezen op de hoogte. Om geen problemen met deze instellingen te krijgen en 
de Kamer tevreden te stellen heeft de staatssecretaris het budget voor het landelijk deel van 
het Actieplan toegevoegd aan het algemene budget en vervolgens de positief beoordeelde 
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initiatieven uit het algemene budget gefinancierd. In de voortgangsbrief over culturele 
diversiteit van 2002 ziet de staatssecretaris de grote toename van deze initiatieven met een 
‘multiculturele signatuur’ in de cultuurnota periode 2001-2004 als een belangrijk resultaat van 
zijn beleid. Het decentrale Actieplan Cultuurbereik wordt uitgevoerd zoals was voorgenomen. 
Bij een evaluatie in 2007 blijkt onder meer dat het Actieplan weliswaar nieuwe 
samenwerkingsverbanden tot stand heeft gebracht op lokaal niveau, die vooral plaatsvinden in 
laagdrempelige circuits, maar dat de ontwikkeling van de cultuurdeelname van immigranten 
desondanks is achtergebleven. Het lijkt erop dat de lokale en provinciale uitvoerders van dit 
beleid de moeilijkste doelgroep van dit Actieplan hebben laten liggen. 
 
Daarnaast is de 2%-doelgroepen maatregel voor de gevestigde instellingen uitgevoerd, de 
afgezwakte versie van de 3%-maatregel. Heel veel instellingen hebben gebruik gemaakt van 
die voorziening. De uitvoering ervan geschiedde echter ‘automatisch’, d.w.z. elke aanvraag is 
goedgekeurd en bekostigd. Het effect van de maatregel, zo bleek uit een evaluatief onderzoek, 
kon niet worden vastgesteld. 
 
Bovendien zijn drie specifieke instellingen in het leven geroepen. De Phenix Foundation voor 
allochtone kunstenaars, Netwerk CS voor de kennisontwikkeling over diversiteit, en Atana 
voor het oprichten van een bestuurdersbank. De Phenix Foundation is, omdat de 
doelstellingen niet gehaald werden, op eigen initiatief gestopt in 2004. Netwerk CS heeft een 
aanzienlijk netwerk ontwikkeld en veel aan kennisontwikkeling en kennisdeling gedaan, maar 
heeft de gevestigde cultuursector niet of nauwelijks bereikt. Atana heeft een succesvol 
bestuurdersnetwerk in het leven geroepen, maar ook Atana heeft de toonaangevende 
gevestigde instellingen desondanks niet weten te interesseren voor het diversiteitsbeleid. 

Rol van de actoren  
Voor de Raad voor Cultuur en de minister, die bij de totstandkoming van het beleid een 
centrale rol hebben, is bij de uitvoering slechts een bescheiden rol weggeleid. De Tweede 
Kamer speelt alleen indirect een rol bij het vaststellen van de begroting. In de uitvoering is de 
belangrijkste rol weggelegd voor de uitvoeringsorganisaties.                                                   
De gevestigde instellingen spelen een centrale rol. Zij concentreren zich meestal vanuit een 
KK- (romantisch-universele) visie op hun artistieke werk en richten zich op het oordeel 
daarover van collega’s, adviseurs en recensenten.  
 
Van het diversiteitsbeleid is bij de gevestigde instellingen weinig terecht gekomen, omdat ze 
er op een enkele uitzondering na geen belangstelling voor hadden. De specifieke 
voorzieningen voor diversiteit maakten het mogelijk dat de instellingen zich met die 
onderwerpen gelegitimeerd niet bezig hoefden te houden. Daarnaast boden de specifieke 
voorzieningen initiatieven met een ‘multiculturele signatuur’ de kans om zich te ontwikkelen. 
Deze dynamiek in de uitvoering maakte het voor de Phenix Foundation vrijwel onmogelijk 
om de haar opgelegde doelstelling, om bruggen te slaan tussen de gevestigde instellingen en 
getalenteerde immigranten kunstenaars, te realiseren en dat is een van de redenen waarom de 
Phenix Foundation een kort leven beschoren was.  
 

7.4  Observaties over de gehele periode 1980-2004 
Met de antwoorden op de onderzoeksvragen 1,2 en 3 zijn antwoorden gegeven over het beleid 
de periode 1980-1999, de redeneringen bij de totstandkoming van het beleid tussen 1999 en 
2001, en de uitvoering van het beleid tussen 2001 en 2004. Over de gehele periode zijn de 
volgende observaties te maken.  
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Het verhaal herhaalt zich 
De staatssecretaris zet het beleid voor cultuur en immigranten in 1999 expliciet en consequent 
in met KC (contextuele) redeneringen over kwaliteit, over de eenzijdigheid van deelname aan 
de cultuursector en met expliciete kritiek op de rol die de gevestigde sector daarin speelt. De 
redeneringen zijn aanvankelijk, in Ruim Baan, veel eenduidiger dan in de  eerdere 
beleidsstukken. Maar ook deze staatssecretaris realiseert geen maatregelen waarmee de 
gevestigde cultuurinstellingen direct betrokken worden bij het beleid. Ook hij neemt, net als 
zijn ambtsvoorgangers specifieke maatregelen, door specifieke instellingen in het leven te 
roepen en om zijn participatiedoelstellingen te realiseren richt hij een Actieplan Cultuurbereik 
in.  
 
Dit Actieplan was een algemene maatregel om de participatie te bevorderen, met als speciale 
doelgroepen ‘allochtonen’ en ‘jongeren’. Dit type van maatregel was nog niet eerder gebruikt 
voor de uitvoering van het beleid voor cultuur en immigranten. Eerder was wel het 
programma Cultuur en School (1996) in het leven geroepen om de cultuurdeelname op school 
te bevorderen, waarin impliciet aangenomen werd dat daarmee ook (jonge) immigranten 
bereikt zouden worden. 
 
Veranderende termen en ongemak 
Opvallend zijn de steeds weer veranderende termen om het beleid aan te duiden. De termen  
‘migranten’ (Actieplan’82 en Cultuurnota POR 1997-2001) , ‘etnische minderheden’ (Notitie 
’87) en ‘minderheden’ (Brief ’90) worden gebruikt. 
 
In Ruim Baan worden de termen ‘migranten’, ‘culturele minderheden’ en ‘allochtonen’ naast 
elkaar gebruikt. De Cultuurnota CAC bevat de termen ‘minderheden’, ‘culturele 
minderheden’, ‘kunstenaars met een multiculturele achtergrond’. 
 
De terminologie weerspiegelt de diverse manieren waarop vanuit verschillende visies naar het 
beleidsprobleem gekeken kan worden. Daarnaast is het een uiting van het ongemak dat 
samenhangt met het benoemen van een groep mensen als doelgroep van een specifiek beleid. 
 
Verruiming van middelen 
 Tot 1997 was het beschikbare bedrag steeds ongeveer 2 miljoen gulden (zie par. 4.2). De 
instellingen met een multiculturele signatuur (49), waarvan er 34 door het toedoen van het 
wegvallen van het oorspronkelijke Actieprogramma Cultuurbereik als reguliere instellingen 
werden gefinancierd, ontvingen volgens een berekening van het ministerie samen 13,6 
miljoen euro, en dat was ongeveer 5% van het budget voor instellingensubsidies. Hierbij 
moeten we wel constateren dat de doelgroep inmiddels onder de paraplu van diversiteit sterk 
verruimd was en naast immigranten ook jongeren, vrouwen en mensen van buiten de 
Randstad omvatte.   
 
Redeneringen 
In de nota’s tot 1997 komen veel redeneringen met een romantisch-universeel (KK) en 
contextueel (KC) karakter naast elkaar voor, waarbij het in de teksten meestal onduidelijk 
blijft voor welke visie gekozen is. Dat leidt tot ambivalentie over wat onder kwaliteit verstaan 
moet worden, en over wat ‘achterstand’ betekent.  
Daarnaast is het de vraag of de reden voor overheidsinterventie nu is dat ‘achterstand’ moet 
worden weggewerkt bij de immigranten of dat de samenleving de kansen en betekenis van de 
cultuuruitingen van immigranten voor het reguliere cultuurbeleid niet mag laten liggen.  
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Ook wordt nergens duidelijk omschreven wat er bereikt zou moeten worden om het specifieke 
beleid als geslaagd te beschouwen en te kunnen beëindigen. Als je niet weet waar je heen 
moet, is geen enkele koers juist of onjuist. In de beleidsteksten ontbreekt een eenduidig beeld 
van het gewenste resultaat en daarmee ook van een eenduidige beschrijving van de weg 
ernaartoe. Dit is het gevolg van de onbesliste competitie tussen actoren met een romantisch-
universele (KK-) opvatting en actoren met een contextuele (KC-) opvatting. 
 
Wat de bewindslieden bij herhaling wel doen is met een romantisch-universele redenering de 
cultuuruitingen voor immigranten benoemen als zich bevindend ‘tussen amateur en 
professioneel’ of als ‘semiprofessioneel’. De uitingen voldoen immers nog niet aan de 
kwaliteitseisen van de professionele kunsten. Deze tussenstatus werkt twee kanten op. Het 
werkt als een middel tot uitsluiting uit de professionele kunsten en daarmee uit de budgetten 
die daarvoor beschikbaar zijn. Tegelijkertijd schept het de mogelijkheid om speciale 
budgetten in het leven te roepen of het onder te brengen bij de instellingen voor 
cultuurparticipatie en amateurkunst. 
 
In de meeste beleidsstukken staan steeds ook redeneringen die dit beleid lijken te willen 
vatten onder het participatiebeleid zoals dat van oudsher in het algemene cultuurbeleid 
bestaat. Dat is niet verbazingwekkend omdat dit, naast de romantisch-universele (KK-) 
benadering, een bij alle actoren bekende en breed geaccepteerde manier van denken is over 
cultuur en de besteding van overheidsmiddelen voor cultuur. Deze manier van denken is 
zinvol voor een deel van het cultuurbeleid voor immigranten. Maar voor de erkenning van het 
werk van immigrantenkunstenaars is deze benadering niet bevorderlijk en niet toereikend.  
 
Voor de aanhangers van het (dominante) romantisch-universele (KK-)denken bood deze 
benadering het voordeel dat niet verder hoeft te worden nagedacht over een contextuele 
opvatting van kwaliteit. Met het plaatsen (of wegzetten) van het beleid voor cultuuruitingen 
van immigranten, met inbegrip van het werk van immigrantenkunstenaars, als participatie- 
beleid, bevonden de cultuuruitingen van immigranten zich in een bekend, geaccepteerd en 
voor de aanhangers van de dominante KK-benadering niet bedreigend kader.  
 
Een ander herkenbaar patroon is dat de probleemformuleringen en doelen in de teksten altijd 
meer KC-redeneringen bevatten dan in de voorgenomen maatregelen is terug te zien. Die 
voorgenomen maatregelen zijn steeds zodanig van aard en omvang (specifiek en een gering 
bedrag) dat de aanhang van de romantisch-universele benadering ze kan tolereren en 
accepteren.    
 
Maatregelen 
Een terugkerend patroon voor de gehele periode is het gebruik maken van specifieke 
maatregelen. Tot 1997 is er een projectenbudget. Daarnaast zijn specifieke instellingen in het 
leven geroepen om het beleid uit te voeren : STIPT (1981-1986); MMF (1989-1991);  
Scarabes (1988-1997); Phenix Foundation (2001-2005); Netwerk CS (2001-2008) en Atana 
(2001-heden). Ook is er in het kader van Ruim Baan een Actieplan Cultuurbereik in het leven 
geroepen, dat samen met de lokale en regionale overheden moest zorgen voor het bevorderen 
van de cultuurparticipatie.   
In 2001 is er een grote toename met 34 regulier gefinancierde instellingen met een 
‘multiculturele signatuur’, zoals OCW dat in een beleidsbrief van 2002 noemt. Deze toename 
is niet het gevolg van de beleidsvoornemens, maar een belangrijk gevolg van de interventie 
van de Tweede Kamer om de besteding van financiële middelen aan het Actieprogramma 
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Cultuurbereik te beperken en de beslissing van de Staatssecretaris die daarop volgde om reeds 
goedgekeurde aanvragen aan te merken als regulier te financieren instellingen. 
 
In Ruim Baan wil de Staatssecretaris de gevestigde instellingen op verschillende manieren een 
rol laten spelen in het diversiteitsbeleid. Het lukt hem niet om dat te realiseren, zoals blijkt uit 
het verloop van het beleidsproces dat zich tussen Ruim Baan en de Cultuurnota CAC 
afgespeeld heeft. 
 
Specifieke instellingen en een kort leven                                                                                     
In par. 6.1.3 is beschreven waarom de Phenix Foundation een kort leven beschoren is 
geweest. Oorzaken waren onder meer de veelheid van taken, waaronder de opdracht om te 
zorgen voor een relatie met de reguliere cultuurinstellingen. Dit was een voor de Phenix 
Foundation  onmogelijke opgave. Ook voor de voorgangers van de Phenix, (STIPT (1981-
1986), MMF (1989-1991) en Scarabes (1988-1997) is die opdracht onmogelijk geweest. 
Gedurende de gehele periode was er immers geen sprake van een verplichting bij de 
gevestigde instellingen om zich met het beleid voor cultuur en immigranten bezig te houden 
en ontbrak het veruit de meeste instellingen aan interesse om zich in het onderwerp te 
verdiepen. 
 
Projectenbudget biedt kansen en isoleert                                                                                                                         
De uitvoering van het beleid heeft vooral vorm gekregen aan de hand van subsidies die via 
een specifiek projectenbudget werden verstrekt. Sommige van die instellingen hebben zich 
verder kunnen ontwikkelen en een enkele instelling heeft het zover weten te schoppen dat ze 
opgenomen werden in het reguliere beleid.  
 
Het langdurige voortbestaan van dit specifieke beleid (voor projecten en door de overheid in 
het leven geroepen instellingen) heeft een meervoudige uitwerking gehad. Voor de gevestigde 
instellingen hebben de specifieke uitvoeringsmaatregelen van het beleid als legitimatie 
gediend om zich niet met het onderwerp bezig te houden, mede omdat dit ook niet door de 
overheid gestimuleerd werd. Dit heeft als resultaat gehad dat naast de reguliere gevestigde 
instellingen, in de loop der jaren een aantal tamelijk krachtige specifieke instellingen ontstaan 
zijn, die in het totaal van het gesubsidieerde cultuurveld een beperkte, marginale positie 
innemen, maar desondanks vaak gedurende vele jaren goed draaien. Voor hen heeft de 
bestaande situatie het voordeel dat ze zich in alle rust verder kunnen ontwikkelen. Zo heeft 
het specifieke beleid in de vorm van het projectenbudget  de cultuuruitingen van immigranten 
en immigrantenkunstenaars zowel geïsoleerd als kansen geboden. 
 
Actoren en rol 
Het beleidsproces waarin de notitie Ruim Baan en de Cultuurnota CAC tot stand zijn 
gekomen, zijn uitgebreid geanalyseerd. Ook is nagegaan welke actoren daarbij een rol hebben 
gespeeld.  Zo’n analyse is niet op dezelfde manier uitgevoerd ten aanzien van de periode vóór 
1999. Deze heeft zich beperkt tot een beknopte analyse van de beleidsteksten en de 
uitvoering. Dat neemt niet weg dat bij de totstandkoming en de uitvoering van het beleid van 
voor 1999 wel actoren betrokken waren en dat we de beleidsteksten en de uitvoering kunnen 
zien als producten van de interactie tussen de betrokken actoren. 
 
We weten in ieder geval dat er formele actoren bij de beleidsvorming betrokken waren, dat 
waren vanaf 1987, als het beleid voor cultuur en immigranten ondergebracht wordt bij het 
cultuurbeleid dezelfde formele actoren als bij Ruim Baan. Dat zijn de minister of 
staatssecretaris, de Raad voor Cultuur (tot 1993 de Raad voor de Kunst) en het Parlement, 
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hoewel de Notitie ’87 niet aan het parlement is toegezonden. Voor die periode waren tussen 
1980 en 1987 de in par. 2.5 genoemde ambtelijke diensten aan zet.  
 
In het Actieplan ’82 zijn de minderhedenorganisaties expliciet als belanghebbenden (actoren) 
genoemd en in de loop van het proces geraadpleegd. Vertegenwoordigers van 
Minderhedenorganisaties (inspraakorganen) en later het in 1997 opgerichte Landelijk Overleg 
Minderheden is ook  bij de andere behandelde beleidsstukken om instemming gevraagd. 
Uitzondering daarop is de Cultuurnota Pantser of Ruggengraat. 
 
Voor de uitvoering van het beleid geldt ook dat vanaf 1987 dezelfde formele actoren een rol 
hebben gespeeld als bij het uitvoeren ervan : de uitvoeringsinstellingen, het ministerie en de 
Raad voor Cultuur.  
 
 De geschetste observaties over de teksten en de uitvoering van het beleid, zie ik ook voor de 
periode 1980 -1999 als de uitkomst van de interactie van in ieder geval de zojuist genoemde 
actoren, al is niet precies aan te geven hoe dat gebeurd is. Wel blijkt uit het verloop van het 
beleid en de uitvoering ervan dat de gevestigde instellingen ook in de periode 1980-1999 veel 
invloed  gehad door hun institutionele karakter.  
 
Institutionele kracht van de gevestigde instellingen 
De positie van de gevestigde cultuurinstellingen als actoren die meestal de romantisch-
universele (KK-)visie aanhangen, is in de gehele periode krachtig geweest. Deze 
gesubsidieerde instellingen hebben een institutioneel karakter gekregen door de jarenlange 
subsidiering en het vrijwel automatische, institutionele karakter ervan. De subsidiesystematiek 
in de cultuursector is na 1988 veranderd van een jaarlijkse in een vierjaarlijkse subsidiering.  
 
De positie van de gevestigde instellingen is daardoor niet wezenlijk veranderd en zeer 
krachtig gebleven. Deze instellingen laten nog niet zo expliciet van zich horen in de periode 
voor 1999. Toch zijn zij voortdurend aanwezig al is het maar doordat zij lange tijd geen rol 
spelen in de uitvoering van het beleid voor cultuur en immigranten, terwijl zij een centrale rol 
spelen in de gesubsidieerde cultuursector.   
 
De maatregelen van de bewindslieden zijn steeds specifiek, zij vermijden om de gevestigde 
instellingen aan te spreken op hun rol. Doordat de specifieke instellingen niet of nauwelijks 
een rol spelen en er toch iets moet gebeuren worden door de overheid specifieke instellingen 
in het leven geroepen die er onder meer voor moeten zorgen dat er een nadrukkelijker relatie 
ontstaan tussen de gevestigde cultuursector en de cultuuruitingen van immigranten. Een ander 
gevolg van de zeer beperkte betrokkenheid van de gevestigde instellingen, is het ontstaan van 
een aantal krachtige instellingen die met behulp van het projectenbudget ontwikkelen en zich 
bezig houden met cultuuruitingen van immigranten. 
 
Pas als staatssecretaris Van der Ploeg bij de voorbereidingen voor de Cultuurnota CAC (2001-
2004) wil dat het beleid voor cultuur en immigranten expliciet onderdeel gaat uitmaken van 
het algemene cultuurbeleid, roeren de instellingen zich omdat zij direct aangesproken worden.  
De botsing van de belangen wordt dan expliciet. 
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7.5  Invloed integratiebeleid: de vierde vraag  
 
De vierde onderzoeksvraag luidde: 
4. Op welke wijze heeft het integratiebeleid het beleid voor cultuur en immigranten 

beïnvloed? 
 
Gehele periode: invloed integratiebeleid en welzijnsbeleid  
In par. 2.5 heb ik het verloop van het integratiebeleid in relatie tot het beleid voor cultuur en 
immigranten in algemene termen geschetst. In par. 4.4 heb ik preciezer aangegeven hoe de 
ontwikkelingen van het integratiebeleid/minderhedenbeleid zich verhouden tot de behandelde 
beleidsstukken over cultuur en immigranten. In par. 2.5 en de laatstgenoemde passage is 
aangegeven dat in 1987 de regie van het beleid zich verplaatste: aanvankelijk was die in 
handen van een gemengde commissie van ambtenaren van Binnenlandse Zaken, van Welzijn 
Minderheden en van Cultuur; in 1987 kwam die bij de directie Kunsten van het directoraat-
generaal Cultuur van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daardoor 
kreeg het beleid nadrukkelijker te maken met het algemene cultuurbeleid. De invloed van het 
minderhedenbeleid wordt dan minder dan in de jaren daarvoor.  
 
In de eerste nota over cultuur en immigranten, het Actieplan Cultuuruitingen van Migranten 
(1982), zijn de centrale probleemanalyse en doelstelling ontleend aan de Ontwerp 
Minderhedennota (1981).  In de daarop volgende beleidsstukken over dit onderwerp, de 
Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische minderheden (1987) en de Brief over het 
Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden (1990), is de invloed van het 
cultuurbeleid nadrukkelijk aanwezig. De institutionele link tussen het cultuurbeleid en het 
minderhedenbeleid blijft na 1987 vooral op initiatief van het minderhedenbeleid bestaan. In 
de nota’s over het integratiebeleid van de jaren negentig, de Contourennota (1992) en Kansen 
Krijgen Kansen Pakken (1998)blijft cultuur  als aandachtspunt opgenomen, maar de invloed 
van het minderhedenbeleid op het cultuurbeleid is dan veel geringer als in de periode voor 
1987. Gedurende de onderzochte periode is dus het institutionele kader van het beleid voor 
cultuur en immigranten gewijzigd, een wijziging die gepaard gaat met meer inhoudelijke 
afstand tussen het laatstgenoemde beleid en het welzijns- en minderhedenbeleid.  
 
Als het gaat om de inhoudelijke oriëntatie van minderheden c.q. integratiebeleid versus 
cultuurbeleid, zien we dat de verandering van het minderhedenbeleid - dat zich richtte op 
emancipatie van groepen - naar het integratiebeleid waarin de individuele 
verantwoordelijkheid van immigranten benadrukt wordt, de twee vormen van beleid dichter 
bij elkaar brengt. Die individuele benadering sluit beter aan bij het bestaande cultuurbeleid, 
dan de eerdere collectieve invalshoek van het minderhedenbeleid. Aan de andere kant blijft 
het zo dat in het integratiebeleid het participatie-aspect een belangrijker rol blijft spelen dan in 
het cultuurbeleid.  
  
Voor de periode 2001-2004 geldt dat Staatssecretaris van der Ploeg in zijn notitie Ruim Baan 
nadrukkelijk stelt dat cultuurbeleid geen integratiebeleid is. De gedachte dat het beleid voor 
cultuur en immigranten betekenis heeft voor het integratie beleid is kennelijk zo gangbaar dat 
hij de noodzaak voelt die te ontkrachten.  
Interculturaliteit (de invalshoek voor beleid van zijn ambtsvoorganger Nuis) en integratie 
hebben naar de opvatting van Van der Ploeg als ideaal misschien wederkerigheid voor ogen, 
maar hij vindt ook dat het in de praktijk gaat om een eenzijdiger proces, waarin een 
minderheidscultuur in een dominante meerderheidscultuur opgaat. Van der Ploeg verzet zich 
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tegen het idee dat cultuurbeleid ingezet wordt in een integratiebeleid dat assimilatie voorstaat. 
De Staatssecretaris ziet cultuur niet als oplosmiddel, maar als een ‘ongewapende confrontatie’ 
tussen vele subculturen (par. 5.1.5.) en hij distantieert zich van het integratiebeleid.28   
Door zich te distantiëren van het integratiebeleid geeft de staatssecretaris te kennen dat zijn 
voornemens om de cultuursector op te schudden en de cultuurdeelname te bevorderen niet 
afgedaan kunnen worden als een vorm van integratiebeleid. De veranderingen zijn naar zijn 
idee binnen het kader van het cultuurbeleid zelf noodzakelijk.                                                                                   
 

7.6 Incorporatie: de vijfde vraag  
 
De vijfde onderzoeksvraag:   
5.a Op welke manier is het beleid in de teksten van het algemene cultuurbeleid 

opgenomen? In hoeverre is er daarbij sprake van mainstreaming?                            
5.b Hoe verhouden de maatregelen ter uitvoering van het beleid voor cultuur en 

immigranten zich tot de bestaande uitvoeringsarrangementen van het algemene 
cultuurbeleid? Is er ten opzichte van die arrangementen sprake van aparte 
maatregelen, of van vormen van inpassing in bestaande uitvoeringsarrangementen? In 
hoeverre is er daarbij sprake van mainstreaming? 

 

Inbedding specifiek beleid in teksten van het algemene cultuurbeleid           
Over het beleid voor cultuur en immigranten zijn tot diep in de jaren negentig aparte 
beleidsstukken gemaakt, naast de teksten over het algemene beleid. Ook over andere 
beleidsonderwerpen werden en worden wel specifieke teksten gemaakt, maar dit is nooit zo 
systematisch en langdurig gebeurd als het geval is voor het beleid voor cultuur en 
immigranten. Voor het cultuurbeleid is de vierjaarlijkse cultuurnota na 1988 het belangrijkste 
beleidsstuk. Voor die tijd verschenen er ook beleidsstukken over het cultuurbeleid, maar veel 
incidenteler en niet gebonden aan een cyclus.   
 
Omdat het beleid vanuit het minderhedenbeleid start (par. 2.5; 4.4), is er in de eerste jaren 
tussen 1982 en 1987 nog geen sprake van opname van het specifieke beleid in het algemene 
cultuurbeleid. Het beleid zweeft tussen de Directoraten-generaal Welzijn Minderheden en 
Cultuur van het Ministerie van WVC in, op afstand van de directie Kunsten van dit ministerie. 
Dat het beleid bestaat weet men daar wel maar het heeft in deze fase geen enkel gevolg voor 
of  invloed op het bestaande cultuurbeleid. 
 
Pas als in 1987 de financiering vanuit het algemene minderhedenbeleid door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken stopt, gaat op het ministerie de vraag leven waar het beleid 
gepositioneerd moet worden. Cultuur wil de regie overnemen, want het beleid voor cultuur en 
immigranten is een vreemde eend in de bijt en door de regie te voeren heeft het directoraat-
generaal Cultuur meer invloed op de inhoud. Bovendien is er ook enige druk vanuit het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, als coördinator van het minderhedenbeleid, om ook op 

                                                 
28 Later, in 2002, geeft de staatssecretaris in een brief (OCW 2002:3) aan het belang van beleid voor culturele 
diversiteit toch in een breder maatschappelijk perspectief te willen zien. Hij geeft aan  dat hij na een aantal 
incidententen: de gebeurtenissen van 11 september 2001, de negatieve uitspraken van de imam El Moumni over 
homoseksualiteit en de afgelasting van de opera Aisja en de vrouwen van Medina anders is gaan denken over de 
rol van cultuurbeleid. Hij ziet het als een belangrijk aspect bij het realiseren van een werkelijk cultureel diverse 
samenleving (Idem: 21). 
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het gebied van Cultuur binnen het reguliere beleid aandacht te besteden aan minderheden. Het 
beleid voor cultuur en immigranten wordt ondergebracht bij de directie Kunsten, bij de 
afdeling Amateurkunst en Kunstzinnige Vorming die zich met kunst (cultuur)deelname 
bezighoudt. In de  Notitie’87 wordt de wens om het beleid op te nemen in het algemene 
cultuurbeleid expliciet geformuleerd.  
 
Daarna begint een lange periode van interne worsteling binnen het kunstbeleid rond de vraag 
hoe om te gaan met dit beleid en hoe het een plek te geven. Tot 1997 wordt het specifiek 
beleid niet in het algemene beleid opgenomen, ondanks de herhaalde voornemens om dat wel 
te doen. Tot die tijd worden over het beleid voor cultuur en immigranten aparte teksten 
gemaakt. In die teksten komen contextuele (KC-) en romantisch-universele (KK-) 
redeneringen en participatie-redeneringen naast elkaar voor. De teksten zijn ambivalent en 
KC-redeneringen worden vaker gebruikt als het gaat om het formuleren van probleemanalyses 
en doelen dan bij het formuleren van maatregelen. De maatregelen zelf zijn steeds specifiek. 
Dat betekent dat het beleid voor Cultuur en Immigranten en de uitvoering ervan apart blijft 
bestaan naast reguliere beleid. 
 
Als staatssecretaris Van der Ploeg het beleid voor Cultuur en Immigranten opneemt in zijn 
uitgangspuntennotitie voor het algemene cultuurbeleid (Uitgangspuntennotitie CAC) gebruikt 
hij niet alleen KC-redeneringen voor zijn wezensopvattingen, probleemanalyses en doelen. 
Hij zet die redeneringen ook nog eens om in voorgenomen maatregelen die een gevolg 
hebben voor de gevestigde instellingen. Dat wordt hem niet in dank afgenomen en hij wordt 
door de actoren met een KK-visie gedwongen om die voorgenomen maatregelen te wijzigen.  
Die wijzigingen zijn zodanig dat de gevestigde instellingen ervan verzekerd zijn dat het 
streven naar diversiteit hen niet raakt en zij daar geen bijdrage aan hoeven te leveren. 
Vervolgens bewerkstelligt de KK- aanhang dat ook van de middelen die de staatssecretaris 
wilde besteden aan het verruimen van de participatie alsnog een aanzienlijk aandeel niet gaat 
naar zijn voorgenomen Actieprogramma Cultuurbeleid, maar aangewend wordt voor doelen 
die zij prefereren.  
 
De uitgevoerde maatregelen zijn, ondanks de voornemens om ook de uitvoering in de 
bestaande voorzieningen onder te brengen, een lange periode specifiek. Dat heeft een tweetal 
effecten.  
 
De gevestigde instellingen krijgen van de overheid geen rol in de uitvoering van het beleid 
voor cultuur en immigranten. Zij gaan zich daardoor gelegitimeerd niet betrokken voelen bij 
het beleid voor cultuur en immigranten en zien het niet als hun zaak. Slechts een enkele 
instelling ziet wel zelf het belang in van de cultuuruitingen van immigranten en kiest ervoor 
de uitdaging aan te gaan om met immigrantenkunstenaars te werken en meer immigranten als 
publiek te bereiken.                                                                                                                  
 
Het tweede effect is dat er langzamerhand en op bescheiden schaal een aantal specifieke 
instellingen tot stand gekomen zijn waarin immigrantenkunstenaars een belangrijke rol 
spelen. Deze situatie is voor de betrokkenen niet onaangenaam en zij hebben weinig belang 
bij veranderingen waarin zij zich moeten verhouden met of waar moeten maken binnen de 
grote gevestigde instellingen.  
 
Al met al kan worden gesteld dat het langdurig bestaan van specifieke 
uitvoeringsarrangementen geleid heeft tot een situatie waarin er nauwelijks sprake is van de 
nagestreefde inbedding in de reguliere uitvoeringsinstellingen. Wel zijn er naast deze 
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instellingen, in het totaal van de regulier gesubsidieerde instellingen, een aantal instellingen 
met multiculturele signatuur bijgekomen.  
 
Het is opmerkelijk dat de wenselijkheid tot opname in algemene beleid al in 1987 als 
beleidsdoel is geformuleerd, daarna niet van de agenda is verdwenen maar dat in er praktijk 
toch steeds specifieke teksten zijn gemaakt en specifieke maatregelen zijn genomen.  
 
In een aantal van de algemene beleidsteksten wordt in  bescheiden mate ruimte gemaakt voor 
contextuele (KC-) redeneringen (par. 2.3.1).  In enkele passages over de te hanteren 
meervoudige kwaliteitsopvatting wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van 
cultuuruitingen van immigranten (Notitie  Cultuurbeleid 1985; Plan voor het Kunstbeleid  
1988-1992; Investeren in Cultuur 1992).  Dit kan opgevat worden als een bescheiden vorm 
van mainstreaming. In de specifieke teksten over cultuur en immigranten komen geregeld 
contextuele (KC-) redeneringen voor. Als we de specifieke teksten beschouwen als onderdeel 
van het algemeen cultuurbeleid dan kan dit verschijnsel opgevat worden als een vorm van 
mainstreaming.   

Inbedding van de uitvoering van het specifiek beleid in bestaande voorzieningen  
In de periode tussen 1980 en 1997 zijn de uitvoeringsmaatregelen specifiek geweest. Er was 
een specifiek projectenbudget voor cultuuruitingen van immigranten en er waren specifieke 
instellingen, deels gefinancierd uit dat budget. Dit heeft als gevolg gehad dat er veel projecten 
zijn gefinancierd, waaruit initiatieven zijn voortgekomen die zich als organisatie een plek 
hebben verworven in de cultuurnota subsidiering. Een ander gevolg is geweest dat de 
gevestigde instellingen zich zo goed als niet met dit beleid hebben bemoeid. De aanwezigheid 
van deze specifieke organisaties tussen andere in het kader van de cultuurnota gesubsidieerde 
organisaties kan beschouwd worden als een (bescheiden vorm) van mainstreaming. 
Mainstreaming in die zin dat deze specifieke organisaties net als de andere (meer gevestigde) 
instellingen zijn gesubsidieerd in het kader van de cultuurnota. 
 
Het lukt de staatssecretaris niet de bestaande uitvoeringsinstellingen een rol te laten spelen in 
dit beleid. Van zijn plannen resteert na een ingreep van de Kamer een 2%-bonusregeling voor 
doelgroepen. Zijn voorgenomen Actieprogramma moet de staatssecretaris onder druk van de 
Kamer wijzigen (zie par. 4.1.1), maar het onbedoelde gevolg is dat een aantal instellingen met 
een multiculturele signatuur als reguliere instellingen een subsidie ontvangt. De aanwezigheid 
van deze instellingen als regulier gesubsidieerde instellingen naast andere regulier 
gefinancierde instellingen kan gezien worden als een (onbedoelde) vorm van mainstreaming. 
 
De specifieke door de overheid in het leven geroepen instellingen kregen onder meer op 
verschillende niveaus als opdracht mee om met impulsen van buitenaf te zorgen voor meer 
diversiteit in de cultuursector. Zij dienden in dat opzicht als actoren die van buitenaf voor de 
mainstreaming in de gevestigde gesubsidieerde culturele organisaties moesten zorgen.  
 
Een opvallende bevinding van dit onderzoek is dat de wens voor opname in het algemene 
beleid (par. 4.1.1) bij herhaling uitgesproken is door achtereenvolgende bewindslieden maar 
dat het handelen van deze bewindspersonen, vooral op het niveau van de uitvoering, daar niet 
mee in overeenstemming is. Het uitvoeringsbeleid heeft steeds plaatsgevonden aan de hand 
van specifieke voorzieningen en de gevestigde  uitvoeringsorganisaties hebben bij 
voortduring  geen rol gespeeld bij de uitvoering van het beleid voor cultuur en immigranten.  
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De vraag is nu wat de redenen zijn voor de gevolgde uitvoeringssystematiek. Dat vraagt om 
een nadere beschouwing van het krachtenspel tussen de actoren en van de factoren die 
bijdragen aan de hegemonie van de KK-denkwereld. 
 

7.7 Nadere beschouwingen 
Over de vergeefse poging tot het opschudden van het bestel 1999-2001, de botsende 
denkwerelden, een verstoord evenwicht, een toevallig succes en de hegemonie van de KK-
denkwereld. 
 
In de voorgaande delen heb ik steeds vragen beantwoord en in 7.4 is een overzicht gemaakt 
van de gehele periode. Tijdens het verloop van het onderzoek zijn echter ook een aantal 
inzichten naar voren gekomen die ik bij het formuleren van de vragen nog niet kon overzien.  
 
Het gaat om inzichten in de meer permanente wereld achter de beleidsbeslissingen en 
uitvoering. Het door mij gehanteerde model maakt het echter goed mogelijk om aan de hand 
van opvattingen van verschillende denkwerelden te kijken naar het functioneren van deze 
wereld.  
 
Deze inzichten  helpen te begrijpen waarom staatssecretaris Van der Ploeg er met zijn plannen 
in 2000 vrijwel alleen voor stond in de Kamer. Meer algemeen leveren ze een bijdrage aan 
een beter begrip van het verloop van het beleid en met name van de uitkomsten zoals die te 
zien zijn bij de beantwoording van vraag 4 naar de incorporatie van het beleid in het algemene 
cultuurbeleid en vooral van de vraag waarom de bewindslieden schrijven het beleid in het 
algemene beleid te willen opnemen maar er desondanks steeds specifieke teksten worden 
gemaakt en de uitvoering niet in handen is van de bestaande algemene 
uitvoeringsorganisaties.  

7.7.1  De vergeefse poging tot het opschudden van het bestel 1999-2001    
Staatssecretaris Van der Ploeg wilde iets veranderen in het cultuurbeleid: meer mensen laten 
deelnemen aan de gesubsidieerde cultuur. Hij wilde dat realiseren door het wijzigen van het 
beleid van zijn voorgangers en van de rol van de gesubsidieerde cultuursector. Dit betekende 
dat hij ook de houding en de rol van de gevestigde uitvoeringsorganisaties wilde veranderen.  
 
Deze beleidsvoornemens nam hij op in de uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid, 
bovendien gaf hij expliciet aan bij de uitvoering ook de gevestigde instellingen te willen 
betrekken. Daarmee gaf hij ook uitvoering aan het al sinds 1987 terugkerende 
(beleids)voornemen om het beleid voor cultuur en immigranten op te nemen in het algemene 
cultuurbeleid en de uitvoering ervan onder te brengen bij de bestaande voorzieningen. 
 
Eenmaal in de Tweede Kamer bleek de staatssecretaris, afgezien van de steun van zijn eigen 
partij, hierin alleen te staan. Voor zijn betogen met KC-redeneringen bestond nog wel enige 
steun, maar de consequenties die hij daaraan voor de uitvoering verbond wekten heftige 
weerstand in alle politieke geledingen.   
 
Het verzet en de acties van de gevestigde instellingen tegen de 3%-doelgroepenmaatregel 
leidde ertoe dat de instellingen in feite geen rol of taak krijgen in het diversiteitsbeleid. De  
gevestigde instellingen, met hun KK- opvattingen, zijn succesvol in het handhaven van hun  
positie vanwege hun positie en de brede draagvak, ook in de Kamer. De staatssecretaris is 
genoodzaakt te kiezen voor andere uitvoeringsmaatregelen: specifieke instellingen en een 
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participatieplan. Het door hem voorgestelde participatieplan moet hij onder druk van deze 
invloedrijke aanhangers van de KK-benadering bijstellen. 
  
Deze gang van zaken wekt zo op het oog enige verbazing omdat de staatssecretaris niets 
anders doet dan een poging een lang bestaande wens van de overheid te realiseren. Maar het is 
tegelijkertijd juist niet verbazingwekkend omdat dezelfde overheid jarenlang zonder veel 
vragen te stellen de grote cultuurinstellingen met een KK-visie heeft gesubsidieerd. Als 
gevolg daarvan zijn die subsidies en instellingen tot instituties geworden. In de verhouding 
tussen de overheid en de instellingen zijn de marges van de overheid om aan het subsidie 
voorwaarden te mogen en te kunnen verbinden erg beperkt geworden. Overheid en veld zijn 
het er over eens dat de overheid zich niet met de artistieke inhoud mag bemoeien. Maar de 
vraag of een voorwaarde om de bezoekersaantallen te vergroten of meer aan educatief werk 
(voor scholen) te doen nu ook een inbreuk betekent op de artistieke vrijheid van de 
instellingen is in de loop der tijd een discussiepunt geworden, dat meestal in het voordeel van 
de instellingen is uitgepakt. Om hun redeneringen kracht bij te zetten wordt het adagium van 
Thorbecke van stal gehaald (par. 2.4.5). De instellingen kregen voor hun KK-positie ook de 
steun van de Tweede Kamer, die bevreesd is voor de inhoudelijke inmenging van de overheid.  
 
Door het steeds weer bevestigen van deze verhoudingen  is in de loop der jaren een praktijk 
ontstaan waarbij de overheid doelstellingen van participatie en innovatie buiten de gevestigde 
instellingen is gaan realiseren.  
Dus in zekere zin kreeg de staatssecretaris een koekje van eigen deeg: de door dezelfde 
overheid jarenlang gehanteerde traditie van geïnstitutionaliseerde subsidie, non-interventie en 
het regelen van participatie- en innovatiedoelen via speciale programma’s en instellingen zijn, 
ook door hun brede draagvlak, krachtiger gebleken dan de wens van de staatsecretaris om iets 
te veranderen.  
 
Deze krachtige autonome positie van dit geïnstitutionaliseerde veld met een breed gesteunde 
KK-opvatting wordt nog versterkt door de  werking (par. 7.1) van het langdurige specifiek 
beleid. In dit sterk geïnstitutionaliseerde veld zijn de nieuwkomers allang blij met enige 
aandacht en mogelijkheden. Voor het overige lijken zij zich te hebben neergelegd bij een 
positie buiten de gesubsidieerde sector. Daardoor lijkt bijna iedereen tevreden over de 
werking van het specifieke beleid. Dat bevestigt de bestaande positie van de gevestigde 
instellingen nog eens en maakt veranderen moeilijk.  
 
Het gaat hier om een samenspel van factoren, een mechanisme, dat door alle betrokkenen in 
de lucht wordt gehouden. De overheid zelf speelt daarin een belangrijke rol, door het 
institutionele karakter van de subsidiering. Dit mechanisme heeft ervoor gezorgd dat voor de 
cultuuruitingen van immigranten niet of nauwelijks ruimte is gemaakt. Dit geldt niet alleen 
voor deze cultuuruitingen; ook andere nieuwe impulsen die zich aan de randen van de 
cultuursector afspelen krijgen met deze gesloten houding te maken. Het is de vraag of dat een 
voor de overheid wenselijke situatie is. 

7.7.2   Botsende denkwerelden, een verstoord evenwicht en een ‘toevallig’ succes   
Door de opkomst van de KC- redeneringen zijn de bestaande verhoudingen tussen de KK- en 
de P-denkwerelden en hun aanhangers in de gesubsidieerde cultuursector veranderd. Dit oude 
evenwicht tussen de KK- en de P-denkwerelden kenmerkte zich door een wederzijdse 
acceptatie van de denkwerelden en hun uiteenlopende wezensopvattingen, redenen voor 
interventies, doelstellingen en maatregelen en de bijpassende financiële middelen. De 
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financiële middelen voor de participatiemaatregelen bedroegen nooit veel meer dan 15% -
20% van de beschikbare middelen (zie par. 2.3.3).   
 
Aanvankelijk merkte de gesubsidieerde cultuursector niet veel van de cultuuruitingen van 
immigranten en het beleid dat daarvoor werd ontwikkeld. Maar als na 1987 de regie van dit 
beleid in handen komt van het directoraat-generaal Cultuur en het voornemen uitgesproken 
wordt dat het beleid deel uit moet gaan uitmaken van het algemene cultuurbeleid, waarbij 
contextuele redeneringen worden gebruikt, moeten de aanhangers van de KK- en P-
denkwerelden zich tot de cultuuruitingen van immigranten en de opkomende KC-denktrant 
gaan verhouden. 
 
De opkomst van de cultuuruitingen van immigranten en van het KC-denken heeft ertoe geleid 
dat de KK-aanhang zich genoodzaakt zag om deze uitingen buiten de deur te houden. Zij 
waren naar hun aard wezensvreemd. Dat betekende dat zij niet of moeilijk in termen van de 
dominante KK-opvatting over kwaliteit te duiden waren. De verruiming of nuancering van het 
bestaande kwaliteitsbegrip in termen van de KC-benadering werd ervaren als een bedreiging 
voor de bestaande positie van de instellingen met een KK-opvatting.  
 
Dat betekende dat als er iets geregeld moest worden voor de cultuuruitingen van immigranten,  
deze wat de KK- aanhang betrof een aparte plek toegewezen moesten krijgen, en dat er met  
deze cultuuruitingen niet te veel middelen gemoeid zouden moeten zijn. Het voordeel daarvan 
was dat de KK-opvattingen over kwaliteit en de beschikbare subsidies voor professionele 
kunst niet onder druk zouden komen te staan door de KC-benadering. 
 
Een voor de hand liggende optie voor de KK-aanhang en de beleidsmakers was om de 
cultuuruitingen van immigranten te duiden in termen van het bekende en bestaande evenwicht 
tussen de KK- en de P-denkwerelden. Dat betekende concreet dat ze naar het domein van de 
participatie verwezen moesten worden en ten laste zouden komen van de middelen en de 
voorzieningen die voor participatie (amateurkunst en kunstzinnige vorming en bezoek aan 
professionele kunsten) beschikbaar waren.  
 
Tegen deze benadering bestond bezwaar bij immigrantenkunstenaars, waarvan sommigen de 
aanduiding als amateur beledigend vonden (De Vries 2001). Ook bij de gesubsidieerde 
voorzieningen in de vorm van projectenbudgetten voor kunstzinnige vorming en 
amateurkunst vonden de adviseurs dat immigrantenkunstenaars niet per definitie als amateurs 
beschouwd konden worden. Vervolgens zijn de uitingen aangeduid als een aparte categorie 
‘tussen amateurkunst en professionele kunsten in’ of als ‘semiprofessioneel’. Dit was de 
opmaat om speciale voorzieningen in het leven te roepen voor cultuuruitingen van 
immigranten.                                                                                     
 
Dit bood de actoren die de KK-handelingstheorie aanhangen het voordeel dat immigranten 
kunstenaars geen beroep zouden doen op de middelen voor professionele kunsten. Voor de 
immigranten kunstenaars waren de speciale voorzieningen aantrekkelijk omdat zij dan in alle 
rust konden werken. Ook werden  zij bij de beoordeling van hun werk niet lastig gevallen 
door de heersende KK-opvattingen over kwaliteit, waardoor hun werk vanuit hun 
respectievelijke contexten en combinaties van diverse contexten ontwikkeld kon worden.  
 
Een en ander neemt niet weg dat ook met de speciale arrangementen door de jaren heen 
ruimte is gemaakt voor de KC- redeneringen en opvattingen in de beleidsteksten. Voor de 
cultuuruitingen van immigranten betekende dit aandacht en erkenning op het niveau van de 
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beleidsteksten en als gevolg daarvan op uitvoeringsniveau specifieke voorzieningen. Door het 
langdurig voortbestaan van deze specifieke aanpak heeft een bescheiden aantal instellingen 
met een multiculturele signatuur zich uiteindelijk weten te consolideren.  
 
Hoewel diverse bewindslieden zich hebben voorgenomen het beleid voor cultuur en 
immigranten een plek te geven in het reguliere beleid en de reguliere voorzieningen is  
hieraan geen handen en voeten gegeven. De modus vivendi van de aparte voorzieningen 
strekte alle betrokkenen tot voldoende tevredenheid.  
 
Als staatssecretaris Van der Ploeg in 2001 probeert met KC-redeneringen en maatregelen het 
domein van de te subsidiëren cultuur uit te breiden en de gevestigde gesubsidieerde culturele 
instellingen bij het diversiteitsbeleid te betrekken stelt hij de suprematie van de KK- 
denkwereld en -aanhang wezenlijk ter discussie. Het lukt hem niet zijn ideeën uit te voeren 
omdat de aanhangers van de KK-denkwereld zijn plannen blokkeert.   
 
De KK-denkwereld domineert, nu resteert nog de vraag waarom de KK-denkwereld zo 
dominant is. 

7.7.3  De hegemonie van het KK-denken  
 
Uitingsvormen hegemonie 
De hegemonie van het KK-denken is tot uiting gekomen in de beschrijving van het verloop 
van het beleidsproces tussen Ruim Baan en de Cultuurnota 2001-2004, en uit de eerder 
geschetste keuze voor de uitvoeringsmaatregelen van die nota alsmede de 
uitvoeringsmaatregelen van eerdere nota’s voor cultuur en immigranten. De hegemonie toont 
zich voorts in hetgeen in het beleid onbesproken blijft en in de ontwikkeling van de 
cultuuruitingen van immigranten buiten de context van het cultuurbeleid.  
 
Niet besproken 
Naast de aangegeven factoren blijkt de kracht van de KK-visie ook uit datgene waarover niet 
of nauwelijks gesproken is in de ruim twintig jaar van dit beleid. Het debat over de rol en de 
positionering van de grotere cultuurinstellingen heeft zich beperkt tot hun rol in het gesubsi-
dieerde bestel. De fundamentele vragen wat ze nu eigenlijk doen, voor wie ze dit doen en hoe 
ze zich daarbij verhouden tot het aanbod in de vrije markt, zijn nauwelijks aan de orde 
geweest. De positie en de plaats van de grote gesubsidieerde instellingen is zo 
vanzelfsprekend en onbetwist dat het stellen van deze vragen niet tot de normale routine 
behoort. 
 
Ook de vragen naar wat al dan niet tot het domein van te subsidiëren cultuur behoort, hoe die 
subsidies in te richten en wie dient te oordelen over het beschikbaar stellen daarvan, waren 
geen onderwerp van bezinning. Totdat het denken over en maken van ruimte voor 
cultuuruitingen van immigranten en nieuwe mengvormen een onderwerp werd in het 
cultuurbeleid. Deze dominante positie van het KK-denken leidde er ook toe dat door 
beleidsmakers nauwelijks aandacht besteed is aan de relatie van de overheidsinterventie in de 
cultuursector tot de vele uitingen en disciplines die als ‘populaire cultuur’ gezien worden.  
 
Staatssecretaris Van der Ploeg stelt dit als eerste fundamenteel aan de orde. Ook de hiërarchie 
tussen cultuuruitingen is in de context van het beleid pas expliciet benoemd door 
staatssecretaris Van der Ploeg. Dit onderwerp nodigt uit tot nadere beschouwingen, maar in 
deze context beperk ik me tot de genoemde constatering. 
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Naar de marges 
Door de dominantie van de KK-visie is de gesubsidieerde cultuur zich in de onderzochte 
periode vooral blijven richten op de uitingen die passen bij de romantisch-universele 
opvatting van de KK-denkwereld. Behoudens de aangegeven arrangementen voor de 
cultuuruitingen van immigranten en nieuwe culturele mengvormen in de marge van het 
cultuurbeleid. De genoemde cultuuruitingen hebben zich in een grote variëteit buiten het 
cultuurbeleid verder ontwikkeld, meestal op marginale locaties in de grote steden en veelal 
zonder hulp van de overheid (Trienekens 2004: 184). Als de overheid er al bij betrokken was, 
dan was de titel daarvoor vaak de bijdrage aan doelen zoals sociale cohesie en persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
Deze ontwikkeling heeft als een extra legitimatie gewerkt voor de afstand van de KK-denk-
wereld tot deze nieuwe uitingen, alsook tot hun niet-westerse referentiekader. 
 
Hegemonie van de KK-denkwereld: elkaar versterkende factoren: instituties, emotie en 
distinctie 
De belangrijkste protagonisten in het cultuurbeleid van de KK-denkwereld zijn de gevestigde 
cultuurinstellingen, die het hart van de cultuursector vormen en een comfortabele, 
vooraanstaande positie hebben in het gesubsidieerde bestel. Zij willen die positie niet 
verliezen. Deze instellingen hebben een krachtige, geïnstitutionaliseerde positie, omdat zij al 
lange tijd bijna automatisch subsidies toegekend krijgen. Die positie wordt nog versterkt door 
de subsidiesystematiek, waarin deze instellingen een prominente rol spelen (par. 7.5.1).  
 
Daarbij komt dat, zoals ook in par. 3.1 is aangegeven, het horen bij een bepaalde stroming of 
opvatting functioneert als een badge of membership, dat tegemoet komt aan een diepgevoelde 
behoefte van mensen om ergens bij te horen. In het geval van de KK-aanhangers gaat het om 
de behoefte van mensen om bij de KK- denkwereld te horen. Centrale thema’s van die 
denkwereld zijn de opvattingen over de vraag welke typen van uitingen tot de gesubsidieerde 
kunsten behoren en de opvattingen over de inhoud van kwaliteit. 
 
Dat is niet het hele verhaal. Het horen bij de groep mensen die deze opvatting hanteren, heeft 
ook een sociaal effect, het biedt het voordeel van de sociale distinctie. Het sociale effect dat 
het aanhangen van de KK-visie heeft, is dat men bij een elite hoort. Het aanhangen van deze 
visie kan dus ook ingegeven zijn door de wens om bij die elite horen. Deze elite beweegt zich 
door het hele politieke spectrum: zoals de Kamerbehandeling van  Ruim Baan en de 
Uitgangspuntennotitie CAC toont, zijn KK-redeneringen door de vertegenwoordigers van alle 
politieke partijen gebruikt.  
 
De rol van de linkse politici was opmerkelijk. Zij hanteerden vaak ook KC-redeneringen en 
spraken zich uit voor ruimte voor diversiteit in het cultuurbeleid. Echter bij het kiezen van de 
uitvoeringsmaatregelen hebben ook zij, met uitzondering van de PvdA, de maatregelen, die 
ervoor moeten zorgen dat de gevestigde instellingen een rol gaan spelen bij het 
diversiteitsbeleid, niet gesteund.  
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GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
 
Actieplan ’82   Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 1982  
 
AKKV Afdeling Amateurkunst en Kunstzinnige Vorming van de 

Directie Kunsten van het ministerie van WVC  
 
BiZa Ministerie van Binnenlandse Zaken  
 
Brief ’90 Brief over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van 

Minderheden 1990-1992 
 
CCM  Commissie Cultuuruitingen Minderheden, bestaande uit 

ambtenaren  
 
CKV     Culturele en Kunstzinnige Vorming in het onderwijs 
 
CRM Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
 
DNA De Nieuw Amsterdam 
 
FAPK  Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten   
 
FKV     De organisatie Federatie van Kunstenaarsverenigingen  
 
GEO    Grote Efficiency Operatie  
 
Het Nut   De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen  
 
IPO     Interprovinciaal Overleg  
 
IVA  IVA, Organisatie voor beleidsonderzoek en advies 
 
MMF  Multi Music Federation 
 
Nota CAC    Cultuur als Confrontatie, Cultuurnota 2001-2004  
 
Notitie ’87 Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden 1987-

1989  
 
NT    Het Nationale Toneel  
 
OCW    Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
OK&W             Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen  
 
POR     Pantser of Ruggengraat, de cultuurnota voor 1997-2001 
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RO     Residentie Orkest  
 
ROI    ROI  Opleiding, Coaching & Advies (voorheen Rijks  
    Opleidingsinstituut) 
 
Ruim Baan        Notitie Ruim Baan voor Culturele Diversiteit   
 
SCP     Sociaal en Cultureel Planbureau 
 
SIOO  Interuniversitair opleidingscentrum voor organiseren, 

veranderen, vernieuwen en leidinggeven 
 
STIPT     Stichting Interculturele Projecten op Theatergebied 
 
TIN     Theaterinstituut Nederland  
 
Uitgangspuntennotitie CAC  Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2001-2004, Cultuur als  
    Confrontatie 
 
VNG     Vereniging van Nederlandse gemeenten  
 
WRR        Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  
 
WSC           Wet op het specifiek cultuurbeleid  
 
WVC     Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
 
De denkwerelden 
KK    Kunst Kunst : de romantisch-universele kunstopvatting 
 
KC    Kunst Context: de contextuele opvatting van kunst 
 
PK Participatie (aan) Kunst: brede participatie aan kunst met KK-

karakter 
 
PP Participatie (om) Participatie: brede participatie aan breed scala 

kunst en cultuur   
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BEWINDSPERSONEN CULTUUR TUSSEN 1982 en 2004 
 
 
1982- 1989 Elco Brinkman (CDA), minister van Welzijn,Volksgezondheid en Cultuur  
 
1989- 1994  Hedy d’Ancona (PvdA), minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
 
1994-1998   Aad Nuis (D’66), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
1998-2002  Rick van der Ploeg (PvdA), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
 
2002-2003 Cees van Leeuwen (LPF), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
2003-2006  Medy van der Laan (D’66), staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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SAMENVATTING 
 
De vestiging van grote groepen niet-westerse immigranten in Nederland is de aanleiding 
geweest voor het ontwikkelen van een minderheden- en later een integratiebeleid. Dit 
overheidsbeleid voor gevestigde immigranten en hun nakomelingen kwam aan het eind van 
de jaren zeventig jaren op gang. De vakministeries dienden onder toezicht van het toenmalige 
coördinerend Ministerie van Binnenlandse Zaken een passend integratiebeleid te ontwikkelen.  
In de jaren negentig was ik als ambtenaar bij het ministerie van Welzijn,Volksgezondheid en 
Cultuur medeverantwoordelijk voor dit beleid op het gebied van cultuur. Nadat ik in het begin 
van het nieuwe millennium het Ministerie had ingeruild voor de consultancy, bleef ik 
gefascineerd en verwonderd over het verloop van dit beleid. Hoe had het beleid voor cultuur 
en immigranten zich ontwikkeld tussen 1980 en 2004?  Hoe was dit proces, dat een 
verandering teweeg moest brengen in het cultuurbeleid, verlopen? Waarin was dat beleid al 
dan niet geslaagd en wat was daar de oorzaak van? Ook was ik geïnteresseerd in de vraag 
langs welke wegen het beleid voor cultuur en immigranten was geïmplementeerd in het 
algemene cultuurbeleid en waarom juist was gekozen voor specifieke vormen van 
maatregelen om dat te bereiken. 

Opzet en aanpak van het onderzoek 
Om het onderwerp effectief te kunnen bestuderen heb ik gekozen voor de volgende aanpak. 
Het tweede hoofdstuk, een terreinverkenning, beschrijft de verschillende opvattingen over 
cultuur, die zich sinds de 19e eeuw ontwikkeld hebben. Daarna volgt een beknopt overzicht 
van de geschiedenis van de overheidsinterventie in Nederland op het terrein van cultuur. Dit 
overzicht toont de grote rol van het particulier initiatief bij het financieren van kunst- en 
cultuuruitingen, waarbij steeds zowel het produceren van kunst als het streven naar 
volksverheffing door de deelname aan kunst aandacht krijgen. Langzamerhand destilleert zich 
hieruit de overheidsbemoeienis met cultuur: van het verbieden van uitingen naar het 
meefinancieren van het tot stand komen en het bewaren ervan.  
Het verloop van het beleid na 1945 laat zien hoe het inhoudelijke beleidsdebat zich beweegt 
tussen twee aandachtspunten: aan de ene kant het belang van het faciliteren van het tot stand 
komen van de ontwikkeling van autonome kunst en aan de andere kant de brede participatie 
aan gesubsidieerde en andere cultuuruitingen. De terreinverkenning sluit af met een 
veldschets van de inrichting van het cultuurbeleid, de belangrijkste instellingen en procedures. 
Daarin begrepen zijn de organisatie van het kwaliteitsoordeel en de organisatie van de 
subsidieprocedure.  
 
Vervolgens ben ik in het derde hoofdstuk op zoek gegaan naar een effectieve benaderings-
wijze om de vragen naar de ontwikkeling van het beleid voor cultuur en immigranten, de 
vragen naar de plek die dat beleid heeft gekregen in het algemene cultuurbeleid, en de vragen 
naar de specifieke kenmerken van die inbedding te onderzoeken. Met behulp van bestaande 
benaderingen in de bestuurskunde heb ik in het derde hoofdstuk een aanpak ontwikkeld die 
een systematische behandeling van deze vragen mogelijk maakt. Deze benadering maakt het 
mogelijk om het feitelijke verloop van het beleid en de uitvoering ervan systematisch te 
beschrijven en te analyseren. Daarbij heb ik Fischer’s benadering voor het evalueren van 
beleid als uitgangspunt genomen. Zijn benadering bestaat uit een systeem dat vier met elkaar 
verbonden niveaus van beleidsdebat en -evaluatie in kaart brengt. In de processen van 
beleidsvorming en -uitvoering spelen actoren, ofwel handelende personen, en de opvattingen 
die zij hebben een belangrijke rol.  
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Ieder van die actoren in een beleidsterrein heeft normatieve opvattingen over dat terrein. In 
combinatie met de eigen positie en ervaring in het veld bepalen die opvattingen de probleem-
definitie en de gewenste de rol van de overheid van de betreffende actoren. 
 
Sommige actoren hebben meer kracht in een beleidsveld dan andere, instituties zijn zeer 
krachtige actoren. In het cultuurveld kunnen een aantal gevestigde gesubsidieerde instellingen 
beschouwd worden als instituties. Om de koppeling van een abstracte visie van een actor aan 
een concretisering en (voorgenomen) handeling aan te duiden, gebruik ik in deze studie de 
term ‘handelingstheorie’. Het totstandkomingsproces van het beleid en de uitvoering ervan 
beschouw ik als een interactie tussen de opvattingen van actoren. De beleidstekst zie ik als het 
resultaat van die interactie tijdens het totstandkomingsproces. 
 
Het tweede deel van het derde hoofdstuk bestaat uit de uitgewerkte onderzoeksvragen: 
1.a  Welke probleemformuleringen, doelen en (voorgenomen) maatregelen zijn 

 gebruikt in de beleidsteksten voor cultuur en immigranten in de periode 1980-
 1999? 

1.b Met welke maatregelen is het beleid uitgevoerd? 
 
2.a Welke handelingstheorieën, wezensopvattingen, probleemstellingen, doelen en (voor-

genomen) maatregelen spelen een rol in het beleidsdebat bij het tot stand komen van 
het beleid voor cultuur en immigranten in de periode 1999-2001?  

2.b Welke positie hebben de belangrijkste actoren daarbij ingenomen? 
 
3.a Welke maatregelen zijn genomen om de geformuleerde beleidsdoelen te realiseren en 

hoe zijn die uitgevoerd in de periode 2001-2004?  
3.b Welke positie hebben de belangrijkste actoren daarbij ingenomen? 
 
4. Op welke wijze heeft het integratiebeleid het beleid voor cultuur en immigranten 

beïnvloed? 
 
Als deze vragen beantwoord kunnen worden, kan ook de centrale vraag van dit proefschrift 
beantwoord worden: 
5.a  Op welke manier is het beleid voor cultuur en migranten in de teksten van het 

algemene cultuurbeleid opgenomen? In hoeverre is er daarbij sprake van 
mainstreaming?  

5.b  Hoe verhouden de maatregelen ter uitvoering van het beleid voor cultuur en 
immigranten zich tot de bestaande uitvoeringsarrangementen van het algemene 
cultuurbeleid? Is er ten opzichte van die arrangementen sprake van aparte 
maatregelen, of van vormen van inpassing in bestaande uitvoeringsarrangementen? In 
hoeverre is er daarbij sprake van mainstreaming? 

 
Het derde deel van hoofdstuk 3 behandelt de concrete aanpak van het onderzoek. Als 
uitwerking van Fischer’s benadering introduceer ik de denkwerelden die de basis vormen van 
het denken over beleid in de cultuursector. Ik gebruik de term denkwerelden om het geheel 
van opvattingen van actoren over cultuur en de rol van de overheid aan te duiden.  
 
Naar mijn opvatting zijn de volgende denkwerelden te onderscheiden.   
In de eerste en dominante visie, aangeduid met het symbool (K of KK) in het schema, staat de 
productie van kwaliteitskunst centraal. De wezensopvatting van die denkwereld is ontleend 
aan het gedachtegoed van de romantiek: goede kunst is absoluut, niet tijd- en context-
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gebonden en de makers zijn genieën. Bovendien is hieraan veelal de opvatting gekoppeld dat 
die kunst zich tot een specifiek aantal genres van uitingen beperkt.  
 
In de tweede benadering (P) is kunst belangrijk, maar staat de deelname en het effect daarvan 
op mensen centraal. Die deelname kan bestaan uit het bezoeken van kunstuitingen, maar ook 
door het actief beoefenen ervan. De oorsprong van deze opvatting ligt eveneens in de 19e 
eeuw, in het streven naar volksverheffing en het beschavingsstreven. Binnen deze benadering 
zijn twee opvattingen over participatie te onderscheiden. In de wezensopvatting die ik als PK 
aanduid, staat het idee centraal dat de gewone mens zich tot een beter mens ontwikkelt 
wanneer hij of zij met ‘hoge’ of ‘gerespecteerde’ kunst en cultuur in aanraking komt. In het 
andere (PP-)perspectief staat het idee centraal dat mensen de gelegenheid moeten krijgen om 
zich breed te informeren over kunst en cultuur, inclusief de populaire- of massacultuur. 
Daardoor zijn zij beter in staat om gefundeerde keuzes te maken bij het actief beoefenen en/of 
receptief deelnemen aan kunst en cultuur 
 
De derde visie (KC) stelt dat kunst niet absoluut, maar contextueel bepaald is. Kunst komt 
altijd onder specifieke omstandigheden in een specifieke situatie tot stand. Bij een oordeel 
over -de kwaliteit van- een uiting speelt die context een rol, en dit oordeel kan dus nooit ‘uni-
verseel’ van karakter zijn. 
 
De denkwerelden (KK, KC, PK, PP) bestaan uit wezensopvattingen, een prioriteit van waar-
den, een daarop gebaseerde probleemanalyse of reden tot overheidsinterventie, en een opvat-
ting over de gewenste mate van overheidsinterventie. 
De genoemde denkwerelden zie ik als de – ideaaltypische – basisopvattingen in het 
cultuurbeleid.  
 
Het onderzoek naar het beleid en de uitvoering ervan bestaat uit een uitgebreide beschrijvende 
analyse van het tot stand komen en uitvoeren van de nota Ruim Baan voor Culturele 
Diversiteit van 1999 in hoofdstuk 5 en 6. Voorafgaand daaraan worden in hoofdstuk 4 de 
andere voor dit onderzoek relevante beleidsdocumenten verschenen in de periode 1980-2001 
kort behandeld. Achtereenvolgens zijn dat het Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 
1982, de Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden 1987-1989, de Brief over 
het Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden 1990-1992. Ook de passage 
‘Intercultureel’ uit Pantser of Ruggengraat (POR), de cultuurnota van 1997-2001 wordt 
behandeld. 

Bevindingen   
Het zevende hoofdstuk bevat de belangrijkste bevindingen aan de hand van de vragen en de 
volgende observaties naar aanleiding van die bevindingen.  
 
De steeds wisselende termen voor het beleid en de doelgroep ervan weerspiegelen de diverse 
manieren waarop vanuit uiteenlopende visies een beleidsprobleem benaderd kan worden. Ook 
is het een uiting van het ongemak bij het benoemen van een groep mensen als doelgroep van  
een specifiek beleid. 
 
In de nota’s tot 1997 komen veel redeneringen met een romantisch-universeel (KK) en 
contextueel (KC) karakter voor, meestal is onduidelijk welke visie domineert. Dat leidt tot 
ambivalentie over wat er onder  ‘kwaliteit’ en onder ‘achterstand’ verstaan moet worden. Om- 
dat dit onduidelijk is, ook niet helder wanneer het specifieke beleid geslaagd genoemd kan 
worden. Als je niet weet waar je heen wilt, is geen enkele koers juist of onjuist.  
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Bij herhaling benoemen de bewindslieden met een romantisch-universele redenering de 
cultuuruitingen voor immigranten als ‘tussen amateur en professioneel in’ of als 
‘semiprofessioneel’. Dit schept voor de bewindspersoon de ruimte om specifieke maatregelen 
te nemen, en de voorzieningen voor professionele kunsten hoeven zich niet met de 
cultuuruitingen van immigranten bezig te houden. Het betekent ook dat er voor deze 
cultuuruitingen in principe geen aanspraak kan worden gedaan op de voorzieningen voor 
professionele kunsten. 
 
In de meeste beleidsstukken staan redeneringen die dit beleid willen zien als 
participatiebeleid, zoals dat al bestond in het cultuurbeleid. Dit is begrijpelijk omdat deze 
manier van denken over cultuurbeleid bij alle actoren al lange tijd geaccepteerd was. Voor een 
deel van het beleid voor cultuur en immigranten is dit een zinvolle manier van denken, voor 
de erkenning van het werk van immigrantenkunstenaars is deze benadering niet bevorderlijk 
en niet toereikend. 
Het voordeel voor deze benadering bij de aanhangers van de romantisch-universele (KK) 
benadering was dat zij niet verder hoefden na te denken over de contextuele opvatting van 
kwaliteit. Met het benoemen van de cultuuruitingen van immigranten, met inbegrip van 
immigrantenkunstenaars als behorend bij het participatiebeleid was dit beleid voor de KK-
aanhangers in een bekend en niet bedreigend kader geplaatst. 
 
Een ander terugkerend patroon is dat de probleemformuleringen en doelen in de teksten vaker 
een KC (contextuele) redeneringen bevatten dan in de voorgenomen maatregelen terug te zien 
is. De omvang (beperkte middelen) en aard (specifiek) van de maatregelen is steeds zodanig, 
dat de aanhang van de romantisch–universele (KK) benadering ermee kan leven.   
 
Als het gaat om maatregelen kunnen we vaststellen dat gedurende de gehele periode gebruik 
is gemaakt van specifieke maatregelen. De gevestigde instellingen spelen nauwelijks een rol 
in de  uitvoering van het beleid voor cultuur en immigranten. Hoewel de staatssecretaris in 
1999 poogt om de gevestigde instellingen een rol te laten spelen in het diversiteitsbeleid lukt 
dat ook hem niet.  
 
Met die specifieke maatregelen zijn vooral projecten gefinancierd. Tevens zijn door de 
achtereenvolgende bewindspersonen specifieke instellingen in het leven geroepen: STIPT 
(1981-1986); MMF (1989-1991); Scarabes (1988-1997); Phenix Foundation (2001-2005); 
Netwerk CS (2001-2008) en Atana (2001-heden). Ook is er in het kader van Ruim Baan een 
Actieplan Cultuurbereik in het leven geroepen, dat samen met de lokale en regionale 
overheden moest zorgen voor het bevorderen van de cultuurparticipatie.   
 
In 2001 is er een grote toename met 34 regulier gefinancierde instellingen met een 
‘multiculturele signatuur’, zoals OCW dat in een beleidsbrief van 2002 noemt. Deze toename 
is niet het gevolg van de beleidsvoornemens, maar van de interventie van de Tweede Kamer 
om de besteding van financiële middelen aan het Actieprogramma Cultuurbereik te beperken 
en de beslissing van de Staatssecretaris die daarop volgde om reeds goedgekeurde aanvragen 
aan te merken als regulier te financieren instellingen. De genoemde specifieke instellingen is 
steeds een tamelijk kort leven beschoren geweest omdat zij teveel taken hadden , waaronder 
de opdracht om te zorgen voor een relatie met de reguliere cultuurinstellingen. Die opdracht 
was onmogelijk, omdat  er bij de gevestigde instellingen geen sprake was van een verplichting 
om een rol te spelen in het specifieke beleid voor cultuur en immigranten. 
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Het langdurig bestaan van de projectsubsidies heeft een meervoudige werking gehad. Voor de 
regulier gesubsidieerde instellingen heeft het gewerkt als een legitimatie om zich niet met het 
onderwerp bezig te houden. Het effect daarvan is dat naast de reguliere instellingen in de loop 
der jaren een aantal tamelijk krachtige specifieke instellingen ontstaan zijn die in het totaal 
van het cultuurveld een beperkte, marginale rol hebben, maar toch al vele jaren aan het werk 
zijn. Voor hen heeft de bestaande situatie het voordeel dat ze zich in relatieve rust verder 
kunnen ontwikkelen. Het beleid heeft zo de cultuuruitingen van immigranten en 
immigrantenkunstenaars zowel geïsoleerd als kansen geboden.   
 
De institutionele kracht van de gevestigde cultuurinstellingen, die meestal de romantisch-
universele KK-visie hebben, is de gehele periode krachtig geweest. Deze instellingen hebben 
een institutioneel karakter gekregen door de jarenlange subsidiëring en het bijna automatische 
karakter van die subsidiëring. Bovendien hebben ze lange tijd een sleutelrol vervuld in het 
proces waarin de cultuurnota tot stand komt.  
Voor 1999 laten de instellingen niet zo expliciet van zich horen als zij gedurende het proces 
van het tot stand komen van de cultuurnota Cultuur als Confrontatie hebben gedaan. Dat 
neemt niet weg dat ze steeds het verloop van het beleid voor cultuur en immigranten 
beïnvloed hebben, juist omdat ze als belangrijke peilers van het cultuurbeleid geen rol spelen 
in het beleid voor cultuur en immigranten. Doordat de bewindslieden de instellingen niet 
aanspreken op hun mogelijke rol en zij toch iets moeten doen, roepen de bewindslieden de  
genoemde specifieke instellingen in het leven, die moeten zorgen voor de relatie tussen de 
cultuuruitingen van immigranten en de gevestigde instellingen. Hoewel de wens tot opname 
van het specifieke beleid in het algemene beleid al in 1987 als beleidsdoel is geformuleerd 
zijn er in de praktijk steeds specifieke teksten gemaakt en specifieke maatregelen 
(voor)genomen.  
In de algemene beleidsteksten voor het cultuurbeleid is tot 1999 in een enkel geval ruimte 
gemaakt voor contextuele (KC) redeneringen. Dat kan gezien worden  als een bescheiden 
vorm van mainstreaming op het niveau van de beleidsteksten. In 1999 gebruikt 
staatssecretaris Van der Ploeg in zijn uitgangspuntennotitie voor het algemene cultuurbeleid 
contextuele (KC) redeneringen voor wezensopvattingen, probleemanalyse en doelen. In deze 
notitie is er dus sprake van mainstreaming. Echter, door interventies van het veld en de 
Tweede Kamer is er in de daarop volgende cultuurnota en de uitvoering ervan geen sprake 
meer van mainstreaming. 
 
Het langdurig bestaan van specifieke uitvoeringsarrangementen, en het daarmee 
samenhangende verschijnsel dat de gevestigde instellingen niet of  nauwelijks een rol hebben 
gespeeld in het beleid voor cultuur en immigranten betekenen dat er van de  nagestreefde 
inbedding in de reguliere voorzieningen geen sprake is geweest. Wel is er in het totaal van de 
regulier gesubsidieerde instellingen een aantal instellingen met multiculturele signatuur bij 
gekomen, dit kan gezien worden als een (onbedoelde) vorm van mainstreaming. 

Nadere beschouwing 
Opvallend blijft dat de wens voor opname van het specifieke beleid in het algemene beleid 
nadrukkelijk en bij herhaling wordt uitgesproken, maar het handelen van de bewindslieden als 
het om de uitvoering gaat daar niet mee in overeenstemming is. De vraag waarom dat het 
geval is vraagt om een beschouwing van het krachtenspel tussen de actoren en van de factoren 
die bijdragen aan de hegemonie van het (romantisch-universele) KK-denken. 
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Koekje van eigen deeg 
Staatssecretaris Van der Ploeg moest zijn voorgestelde uitvoeringsmaatregelen, die de 
instellingen een expliciete rol gaven in het diversiteitsbeleid, bijstellen. Deze gang van zaken 
wekt op het eerste gezicht verbazing: de staatssecretaris wil toch een lang-bestaande wens van 
de overheid realiseren.  
De overheid heeft echter zelf jarenlang de grote instellingen (met een KK-visie) zonder veel 
vragen gesubsidieerd. Overheid en veld vinden dat de overheid zich niet met de artistieke 
inhoud mag bemoeien; in de loop der tijd is het ook de vraag geworden of het verzoek aan 
instellingen om bezoekersaantallen te vergroten of meer aan educatief werk te doen nu ook 
raakt aan de artistieke inhoud (met een beroep op de veel aangehaalde uitspraak van 
Thorbecke). De overheid heeft zich bij dit type van discussies meestal zeer terughoudend 
opgesteld.Hierdoor is in de loop van de tijd een praktijk ontstaan waarin de overheid 
doelstellingen van participatie en innovatie buiten de gevestigde instellingen is gaan 
realiseren. 
De staatssecretaris kreeg in 2001 een koekje van eigen deeg; de jarenlange traditie van non-
interventie en het regelen van participatiedoelen via speciale programma’s en instellingen, 
bleken krachtiger te zijn dan de wens van de staatssecretaris om iets te veranderen. Het gaat 
hier om het resultaat van een samenspel tussen overheid en veld, waaraan de overheid in 
belangrijke mate heeft bijgedragen. Juist het institutionele karakter van de subsidiëring aan de 
grote instellingen en de traditie om doelstellingen van participatie en innovatie in speciale 
programma’s en voorzieningen onder te brengen hebben ervoor gezorgd dat voor de 
cultuuruitingen van immigranten nauwelijks ruimte is gemaakt bij de gevestigde instellingen.  
 
Botsende denkwerelden 
Door de komst van de contextuele (KC) rederingen in het beleidsdebat zijn de bestaande 
verhoudingen tussen de romantisch- universele (KK) en de participatie (P) opvattingen 
gewijzigd. Deze verhouding kenmerkte zich door een wederzijdse acceptatie van de 
denkwerelden en de hoogte van de financiële bijdrage van de overheid. De opkomst van de 
cultuuruitingen van immigranten en van het contextuele (KC) denken betekende dat 
aanhangers van het romantisch-universele (KK) denken deze wezensvreemde naar inhoud 
concurrerende opvatting over kwaliteit buiten de deur moesten houden. Dat kon door de 
cultuuruitingen van immigranten een aparte plek toe te wijzen en er beperkte middelen voor 
beschikbaar te stellen. Op die manier zouden de romantisch-universele (KK) opvattingen over 
kwaliteit en de beschikbare middelen niet onder druk komen te staan. 
 
Het leek voor de hand te liggen om de cultuuruitingen van immigranten te duiden in de 
termen van het bestaande evenwicht tussen de aanhangers van de romantisch-universele (KK) 
en participatie (P) opvattingen; concreet betekende dat een verwijzing naar het domein en de 
middelen voor participatie. Tegen deze benadering bestond bezwaar bij immigranten 
kunstenaars. Vervolgens is in het beleid gekozen voor aanduidingen als ‘semiprofessioneel’ 
en ‘tussen amateurkunst en professionele kunsten in’. Daarmee kwam de weg naar specifieke 
voorzieningen vrij. De aanhang van het romantisch-universele (KK) denken en met name de 
grote instellingen waren tevreden, omdat ze met rust werden gelaten. Tegelijkertijd konden de 
immigrantenkunstenaars rustig werken, ze werden niet lastig gevallen met de romantisch-
universele (KK) opvattingen over kwaliteit en konden zo hun werk vanuit hun 
respectievelijke contexten en combinaties van contexten verder ontwikkelen. 
 
Als de staatssecretaris Van der Ploeg in 2001 met contextuele (KC) redeneringen en 
maatregelen het domein van de te subsidiëren cultuur uit wil breiden en de gevestigde 
instellingen bij het diversiteitsbeleid wil betrekken stelt hij daarmee de suprematie van de 



Beleid voor Cultuur en Immigranten – Rijksbeleid en Uitvoeringspraktijk (1980 – 2004)  

170 
  

romantisch-universele (KK) denkwereld en haar aanhang ter discussie. Dat wordt hem niet in 
dank afgenomen. De romantisch-universele (KK) denkwereld domineert, de vraag is waarom. 
 
Hegemonie van het KK-denken    
De hegemonie van het romantisch-universele (KK) denken wordt zichtbaar in het in 
hoofdstuk 5 beschreven verloop van het beleidsproces 2001-2004, vooral in de keuze voor de 
uitvoeringsmaatregelen. Eerder toont het zich al in de uitvoeringsmaatregelen van de eerdere 
beleidsstukken voor cultuur en immigranten. Ook blijkt de dominantie uit kenmerken van het 
beleid die niet of nauwelijks ter discussie hebben gestaan. Dan gaat het over het waarom van 
de subsidiering van de grote instellingen, voor wie ze het doen en hoe ze zich verhouden tot 
het aanbod in de vrije markt. De vraag wat al dan niet tot het te subsidiëren domein behoort, 
de wijze van subsidiëring en de besluitvormingsstructuur zijn evenmin een onderwerp van 
bezinning geweest.  
Ook met de relatie van de overheidsinterventie in cultuur tot de vele uitingen die gevat 
worden onder de term ’populaire cultuur’, heeft de overheid zich niet of nauwelijks 
beziggehouden.  
 
De hegemonie van het romantisch-universele (KK) denken heeft als gevolg gehad dat de 
gesubsidieerde cultuur zich vooral is blijven richten op de uitingen die passen bij de 
romantisch-universele opvatting van de KK-denkwereld.  Dat heeft ertoe geleid dat naast de 
behandelde arrangementen voor cultuuruitingen en immigranten de cultuuruitingen zich 
vooral en in grote variëteit ontwikkeld hebben buiten het cultuurbeleid, op marginale locaties 
en vaak zonder overheidssteun. Als de overheid erbij betrokken was richtte de interventie zich 
vooral op het bevorderen van sociale cohesie en persoonlijke ontwikkeling. 
De hegemonie van de romantisch-universele (KK) denkwereld kent een aantal elkaar 
versterkende factoren: instituties, emotie en distinctie. De belangrijkste protagonisten van de 
romantisch-universele denkwereld zijn de grote instellingen, die het karakter hebben van 
instituties. Dit gevoegd bij het verschijnsel dat het horen bij een stroming of opvatting werkt 
als een badge of membership, hetgeen tegemoetkomt aan de fundamentele behoefte van 
mensen om ergens bij te horen. In dit geval van de KK-aanhangers gaat het om het horen bij 
de groep die zich herkent in het romantisch-universele denken over kunst en cultuur. Daarbij 
komt dat het sociale effect van het aanhangen van de KK-visie is, dat men bij een elite hoort.  
Het aanhangen van de visie kan dus ook ingegeven zijn door de wens om bij deze elite te 
horen. Deze elite beweegt zich door het hele politieke spectrum, zoals de casus van de 
behandeling van Ruim Baan laat zien.  
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SUMMARY 
 
Ever since World War II, the Netherlands developed a policy for cultural expressions and arts 
(henceforth called cultural policies) with substantial subsidies. Since then an intricate system 
has developed of cultural organisations with long-term government funding and other 
fundable expressions of culture. For a long time, the financial means to sustain cultural 
provisions and enable cultural expressions were only rarely the subject of parliamentary 
debate. If any discussion took place, it was at best about the size and allocation of the 
available sums, never about the legitimacy of the funding in itself. Consequently, the 
spending of the cultural budget became largely fixed over the years. There was never much 
room for political debate as regards the content of culture. In the context of  Dutch cultural 
policies, politicians and policy-makers were not supposed to have judgments on the content 
and form of cultural expressions. That prerogative was left to independent experts. In the 
Netherlands, local and provincial as well as the central authorities pursue policies on culture.  
 
This study concentrates on the policies of the central government. Resources provided by the 
(central) authorities are partially allocated to funds, in the form of subsidies, each fund related 
and tuned to a particular artistic discipline. In their turn, these funds provide the money for 
particular initiatives and smaller cultural organisation; the large institutions in the field are 
directly funded by the Ministry, on the recommendation of the National Arts Council.  
The settling of large groups of non-western immigrants in The Netherlands prompted the 
development of a national minority policy, followed later  by a policy on migrant integration. 
At the end of the seventies this government policy for settled immigrants and their 
descendants came into effect. The Netherlands Ministry of the Interior, in its coordinating role 
at that time, required the other ministries involved to develop a minority policy, each in their 
own particular field. Thus a minority policy for culture was developed. 
 
In the nineties I was a civil servant at the Dutch Ministry of Welfare, Health and Culture and 
was co-responsible for this policy in the field of culture. At the start of the new millennium, 
after I had given up my job at the Ministry to enter on a career in consultancy, I still retained 
my fascination for the way this policy for culture and immigrants had taken shape and was 
functioning. Looking on from my new perspective I asked myself, how had the policy on 
immigrants and culture developed between 1980 and 2004? How had this process, meant to 
bring about changes in the existing cultural policies, taken its course? In what respect had this 
policy been successful (or not) and for what reasons? Also, I was interested in the question of 
along what lines the policy on immigrants and culture had been implemented in the overall 
cultural policies of that time and why the decision had been made for the implementation 
measures as they were. 
 
In this study I analyse how cultural and artistic expressions of immigrants were incorporated 
in policy texts and implementation instruments. In order to make this possible I developed a 
specific approach for the study of the different lines of reasoning that influenced the making 
and implementation of the relevant policy documents. These documents encompass varying 
domains within the sphere of subsidized culture. In the descriptive part of my study I will 
discuss these domains where they can be clearly recognized. However, in the analysis I will 
focus on the domain of art, which was most strongly emphasized in the policy for immigrants 
and culture.  
 
To enable an effective study of this subject I chose the following approach.  
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The first chapter is an introduction. Chapter 2 provides the reader with an overview of the 
field of study and briefly discusses the notions used in the analysis. It then focuses on the 
different concepts of culture which developed from the nineteenth century onwards. What 
follows is a brief summary of the history of government intervention in the field of culture in 
the Netherlands.  It shows the prominent role of private initiative in financing manifestations 
of art and culture. Attention was placed both on the actual production of art and the attempt to 
stimulate, through cultural participation, moral education and the wellbeing of communities 
through the arts. Gradually, on this basis, our current government involvement with culture 
has taken shape: banning of cultural manifestations has been replaced by co-financing their 
production and conservation.  
The sequence of cultural policies after 1945 shows how the tenor of the debate has alternated 
between two focal  points: the interest in facilitating the development of autonomous art on 
the one hand and wide-spread popular participation in subsidized and other cultural 
manifestations on the other. The field survey concludes with an outline of the structure of 
cultural policies in The Netherlands, with their most important institutions and procedures. 
These include  the organisation of quality assessments and subsidy procedures. 
 
In the first part of chapter 3, I describe the search for an effective approach to the analysis of 
the development of the policy on immigrants and culture, its embedding in overall policies on 
culture and the specific characteristics of that position. Inspired by existing approaches as 
described in existing policy and public administration studies I developed a method which 
provides the means for a systematic approach to  these questions. This method enables a 
systematic description and analysis of the actual life cycle of a policy and its implementation. 
In addition, it provides a framework for studying both the implicit and explicit views 
underlying a policy and the interaction between these views. Fischer’s approach to the 
evaluation of policies acted as my starting point. His approach involves a system of charting 
four interrelated levels of policy debate and policy evaluation.  
In the processes of policy development and implementation, the actors and their views take up 
an important position. Each of these actors in a field of policy holds normative views about 
that field. These views, in combination with the actor’s own position and experience in the 
field, determine the problem definition and the desired role of the government, in the actor’s 
eyes. To indicate the link between an actor’s abstract view, and the concrete consequences 
and (intended) acts following this view, I use the term ‘action theory’ (‘handelingstheorie’) in 
this study. It is my considered opinion that the process of developing a policy and 
implementing it, reflects the interaction between the views and beliefs of actors involved. The 
actual policy text, in my view, emerges as the end product of this interaction. 
 
The second part of chapter 3 describes the questions researched in further detail: 
1.a  Which definitions of problems, goals and (intended) measures were used in the policy 

 texts on culture and immigrants in the period 1980 – 1999? 
1.b  What measures were used to implement these policies?  
 
2.a  Which action theories, fundamental convictions, definitions of problems, goals and 

(intended) measures played a role in the policy debate preceding the creation of a 
policy for culture and immigrants in the period 1999 – 2001? 

2.b  What positions did the most prominent actors take up in this process? 
 
3.a  What measures were taken to realise the formulated policy goals and how were these 

 carried out in the period 2001 – 2004? 
3.b  What positions did the most prominent actors take up in this process? 
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4.  In  what way did the policy for integration influence the policy for culture and 
 immigrants? 

 
The answers to the questions outlined above will make it possible to approach the central 
query of this thesis: 
5.a  In what way was the policy for culture and immigrants adopted into the overall policy 

 on culture? To what extent can we speak of mainstreaming?  
5.b  How do the implementation measures for the policy on culture and immigrants relate 

 to the existing implementation arrangements of the general policy on culture? Can 
 specific implementation measures be identified as distinct from the mainstream of 
general cultural policy or are the implementations for culture and immigrants to be 
found within existing arrangements? To what extent, then, can we speak of 
'mainstreaming'? 

 
The third part of chapter 3 deals with the concrete steps of my analysis. As an elaboration of 
Fischer’s approach I introduce the ‘conceptual worlds’ which underlie the reflection on policy 
in the cultural field. I use this term ‘conceptual world’  to refer to the collective convictions of 
an actor about culture and the role of the government. In my view the following conceptual 
worlds can be distinguished. 
 
In the first - and dominant – view, symbolized by K or KK in the diagram, the pivotal  point is 
the production of quality in art. In its essence this view and the conceptual world behind it are 
derived from the ideas of the romantic epoch: good art is absolute, not bound to time or 
context, and the maker of such art is perforce a genius. In addition, the belief that this art, in 
its manifestations, is limited to a specific number of genres, is commonly held by supporters 
of this view. 
 
In the second approach (symbolized as P), art is important in itself, but participation in art and 
the effects of art on people and society are the key elements. The origin of this view can also 
be traced back to the nineteenth century, in its pursuit of educating the population through 
culture and the civilizing effect of its spread. Within this approach two views on participation 
can be distinguished. The fundamental conviction which I have symbolized as PK focuses on 
the idea that ordinary people will develop into  better human beings if  they are  brought into 
contact with ‘high’ or ‘respectable’ forms of art and culture. In the other perspective (PP) the 
central idea is that people must be given the opportunity to inform themselves widely on art 
and culture, including popular or mass culture, to be able to make informed choices. 
 
The third view (KC) holds that art is not absolute, but determined by context: art will always 
be created under specific conditions in a specific situation. In any judgement on the quality of 
artistic manifestations context will play a part and no judgement can therefore be ‘universal’ 
in nature.  
 
The conceptual worlds (KK, KC, PK and PP) each encompass a set of essential convictions, a 
particular priority of values, a problem analysis or arguments for government intervention 
based on these, and convictions with respect to the desired level of government intervention. 
In my view, the conceptual worlds defined above are the – ideal-typical - fundamental 
concepts underlying a policy on culture 
 
This study of a policy and its implementation consists of a broad descriptive analysis of the 
creation and implementation of the memorandum Ruim Baan voor Culturele Diversiteit 
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(‘Clearing the way for cultural diversity’) of 1999, in my chapters 5 and 6. The preceding 
chapter (4) presents a summary treatment of the policy documents relevant to this study, from 
the period of 1980 to 2001. These are, in order, the 1982 Actieplan Cultuuruitingen van 
Migranten (‘Action plan for cultural expression among migrants’), the Beleidsnotitie 
Cultuuruitingen van Etnische Minderheden (‘Memorandum on cultural expression among 
ethnic minorities’) of 1987 – 1989, the Brief over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van 
Minderheden (‘Letter on the group-specific policy on artistic expression among minorities’) 
of 1990 – 1992. Finally, the passage “Intercultureel” (‘Intercultural’) from Pantser of 
Ruggengraat (‘Shell or Backbone’) from the Policy on Culture of 1997 – 2001 is reviewed.  
 
The concluding chapter 7, presents the most important findings in relation to the questions 
posed  and the observations on the basis of these findings.  

Findings 
The ever-shifting terms used for policies and their target groups reflect the various ways in 
which a policy problem can be approached from a variety of perspectives. Also reflected is 
the discomfort in singling out a group of people as target group of a specific policy. 
 
The memoranda up until 1997 contain many lines of reasoning displaying a romantic-
universal (KK) and a contextual (KC) character. It is mostly unclear which is the dominant 
vision, leading to a degree of ambivalence as to what must be understood by the terms 
“quality” of artistic expressions and the “disadvantage” of specific groups in this field. 
Because of this lack of clarity it cannot be stated with precision when a specific policy may be 
called successful. After all, when you do not know where you are heading, no course is either 
absolutely right or wrong. 
 
Repeatedly, (assistant) ministers with a romantic-universal bent describe cultural expressions 
of immigrants as “somewhere between amateur and professional” or as “semi-professional”. 
This creates room for those in power to take group-specific measures, and the established 
institutions for professional art need not concern themselves with the cultural expressions of 
immigrants. This also means that, in principle, no part of the resources for professional art can 
be claimed for these expressions. 
 
In most policy texts arguments are used which reflect the desire to view the policy in question 
as an exponent of participation policy. This can easily be understood, because this way of 
thinking about cultural policy had for long been accepted by all actors. For parts of the policy 
for culture and immigrants this is a fruitful way of thinking, but this approach does not 
facilitate recognition of the work of immigrant artists, nor is it sufficient. 
 
The advantage of this approach for the proponents of the romantic-universal (KK) conceptual 
world was that for them there was no further need to think about the contextual view of 
quality. By terming the cultural expressions of immigrants, including immigrant artists, as 
belonging to participation policy this policy was placed in a well-known and non-threatening 
frame of reference for KK-proponents. 
 
A further repeating pattern is that the problem definition and goals in the texts contain KC 
(contextual) lines of reasoning more often than can be recovered from the intended measures. 
The size (limited resources) and (specific) nature of the measures is always in such a way that 
it is acceptable for the proponents of the romantic-universal (KK) approach. 
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With a view to measures, we can conclude that specific measures were used during the entire 
period under study. The established art- and cultural institutions hardly play a role in the 
implementation of the policy for culture and immigrants. Although state secretary Van der 
Ploeg tried to make established institutions play a role in the policy on diversity in 1999, he, 
too, was unsuccessful. 
 
The specific measures were mostly deployed for the funding of  specific projects. Also, 
successive ministers and state secretaries created specific institutions: STIPT (1981-1986); 
MMF (1989-1991); Scarabes (1988-1997); Phenix Foundation (2001-2005); Netwerk CS 
(2001-2008) and Atana (2001-today). In the context of Ruim Baan voor Culturele Diversiteit 
(‘Clearing the way for cultural diversity’) an Action Plan for the Spreading of Culture was set 
up, together with local and regional authorities, with the aim of promoting cultural 
participation.  
 
The year 2001 saw a large increase of 34 institutions with a “multicultural character”, as the 
Ministry of Education, Arts and Sciences called them in a policy letter of 2002, which 
received regular funding. This increase was not the direct result of policy aims, but an 
important consequence of a parliamentary intervention to curb the spending of financial 
resources for the Action Programme for the Spreading of Culture and the subsequent decision 
by the state secretary. He decided applications of initiatives which at the time of this 
intervention already were considered worthy to be funded in the context of the Action 
Program should receive funding from the regular budget for culture.  
The specific institutions mentioned always enjoyed only a relatively short lifespan, because 
too many responsibilities were imposed upon them, including the duty to establish a 
relationship with the regular cultural institutions. This task proved an impossible one, because 
for those institutions there was no obligation whatsoever to play a role under the specific 
policy for culture and immigrants. 
 
The long-lasting availability of project funding had more than one effect. For the institutions 
under regular funding it offered a legitimate excuse not to concern themselves with the 
subject. As a result, over the years a number of relatively strong specific institutions arose 
alongside the regular institutions, which had a limited, marginal role in the cultural field as a 
whole, but were active for many years. For them the existing situation was to their advantage, 
in that they were able to grow further in relative peace. The policy of the day both isolated the 
cultural expressions of immigrants and immigrant artists, and created opportunities for them. 
 
The institutional strength of the established cultural institutions, mostly working from a 
romantic-universal KK-vision, was powerful all through the period under study. These 
institutions acquired their institutional character thanks to the long years and the almost 
automatic nature of funding. Moreover, for a long time they played a key role in the process 
in which the policy memorandum on culture was conceived. 
 
Before 1999, institutions did not make themselves heard as explicitly as they did during the 
construction process of the white paper on culture named Cultuur als Confrontatie (Culture as 
Confrontation). This does not imply that they did not continuously influence the course the 
policy for culture and immigrants took, precisely because they, as important pillars in the 
policy on culture as a whole, played no part in the policy for culture and immigrants. Those 
responsible in government did not require from the established cultural institutions a 
definition of their role.  However, these authorities were nevertheless obliged to act.  
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Therefore they created specific institutions, whose task it was to set up relations between the 
cultural expressions of immigrants and the established institutions.  
 
Another effect of the limited involvement of the established institutions was the development 
described above of a number of strong institutions under project funding. 
 
Even though the wish for integration in the overall policy was formulated as a policy target as 
early as 1987, always, in practice, specific texts were written and specific measures prepared 
and taken. 
 
In the general texts on cultural policy, room was created for contextual (KC) lines of 
reasoning in some cases, up until 1999. This can be viewed as a modest form of 
mainstreaming at the level of policy texts. In 1999, state secretary Van der Ploeg used such 
contextual (KC) reasoning in his interpretation of the basic assumptions underlying the 
general policy on culture, including essential convictions, problem analysis and policy goals. 
This green paper Cultuur als Confrontatie (Culture as Confrontation), therefore, shows 
mainstreaming. 
 
The long-lasting existence of specific implementation arrangements and the associated 
phenomenon of established institutions playing no role, or hardly any, in the policy on culture 
and immigrants, led to the conclusion that the attempted embedding in regular facilities did 
not materialize. What did happen was that the broad spectrum of regularly funded institutions 
saw the arrival of a number of institutions of a multi-cultural nature, which can be viewed as 
an (unintended) form of mainstreaming. 

A closer scrutiny 
That the wish for integration of specific policy into general policy was repeatedly and 
emphatically pronounced by (assistant) ministers, but that their actions with respect to 
implementing these policies were constantly at odds with these wishes, remains a most 
remarkable fact. The question of why this should have been the case demands a discussion of 
the interplay of the forces between actors and of the factors which contribute to the supremacy 
of the (romantic-universal) KK-way of thinking. 
 
A taste of his own medicine 
State secretary Van der Ploeg was forced to adjust his proposal for implementation measures, 
which demanded from established institutions to play an explicit role in the policy on 
diversity. This course of action would seem surprising: after all, the state secretary wished to 
realize a long-standing government intention. However, governments of the day were in a 
habit of subsidizing the larger institutions (with a KK-vision) without asking too many 
questions. Both the authorities and the field itself held the view that the authorities should not 
interfere with artistic content. In the course of time it also became an issue of whether or not 
the request to institutions to increase the number of visitors or invest more in educational 
work affected the artistic content of their work.  The authorities usually distanced themselves 
from discussions of this type. 
As a consequence, a practice arose over time in which the government started to realise goals 
of participation and innovation outside the established art and cultural institutions. The state 
secretary got a taste of his own medicine; the long-standing tradition of non-intervention, the 
realization of participation goals via specific programmes and institutions turned out to be 
more powerful than the minister’s wish to bring about change. 
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The foundation of all of this is an interplay of factors, kept alive by all involved, including the 
government, which itself plays an important role because of the institutional character of the 
funding mechanism. This mechanism allowed hardly any room to be created for the cultural 
expressions of immigrants. This affected not only these particular expressions: any new 
development taking place in the margins of the cultural sector also ran up against this closed 
front attitude. 
 
Conflicting conceptual worlds 
Due to the emergence of contextual (KC) lines of reasoning in policy debates, the existing 
relationship between the romantic-universal (KK) and participatory (P) convictions shifted. 
This relationship was characterized by a reciprocal acceptance of each other’s conceptual 
world and the size of the government funding allocated. The growing importance of cultural 
expressions of immigrants and of the contextual approach (KC) meant that proponents of the 
romantic-universal (KK) line of thinking had to close their doors upon this alien approach to 
the notion of quality, competing in terms of content. This could be achieved by awarding a 
separate position to the cultural expressions of immigrants and by allocating limited funding. 
In that way the romantic-universal (KK) views on quality and the spending of existing 
financial resources would not come under pressure. 
 
It appeared opportune to categorize the cultural expressions of immigrants in the terms of the 
existing balance between advocates of the romantic-universal (KK) and participatory (P) 
visions. In fact this meant a referral to the domain and the financial means for participation. 
From the side of immigrant artists this met with objections, and subsequently terminology like 
‘semi-professional’ and ‘in between amateur and professional art’ was adopted in policy texts. 
This opened the way to specific provisions. The proponents of the romantic-universal (KK) 
line – and particularly the larger institutions – were satisfied, because they were thus left in 
peace. At the same time, immigrant artists could work on unimpeded, as they were not 
bothered with the romantic-universal (KK) vision on quality and were thus able to continue 
developing their work from their respective contexts and perspectives. 
 
When, in 2001, state secretary Van der Ploeg intended to expand the domain of fundable art 
on the basis of contextual (KC) arguments and measures and to involve established 
institutions in the policy on diversity he automatically called into question the supremacy of 
the romantic-universal (KK) conceptual world and its proponents. This intention did not meet 
with admiration and approval. The romantic-universal (KK) conceptual world stayed 
dominant, and it is an interesting question why this was the case. 
 
Supremacy of the KK-vision 
The supremacy of the romantic-universal (KK) way of thinking became manifest in the course 
taken by the policy development process of 2001 to 2004, described in chapters 5 and 6 
especially in the choice of implementation measures. Before that time it already showed itself 
in the implementation measures of earlier policy documents on the subject of culture and 
immigrants. 
 
Dominance also appears in other elements which are characteristic of this policy, but are 
never the subject of discussion. This is the case when the funding of the larger institutions was 
defended, or the question of for whom they did what they were doing and how their offer was 
to be regarded in comparison to that in the free market. Neither the question of what belongs 
to the domain to be funded (and what does not), how the mechanism of funding should be 
organized, nor how the decision structure should take shape, were subjects of reflection.  
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Finally, neither was the relation between government intervention in culture nor the many 
expressions which are labelled ‘popular culture’ seen as a concern of government. 
As a consequence of the supremacy of the romantic-universal (KK) line of reasoning, 
subsidized culture remained predominantly directed to expressions fitting the romantic-
universal convictions of the KK-conceptual world. This led to the situation where, apart from 
the arrangements for cultural expressions and immigrants discussed above, cultural 
expressions mainly developed outside of the official cultural policy, and in great variety, on 
marginal locations and often without funding from the authorities. If the authorities were 
involved, this usually came under the heading of a contribution to social cohesion and 
personal development. 
 
The supremacy of the romantic-universal (KK) conceptual world is based on a number of 
mutually reinforcing factors: institutions, emotions and distinction. The most important 
protagonists of the romantic-universal world are the major institutions.  
In addition, being part of a particular movement and sharing a particular vision works as a 
badge of membership, which meets the fundamental need in people to belong somewhere. In 
the case of the KK-proponents it is the desire to belong to the group which recognizes itself in 
the romantic-universal viewpoint on art and culture. In addition, the social effect of sharing 
the KK-vision is that its proponents together form an elite. Advocating the vision can 
therefore also be prompted by the wish to be a member of this elite. The elite in question is 
represented in the entire political spectrum, as the case of Ruim Baan voor Culturele 
Diversiteit and its implementation shows.  
 




