
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Beleid voor cultuur en immigranten: rijksbeleid en uitvoeringspraktijk 1980-2004

Bos, E.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Bos, E. (2011). Beleid voor cultuur en immigranten: rijksbeleid en uitvoeringspraktijk 1980-
2004. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/beleid-voor-cultuur-en-immigranten-rijksbeleid-en-uitvoeringspraktijk-19802004(b58a42ad-a6ca-4a5d-b4fe-b330d1d95c55).html


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

ii 
  

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.    




