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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.  




