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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). 
 



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

15 
  

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 
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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-



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

19 
  

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. 
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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). 



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

26 
  

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) . 
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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. 
 
 
 
 
 




