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3  BENADERING 
 
In de terreinverkenning van het vorige hoofdstuk, zijn de belangrijkste visies op cultuur  
geschetst en is de geschiedenis van de overheidsinterventie neergezet. Ook zijn de specifieke 
structuur van het beleidsveld voor cultuur en de voor dit onderzoek relevante aspecten van het 
integratiebeleid aangegeven. Daarmee is de omgeving in kaart gebracht waarin het proces van 
de beleidvorming en -uitvoering voor cultuur en immigranten zich heeft afgespeeld.  
 
In dit onderzoek wil ik de ontwikkeling van het beleid voor cultuur en immigranten 
beschrijven.15 Daarnaast wil ik nagaan welke plek dat beleid heeft gekregen in het algemene 
cultuurbeleid, en te weten komen hoe die incorporatie is verlopen. 
 
Ik heb gezocht naar een benadering die het mogelijk maakt om het feitelijke verloop van het 
beleid en de uitvoering ervan systematisch te beschrijven en te analyseren. 
Deze benadering moet het mogelijk maken om de - impliciete en expliciete - denkbeelden die 
aan dit beleid en de uitvoering ervan ten grondslag liggen te benoemen én de interactie tussen 
die denkbeelden te onderzoeken. Met behulp van benaderingen uit de bestuurskunde heb ik 
een aanpak ontwikkeld die een systematische behandeling van deze onderwerpen mogelijk 
maakt.  
 
In dit hoofdstuk introduceer ik eerst de verschillende elementen van die methode en werk ik 
de onderzoeksvragen uit. Daarna, in het derde deel van het hoofdstuk, wordt met 
gebruikmaking van die elementen de concrete aanpak van het onderzoek naar het beleid voor 
cultuur en immigranten uiteengezet.  
 

3.1 Een beleidsanalytische benadering 
 

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

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

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

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

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

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

Tweede niveau: Samenleving 
A. Toets aan geprefereerde 
maatschappijvisie 

Ondersteunt het programma de bestaande geprefereerde, 
dominante waardesystemen en maatschappijvisies 

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

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

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

beleidsterrein 
B. Prioriteit van waarden 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.b Welke positie hebben de belangrijkste actoren daarbij ingenomen? 
 
Voor het uitvoeringsproces geldt dat het een resultaat is van interacties tussen actoren. 
Voorgenomen maatregelen worden lang niet altijd gerealiseerd en kunnen als gevolg van het 
optreden van of interacties tussen actoren of uiteenlopende manieren uitgewerkt worden 
(Lipsky 1980). Ook kan een maatregel zodanig geformuleerd zijn dat er in de uitvoering nog 
tal van keuzes over de inrichting ervan moeten worden gemaakt. De derde vraag luidt: 
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3.a Welke maatregelen zijn genomen om de geformuleerde beleidsdoelen te realiseren en 
hoe zijn die uitgevoerd in de periode 2001-2004?  

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

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

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

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

 

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

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

K  
Kunst-/cultuurproductie staat 
centraal  

P  
Spreiding van en deelname aan 
kunst/cultuur staat centraal 

Normatieve aannames  
Wezens-
opvatting 

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

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

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

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

Prioriteit 
van 
waarden 

Eerst kunstenaars en 
kunst, vóór publiek (en 
omgeving) 

Eerst de context dan 
de kunst- producten  

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

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

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

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

Idem, maar 
kwaliteitskunst is niet 
eenduidig 

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

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

Gewenste 
mate 
van 
overheids-
interventie 

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

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

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

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

 

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

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

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

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




