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4 BELEIDSDOCUMENTEN EN UITVOERINGSPRAKTIJK 
     1980 - 1999  
 
Het beleid voor cultuur en immigranten is in het begin van de jaren tachtig op gang gekomen 
door een reactie van beleidsambtenaren van de Hoofdafdeling Culturele Minderheden van het 
directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling op een verzoek om subsidie van 
Surinaamse theatermakers (zie H1). Deze ambtenaren hebben het initiatief genomen voor het 
oprichten van aan ambtelijke commissie (CCM) (par. 2.5) die moest zorgen voor het 
ontwikkelen van een beleid voor cultuur en immigranten. Deze commissie heeft het eerste 
beleidsdocument over cultuur en immigranten, het Actieplan Cultuuruitingen van Migranten 
(1982) opgesteld. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beleidsdocumenten over 
cultuurbeleid en immigranten behandeld, die vooraf zijn gegaan aan de notitie Ruim Baan 
voor Culturele Diversiteit (1999).  
 
Het gaat om het genoemde Actieplan Cultuuruitingen van Migranten van 1982 (Actieplan 
’82), de Beleidsnotitie Cultuuruitingen van Etnische Minderheden 1987-1989 (Notitie ’87) en 
de Brief over het Categoriale Beleid Kunstuitingen van Minderheden 1990-1992 (Brief ’90). 
Ook de passage ‘Intercultureel’ uit Pantser of Ruggengraat (POR), de cultuurnota van 1997-
2001, passeert de revue; in die passage is het beleid voor cultuur en immigranten opgenomen. 
Beschreven wordt welke probleemstellingen, doelen en maatregelen in de behandelde 
beleidsstukken gehanteerd zijn. Bij het typeren van de redenen voor interventie en 
doelstellingen heb ik gebruik gemaakt van de drie opvattingen over kunst en cultuur zoals ik 
die in par. 2.2 heb aangegeven. Het gaat om de romantische, universele, westerse opvatting 
van kunst en cultuur(1), een contextuele opvatting van kunst en cultuur (2) en de benadering 
die het belang van deelname aan kunst en cultuur voor individu en samenleving benadrukt (3). 
Nagegaan is ook welke maatregelen zijn uitgevoerd. Daarnaast is een beknopte beschrijving 
gegeven van de resultaten van het beleid. Als bron hiervoor dienden evaluerende 
beschouwingen in de later verschenen beleidsstukken en brieven en adviezen van de Raad 
voor de Kunst/ Raad voor Cultuur.  
Na de beschrijvingen is steeds een korte analyse gemaakt van de probleemformuleringen en 
de doelstellingen.  
 

4.1  De beleidsstukken over cultuur en immigranten 

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

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

4.2  Uitvoering  beleidsvoornemens 

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

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

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

4.3  Uitwerking van het beleid       

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

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

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

4.4 Het specifieke beleid in relatie tot het minderhedenbeleid  
 
Het eerste beleidsstuk over cultuur en immigranten, het Actieplan’82, is opgesteld door een 
interdepartementale commissie van ambtenaren, die bestond uit welzijns- en 
cultuurambtenaren en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) 
(hoofdstuk 1). De centrale probleemanalyse en doelstelling waren ontleend aan de Ontwerp-
Minderhedennota (1981). Zowel in dit document als in de Minderhedennota van 1983 is het 
cultuurbeleid, naast andere beleidsterreinen, een aandachtspunt. Dat betekende dat ook op het 
gebied van cultuur een beleid voor minderheden ontwikkeld moest worden. Het toenmalige 
Ministerie van BiZa coördineerde het minderhedenbeleid van de diverse vakministeries. De 
ontwikkeling van dat beleid is eerder kort geschetst (par. 2.5).  
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Als de ontevredenheid groeit over het minderhedenbeleid en de WRR zijn kritische visie uit 
in het rapport Allochtonenbeleid (1989), leidt dat tot meer nadruk in het beleidsdebat op de rol 
van de individuele migrant en tot minder aandacht voor de benadering van immigranten als 
groep. Als burger heeft de immigrant rechten én plichten. Het beleid benadrukt de sociaal-
economische aspecten en richt zich minder op de cultureel-religieuze elementen (Penninx 
1998).  
 
Deze tendens naar individualisering is ook terug te vinden in de Brief ’90. Daarin wordt 
aangegeven dat er (bij individuen) ‘niet in ieder opzicht en niet voor iedereen’ sprake is van 
achterstand; de groepsbenadering wordt minder belangrijk en het individu komt meer op de 
voorgrond te staan. De nadruk op de rol van het individu is een echo van een nadrukkelijker 
eigen verantwoordelijkheid van de individuele immigrant voor zijn/haar integratie.  
 
Opvallend in de Brief ’90 is ook de toegenomen nadruk op de kwaliteit van de te 
ondersteunen uitingen, evenals de expliciete bezorgdheid over het mogelijke verlies van 
kwaliteit als gevolg van dit specifieke beleid.  
 
Deze nadruk op de kwaliteit en op de rol van het individu loopt parallel met de positionering 
van de beleidsvoering van het beleid voor cultuur en immigranten. Na de beginjaren komt het  
in handen van de directie Kunsten van het directoraat-generaal Cultuur. In de Brief ’90 is het 
voor het kunstbeleid centrale kwaliteitsbegrip prominent in de doelstelling opgenomen en is 
expliciet aangegeven dat de financiële middelen voor dit beleid niet bestemd zijn voor 
activiteiten waar cultuur wordt ingezet voor een welzijnsdoelstelling. Het beleid richt zich ook 
meer dan daarvoor op de artistieke ontwikkeling van individuen en minder op de 
cultuuruitingen van minderheden als groep. Het argument dat een specifieke benadering 
stigmatiserend zou zijn voor individuele kunstenaars is in de Brief ’90 voor het eerst expliciet 
geformuleerd. De nadruk op het individu zoals die in de Brief ’90  bepleit wordt, verhoudt 
zich makkelijker tot de benadering van romantisch-universele benadering van kunst dan de op 
doelgroepen gerichte benadering die centraal staat in het Actieplan’82.  
 
Na de genoemde kritiek van de WRR in 1989 wordt de tendens naar individualisering in het 
integratiebeleid zichtbaar in de Contourennota (1992) en in Kansen Krijgen, Kansen Pakken 
(1998). In Kansen Krijgen, Kansen Pakken (par. 2.5) wordt het begrip interculturaliteit 
gehanteerd. Doelstelling van het stimuleringsbeleid van Kansen Krijgen, Kansen Pakken was 
de opname van kunst- en cultuuruitingen van personen uit minderheidsgroepen in de 
activiteiten van de gevestigde cultuurinstellingen, evenals het bevorderen van de deelname 
aan deze activiteiten door personen uit minderheidsgroepen. Daarover werd een jaarlijkse 
rapportage in het vooruitzicht gesteld. IJkpunten daarbij waren de vertegenwoordiging van 
minderheidsgroepen in besturen, advies- en programmaraden, in de personeelsformatie en in 
het afnemers- of deelnemersbestand.  
 
Die aandacht voor interculturaliteit is ook terug te zien in de cultuurnota POR (1997-2001), 
waarin een deeltje ‘Intercultureel’ opgenomen is. Met de nota POR heeft staatssecretaris Nuis 
als eerste een poging gedaan om het beleid voor cultuur en immigranten op te nemen in het 
algemene cultuurbeleid. Bij de Raad voor Cultuur werd in 1998 een commissie 
‘Intercultureel’ geïnstalleerd. 
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4.5  De belangrijkste bevindingen samengevat  
 
Het beleid voor cultuur en immigranten start vanuit het beleidskader van het welzijnsbeleid, 
niet vanuit het cultuurbeleid. Dit is merkbaar in de gehanteerde redeneringen. Aanvankelijk 
zijn die vooral ontleend aan het welzijnsbeleid. Pas als de beleidsvoering na 1987 in handen 
komt van de directie Kunsten van het directoraat-generaal Cultuur komt de spanning tussen 
het bestaande cultuurbeleid en dit specifieke beleid duidelijk naar voren.  
 
Die spanning blijkt uit de ambivalentie van de gehanteerde redenen voor overheidsinterventie 
en de doelstellingen van het beleid. Deze redeneringen zijn zowel ontleend aan de 
romantische, universele opvatting als aan de contextuele- en participatie benadering over 
kunst. De belangrijkste aandachtspunten zijn kwaliteit, wegwerken van achterstand en 
participatie. 
 
Opvallend is dat de cultuuruitingen van immigranten worden  gelabeld als uitingen tussen 
amateuristisch en professioneel. Daarmee worden ze benoemd als een aparte categorie en 
tevens ook uitgesloten van de voorzieningen voor professionele kunsten en kunstenaars. 
 
Daarnaast blijkt dat de teksten  meer voornemens bevatten dan in de uitvoering gerealiseerd 
worden. De uitvoeringsinstrumenten zijn altijd specifiek van aard. Hoewel de rol van de 
gevestigde instellingen genoemd wordt in de teksten worden zij niet bij de uitvoering van het 
beleid voor cultuur en immigranten betrokken, met uitzondering van de instellingen voor 
kunstzinnige vorming en amateurkunst. Met deze instellingen wordt in ieder geval door één 
bewindspersoon het gesprek aangegaan over het optimaliseren van hun dienstverlening aan 
immigranten.  
 
Opmerkelijk is dat de bewindslieden al vanaf 1987 bepleiten om het specifieke beleid zo snel 
mogelijk te beëindigen en in de algemene beleidsteksten en voorzieningen op te nemen. Pas in 
1997 is de daad bij het woord gevoegd en wordt het specifieke beleid beëindigd. Dat blijkt 
niet goed uit te werken voor het realiseren van het voornemen om het tot stand komen van 
interculturele uitingen via reguliere voorzieningen te bevorderen. De oorzaak daarvan is dat 
de staatssecretaris geen maatregelen heeft genomen om te zorgen dat dit voornemen 
gerealiseerd kan worden. In de uitvoering leidt dit besluit om het specifieke beleid te 
beëindigen tot het instellen van een aparte regeling buiten het officiële circuit om. 
 
Het specifieke beleid voor cultuur en immigranten heeft lange tijd bestaan. Het specifieke 
beleid lijkt de doelstelling waarvoor het in het leven geroepen is, namelijk om het onderwerp 
waar het zich op richt deel uit te laten maken van het algemene beleid, zelf in de weg te 
staan.Juist omdat het (lange tijd) bestaat en specifieke arrangementen zich gevestigd hebben 
lijkt het specifieke beleid een belemmerende werking te hebben op het realiseren van de 
doelstelling waarvoor het in het leven geroepen is. 
 
In het licht van deze voorgeschiedenis is het interessant in een gedetailleerde analyse in het 
volgende hoofdstuk te bezien hoe het staatssecretaris Van der Ploeg vergaat, als hij zijn notitie 
Ruim Baan de centrale thema’s nog eens fundamenteel lijkt aan te snijden.  




