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5 ANALYSE VAN RUIM BAAN  NAAR CULTUURNOTA: 
1999-2004 
 
Eerder, in par. 3.3.4, heb ik aangegeven dat ik een uitgebreide analyse zou maken van een 
casus van de totstandkoming van een beleidsdocument en de implementatie ervan. Die casus 
bestaat uit de behandeling van het tot stand komen van de notitie Ruim Baan en de opname 
van de beleidsvoornemens van deze notitie in de cultuurnota in dit hoofdstuk. De 
implementatie van deze beleidsvoornemens wordt in hoofdstuk 6 behandeld. 
 
In de nu volgende analyse worden de door actoren gehanteerde argumentaties en de 
ontwikkeling van die argumentaties worden behandeld. Het aangepaste schema van Fischer 
waarin de denkwerelden zijn uitgewerkt (figuur 2) gebruik ik voor de analyse van het 
totstandkomingsproces van Ruim Baan en voor het beleidsproces dat zich tussen Ruim Baan 
en de Cultuurnota Cultuur als Confrontatie heeft afgespeeld.  
 
De notitie Ruim Baan voor Culturele Diversiteit (Ruim Baan) van 1999 van staatssecretaris 
Van der Ploeg is het laatste en meest spraakmakende beleidsstuk over het beleid voor cultuur 
en immigranten in de onderzochte periode (1980-2004). Zoals de titel van de notitie al 
aangeeft wordt dit beleid in deze periode aangeduid als ‘diversiteitsbeleid’.  
 
Staatssecretaris Van der Ploeg schreef de nota omdat hij vond dat de gesubsidieerde cultuur  
een te beperkte groep mensen bediende. Met name jongeren en ‘migranten’ leken uitgesloten 
te worden van deelname aan de gesubsidieerde cultuur. ‘Het meest urgent doet zich de situatie 
voor bij de allochtone bevolkingsgroepen, waar je inmiddels in termen van uitsluiting kunt 
spreken’ (Ruim Baan: 3). Hij geeft aan dat de gesubsidieerde cultuur ondanks het beleid van 
zijn ambtsvoorgangers trekken vertoont van een monocultuur. Met Ruim Baan wil de 
staatssecretaris een volgende, meer succesvolle stap zetten om in het bijzonder immigranten 
en jongeren te stimuleren tot deelname aan (gesubsidieerde) cultuur. De vraag is wat er van 
die voornemens is terechtgekomen en welke vorm het beleid in de teksten en de 
uitvoeringsmaatregelen gekregen heeft. 
 
De notitie Ruim Baan (mei 1999) is in de eerste plaats een stuk waarin wezensopvattingen, 
problemen en doelen geformuleerd worden. Het stuk bevat een beperkt aantal voorstellen 
voor maatregelen, van een concreet uitvoeringsprogramma is echter geen sprake en het 
financiële kader is heel globaal aangegeven.  
 
De notitie Ruim Baan is onderdeel geworden van de cultuurnota procedure. De 
staatssecretaris heeft het gedachtegoed van de notitie verwerkt en nadere maatregelen 
geformuleerd in zijn Uitgangspuntennotitie Cultuur als Confrontatie (Uitgangspuntennotitie 
CAC), die een paar weken na Ruim Baan verscheen. De Uitgangspuntennotitie CAC beslaat 
het hele terrein van het cultuurbeleid en op onderdelen zijn elementen van Ruim Baan terug te 
vinden.  
De concrete uitvoeringsmaatregelen zijn vervolgens opgenomen in de Cultuurnota Cultuur 
als Confrontatie 2001-2004 (Nota CAC), die in september 2000 is verschenen.  
 
In de tussenliggende periode speelt zich een complex proces van advisering, opiniering en 
beïnvloeding af. Dat proces wordt hier chronologisch beschreven aan de hand van een analyse 
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van de in de diverse bronnen gehanteerde redeneringen. Ik gebruik daarvoor het aangepaste 
schema van Fischer, zoals is uitgewerkt in par. 3.3.1.  
 
Vervolgens ga ik na welke redeneringen in welke fase van dit beleidsproces opkomen. Ook ga 
ik na welke wezensopvattingen, probleemstellingen, doelen en voorgenomen maatregelen uit 
Ruim Baan in stand blijven en welke het niet redden.   
 
In het nu volgende deel wordt eerst het totstandkomingproces van Ruim Baan beschreven 
(5.1). Daarna wordt aangegeven wat er met de belangrijkste Ruim Baan beschreven 
handelingstheorieën en voornemens tot handelen, tijdens het daaropvolgende 
totstandkomingproces van de Nota CAC (5.2). De resultaten worden samengevat in deel 5.3. 
In de analyse is na het betreffende tekstfragment steeds aangegeven tot welke 
wezensopvatting, een probleemanalyse, een doelstelling of een (voorgenomen) maatregel 
gerekend kan worden. Dat is met de eerder geïntroduceerde symbolen KK, KP, PP of KC 
aangegeven. Als er sprake is van een expliciete afwijzing van de opvattingen van de KK- 
denkwereld is het minteken (-) gebruikt.  
Omdat in dit proces een groot aantal redeneringen aan de orde komen heb ik, na de analyses 
in korte stukjes een samenvatting aangegeven. Deze geheugensteunen zijn schuin gedrukt.     
 

5.1  Totstandkoming van Ruim Baan  
 
In de fase van beleidsvorming tot aan het moment van de publicatie van de notitie Ruim Baan 
zijn de staatssecretaris, de Raad voor Cultuur en een initiatief van geïnteresseerde 
betrokkenen Tussen Wal en Schip de belangrijkste (clusters van) actoren. 
Voor de analyse van deze fase zijn de volgende bronnen gebruikt23: 

• De brief aan de Tweede Kamer met een toelichting over beleidsintenties bij de 
vaststelling van de begroting van het ministerie van OCW; dit is een toelichting bij de 
budgetverruiming voor Cultuur, Brief van 2 november 1998, Tweede Kamer 1998-
1999, 26200, VIII, 8 (Brief 1998);  

• Het Vooradvies (voor de Cultuurnota) van de Raad voor Cultuur; ‘Cultuur voor cultu-
ren’ (16 april 1999), met een passage over culturele diversiteit (Vooradvies 1999); 

• Het manifest van de actiegroep Tussen Wal en Schip, Tussen Wal en Schip, The Seven 
Percent Solution, pamflet uit samenleving (april 1999) (Tussen Wal en Schip 1999); 

• De brief (17 mei 1999) van Kunsten ’92 aan de staatssecretaris; 
• De notitie Ruim Baan voor Culturele Diversiteit en voorbereidende stukken voor 

zover beschikbaar (mei 1999) (Ruim Baan 1999).  

5.1.1  De brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer (2 november 1998) 
Op 2 november 1998 schreef de staatssecretaris een brief aan de Tweede Kamer om zijn 
plannen voor de voorgenomen budgetuitbreiding voor Cultuur toe te lichten. In die brief 
constateerde hij op basis van onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat 
ouderen weliswaar een groeiende affiniteit hebben met traditionele, verheven cultuur, maar 
dat jongeren hun heil zoeken bij de populaire cultuur, en dat dit jammer is vanwege de 
specifieke rol van de verheven kunst.  

                                                 
23 De migrantenorganisaties hebben geen actieve rol gespeeld bij het tot stand komen van Ruim Baan, maar het 
Landelijk Overleg Minderheden is door de staatssecretaris vooraf geraadpleegd over de inhoud, die hun 
instemming had. (Tweede Kamer 1999-2000, 26565, nr. 7:2) 
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‘Binnen het culturele leven heeft de verheven cultuur een bijzondere betekenis. Kunst geeft te 
denken, laat ons zien wat we liever niet willen zien, is soms tegendraads, schokkend en con-
fronterend, onderzoekt de houdbaarheid van wat we zo zeker dachten te weten. Daarom ver-
dient de kunst een plek in het hart van de samenleving en dient de overheid borg te staan voor 
een vrije ontwikkeling van de kunst’ [wezensopvatting KK].  
 
‘De overheid beschermt zo nodig het ontoegankelijke en het tegendraadse, maar daar staat 
wel de verplichting tegenover tegelijkertijd alles te doen om de kunst toegankelijker maken 
voor het publiek. Dat is de paradox van het cultuurbeleid. Daarmee plaats ik mijn 
cultuurbeleid in een lange overheidstraditie die loopt van volksverheffing tot participatie 
[probleemanalyse/ reden interventie KK en PK]. Maar er zijn ook verschillen tussen deze 
traditie en wat ik voorsta. De populaire cultuur wordt niet meer – en zeker niet door mij – op 
voorhand als plat vermaak gewaardeerd, waaruit de massa verheven dient te worden. 
Daarvoor heeft ze soms een te hoge graad van ontwikkeling bereikt, zoals in de film en de 
popmuziek. Omgekeerd is de verheven cultuur nooit vrij geweest van deftigheid, status en 
exclusiviteit die met het wezen van de kunst niets te maken hebben en die publieksgroepen 
onnodig afschrikken’[wezensopvatting -KK].  
 
Verderop geeft de staatssecretaris aan: ‘Het zou goed zijn als de verheven en populaire cul-
tuur meer op elkaars huid zitten en als de grenzen verder zouden vervagen’[doel KC]. 
 
Ook meent de staatssecretaris: ‘De gesubsidieerde cultuur zou voor veel meer mensen toe-
gankelijk moeten zijn’ [probleemanalyse PK]. Hij vervolgt met: ‘De diversiteit in culturen 
brengt onzekerheid met zich mee, maar het multiculturele Nederland is internationaal verge-
leken betrekkelijk harmonieus en tolerant gebleven. Dat zou ook de reden kunnen zijn dat in 
de cultuursector een sense of urgency ontbreekt om deze nieuwkomers te integreren in het 
culturele leven, als publiek én als makers’.  
 
De staatssecretaris hanteert hier een groot aantal perspectieven: een redenering over het 
belang van de kunst, en een daaraan gekoppelde overheidsinterventie waarin hij de KK-
opvatting onderschrijft, maar direct verbindt met het streven van de PK-redenering. Boven-
dien introduceert de staatssecretaris, met een -KK redenering over populaire cultuur, hier de 
suggestie om wat tot het cultuurbeleid behoort te verbreden: een KC-redenering. 

5.1.2  Het vooradvies van de Raad voor Cultuur 
De Raad voor Cultuur kan in het kader van de voorbereidingen voor een cultuurnota een 
vooradvies uitbrengen. Daarin geeft de Raad zijn observaties over de ontwikkelingen in het 
cultuurbeleid en geeft hij aan welke onderwerpen naar zijn oordeel nadere aandacht 
verdienen. Het vooradvies van de Raad voor Cultuur voor de cultuurnota 2001-2004 geeft aan 
dat mengvormen tussen cultuur en amusement en tussen kunstsectoren horen bij vernieuwend 
kunstbeleid dat ‘overigens ook afgestemd dient te zijn op een verscheidenheid aan culturen’ 
[wezensopvatting, probleemanalyse/ reden voor interventie KC].  
 
Het ‘cultuurbeleid dient zijn eigen identiteit (gericht op cultuuruitingen) overeind te houden.’  
[wezensopvatting KK] ‘Cultuurbeleid dat specifiek gericht is op culturele doelgroepen moet 
duidelijke uitgangspunten bieden voor afstemming op welzijnsbeleid, onderwijsbeleid, (…) 
jongerenbeleid.’ (Vooradvies: 3). 
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De Raad voor Cultuur vindt ‘dat cultuurbeleid afgestemd moet worden op het grote aantal 
culturen in onze samenleving’(Idem: 3). In die context schrijft de Raad ‘de hiërarchische 
scheiding tussen westerse en niet-westerse, hogere en lagere culturen is steeds minder toepas-
baar. De Raad pleit voor ‘een pluriform kwaliteitsbesef’(Idem: 5) [wezensopvatting en doel/ 
maatregel KC].  
 
Verder stelt de Raad: ‘Het vervangen van het categoriale cultuurbeleid van de jaren zeventig 
en tachtig door een inburgeringmodel heeft niet geleid tot integratie in de culturele besluit-
vorming en evenmin tot verdergaande cultuurparticipatie van niet-autochtone Nederlanders. 
Integendeel, het formele gelijkheidsmodel heeft sterk ten nadele gewerkt van bevolkingsgroe-
pen die niet gewend zijn aan rigide scheidslijnen tussen culturele disciplines, tussen amateurs 
en professionals en tussen commerciële en culturele evenementen’(Idem: 11).  De Raad  
voegt daaraan toe: ‘De kloof tussen aanbod en participatie is bij niet-autochtone Nederlanders 
zo groot, dat een inhaaloperatie en speciale voorzieningen nodig zijn’. Het advies is een 
aparte inhoudelijke en financiële voorziening in het leven te roepen omdat de landelijke 
instellingen ‘onvoldoende toegerust zijn om diverse culturen goed te bedienen’ (Idem: 11,12) 
[probleemanalyse en maatregel, speciale voorzieningen passen om uiteenlopende redenen in 
principe in de opvattingen van alle denkwerelden]. 
 
De Raad voor Cultuur vindt daarnaast dat culturele instellingen aangemoedigd moeten wor-
den om hun activiteiten meer af te stemmen op de etnische pluriformiteit in de samenleving 
(Idem: 12) [doel/ maatregel KC, PK].  
 
Tenslotte vindt de Raad dat voor ‘multiculturele activiteiten vergelijkbare kwaliteitscriteria 
gehanteerd [moeten] worden als voor het cultuurbeleid als geheel.  Kwaliteitscriteria dienen 
gerelateerd te worden aan de context waarbinnen cultuuruitingen tot stand komen’ (Idem: 14) 
[wezensopvatting KC]. 
 
De Raad vindt tegelijkertijd ook ‘dat de status van de politieke prioriteiten [de expliciete 
gerichtheid op specifieke doelgroepen (eb)] voor de volgende Cultuurnota gerelativeerd zou-
den moeten worden’ (Idem: 4) [wezensopvatting KK]. 
 
Het advies van de Raad voor Cultuur laat een ambivalent beeld zien. Aan de ene kant spreekt 
hij met een KC-redenering uit dat de (bestaande) hiërarchische scheiding tussen westerse en 
niet-westerse, hogere en lagere culturen steeds minder toepasbaar is. Ook pleit de Raad met 
KC-redeneringen voor een pluriform kwaliteitsbesef en dient het beleid naar zijn oordeel ook 
afgestemd te zijn op een verscheidenheid aan culturen.  Een inhaaloperatie voor participatie 
van niet -autochtone Nederlanders is nodig, vindt de Raad. Deze PK-probleemanalyse over 
de beleidsvoering past, om uiteenlopende redenen, ook in de opvattingen van de andere 
denkwerelden. Ook geeft de Raad met een KC- en een PK-redenering aan dat culturele 
instellingen aangemoedigd moeten worden om hun activiteiten op de etnische pluriformiteit af 
te stemmen.  
 
Tegelijkertijd hanteert de Raad KK-redeneringen: het cultuurbeleid dient zijn eigen identiteit 
[gericht op cultuuruitingen] te behouden en ‘politieke prioriteiten’ [gericht op specifieke  
doelgroepen] moeten gerelativeerd worden.  
Hier spreken veel verschillende opvattingen in één stuk; de respectievelijke raadsleden hante-
ren  zowel  KK-,  KC-, en PK-redeneringen, waarbij de KC en PK opvattingen domineren. 
Daarnaast wordt een redenering gebruikt die zich richt op de samenwerking met andere 
beleidsterreinen. 
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5.1.3  Het manifest Tussen Wal en Schip 
In april van hetzelfde jaar verschijnt ook het manifest Tussen Wal en Schip, The Seven 
Percent Solution. Dit was een initiatief van vooraanstaande immigranten kunstenaars, 
adviseurs en opinieleiders die een meer divers cultuurbeleid voor ogen hadden. Het was de 
eerste keer in de onderzochte periode dat door een groep betrokkenen zo duidelijk een visie 
geformuleerd is. In het manifest laten de opstellers en ondertekenaars weten dat er te weinig 
allochtone cultuurinstellingen zijn, en slechts ‘een paar ondergesubsidieerde netwerken (…). 
Besturen en adviesraden van de gevestigde culturele instellingen vormen een hecht bastion 
van keurige witte Nederlanders in hun rijpe jaren. (…) Subsidietechnisch is Nederland een 
volstrekt monocultureel land, met wat gerommel aan de rand’.   
 
Tussen Wal en Schip geeft onomwonden aan dat ‘op het terrein van de culturele diversiteit het 
landelijk beleid gefaald heeft’ en dat het grootste deel van de cultuurbegroting gaat naar 
gezelschappen waarvan het bestaan nooit echt ter discussie staat. Een nieuwe culturele 
realiteit zou erkend moeten worden en de overheid diende daarnaar te handelen 
[probleemanalyses en wezensopvatting -KK]. 
 
De opstellers en ondertekenaars van het manifest Tussen Wal en Schip vinden dat het aan een 
goede visie op cultuurbeleid ontbreekt; ‘nu gaat teveel talent verloren’, en ‘[er is] een in de 
praktijk vrijwel waterdichte segregatie tussen witte en niet-witte cultuur.’ De tekst vervolgt: 
‘[Dit is] geen angstdroom voor de toekomst, maar voor velen de realiteit van alledag. Door de 
ogen van wie er buiten valt is [de kunstensector] een homogeen afwerend bastion waar de 
sociale en bestuurlijke toon wordt gezet door witte cultuurregenten. In het economisch leven 
is meer culturele diversiteit te vinden dan in de rijksgesubsidieerde cultuursector.’ Volgens 
het pamflet Tussen Wal en Schip heeft ‘het rijksgesubsidieerde cultuurcircuit (…) een flinke 
achterstand in te lopen’ [probleem analyses van de gesubsidieerde cultuursector als geheel en 
de dominante KK- alliantie in het bijzonder -KK]. 
 
Het initiatief wil 7% van de cultuurbegroting onderbrengen in een Stimuleringsfonds voor 
Culturele Diversiteit. Alle culturele instellingen zouden daarvoor 7% van hun subsidie in 
moeten leveren. Die middelen kunnen worden terugverdiend voor activiteiten met een 
cultureel divers karakter.  Het Stimuleringsfonds zou de aanvragen moeten beoordelen en de 
criteria voor die beoordeling moeten ontwikkelen [maatregelen KC]. Het Landelijk Overleg 
Minderheden steunt deze plannen, zo blijkt uit het verslag van een algemeen overleg in de 
Tweede Kamer (TK 26565, 15 oktober 1999: 2)  
  
Tussen Wal en Schip komt met een uit -KK-redeneringen opgebouwde analyse dat het beleid 
tot nu toe niet heeft gedeugd, omdat het een ‘nieuwe culturele realiteit’ niet erkent en er 
sprake is van uitsluiting, van segregatie tussen witte en niet-witte cultuur. De probleemanaly-
ses van de onbeweeglijkheid van het bestel, de witte regenten en de segregatie tussen witte en 
niet witte cultuur zijn een directe aanval op het bestel, de procedures, gevestigde culturele 
instellingen en het optreden van de overheid. Het is een kritiek op de uitwerking van de 
opvattingen én van de prominente positie van de aanhangers van de KK- denken. De 
wezensopvatting van de handelingstheorie is hier dat in het cultuurbeleid de diversiteit van 
culturen zichtbaar zou moeten zijn.  
Met de voorgestelde zevenprocentsmaatregel wil Tussen Wal en Schip met een KC- maatregel 
ingrijpen in het hart van het gesubsidieerde culturele leven; de gevestigde gesubsidieerde 
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instellingen. Die instellingen zullen vervolgens moeten zorgen voor activiteiten met een 
cultureel divers karakter, als zij die middelen terug willen zien.  

5.1.4  Brief van Kunsten '92 aan de staatssecretaris  
Een week voor het verschijnen van Ruim Baan stuurde Kunsten ’92 een brief (d.d. 17 mei 
1999) aan staatssecretaris Van der Ploeg. Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor – 
gesubsidieerde – culturele instellingen. De organisatie telde in 2005 ca. 330 leden. Kunsten 
'92 is in 1992 opgericht uit onvrede met het beleid van toenmalig minister van Cultuur 
D'Ancona en heeft als doel ‘een bloeiend klimaat voor kunst, cultuur en cultuurbehoud te 
bevorderen, de positie ervan in de samenleving te verstevigen, alsmede de bovensectorale 
belangen van instellingen voor kunst, cultuur en cultuurbehoud vanuit het gemeenschappelijk 
belang te behartigen’ (Kunsten '92 1999). 
 
In deze brief van 17 mei 1999 schreef Kunsten’92: ‘Het pamflet van de redactiecommissie 
‘Tussen Wal en Schip’ is nodeloos ongenuanceerd en wijst ten onrechte met een opgeheven 
vingertje naar de (witte en zilvergrijze?) dames en heren van Cultureel Nederland.’  
 
Ook over het Vooradvies van de Raad is Kunsten '92  kritisch; de kunsten zouden niet gezien 
moeten worden als middel om bepaalde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Kunsten 
'92 is op zichzelf niet tegen die maatschappelijke doelstellingen, ‘maar het mee afwegen van 
die maatschappelijke doelstellingen is niet zonder risico’s voor de sector en kan de 
onafhankelijkheid van het adviesorgaan op den duur ondermijnen.’ (Nieuwsbrief Kunsten '92, 
no.17, 1999: 5) [wezensopvatting KK]. 
 
Kunsten '92 steekt niet onder stoelen of banken onaangenaam getroffen te zijn door de 
‘ongenuanceerde’ en ‘polariserende’, ‘beschuldigende’ toon van de tekst van Tussen Wal en 
Schip. Het Vooradvies van de Raad voor Cultuur valt ook niet goed; de Raad zou de kunsten 
te veel zien als middel om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. De inhoud van de 
brief van Kunsten ’92 heeft geen directe gevolgen gehad voor de inhoud van Ruim Baan, 
maar met de brief had een belangrijke speler in het gesubsidieerde culturele veld zich gemeld. 

5.1.5  De notitie Ruim Baan voor Culturele Diversiteit 
De notitie Ruim Baan (mei 1999) bestaat uit de delen:  Inleiding, Cultuuraanbod, Cultuur-
deelname en Ander Beleid. De belangrijkste punten uit Ruim Baan zijn: 
 
a. De eenzijdigheid van aanbod en deelname  
Het gesubsidieerde aanbod en de belangstelling ervoor is te eenzijdig. ‘De gesubsidieerde 
cultuur bedient maar een hele kleine groep mensen, m.n. jongeren, migranten en minder 
draagkrachtigen lijken uitgesloten te worden van deelname aan de gesubsidieerde cultuur (…) 
Het meest urgent doet de situatie zich voor bij allochtone bevolkingsgroepen, waar je inmid-
dels in termen van uitsluiting kunt spreken’ (Ruim Baan: 2) [probleemanalyse -KK]. 
 
Geconstateerd wordt dat ondanks de grote verscheidenheid van het aanbod, migranten als 
publiek en makers nauwelijks deelnemen aan de gesubsidieerde cultuur. Omdat in 2015 bijna 
15% van de bevolking uit migranten zal bestaan en er nieuwe migranten blijven komen, zal 
ook de cultuurwereld zich daar rekenschap van moeten geven, zodat deze mensen meer aan-
sluiting vinden bij het culturele aanbod. Autochtone Nederlanders kunnen dan ook met de 
cultuuruitingen van deze Nederlanders kennismaken (Idem: 7).  
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[Wezensopvatting: de gesubsidieerde cultuur moet een brede groep mensen bedienen en de 
cultuurwereld moet zich rekenschap geven van de nieuwe samenstelling van de bevolking KC, 
PP] 
 
De geringe participatie van bepaalde bevolkingsgroepen is, volgens de notitie, voor een deel 
te verklaren uit vaardigheden die samenhangen met het opleidingsniveau, en niet direct met 
het opleidingsniveau zelf. Op het niveau van de vaardigheden heeft het cultuurbeleid een 
verantwoordelijkheid die gestalte krijgt met het programma Cultuur en School en de 
invoering van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) in het voortgezet onderwijs 
(Idem: 9). Een belangrijk deel van de geringe participatie van bepaalde bevolkingsgroepen is 
volgens de notitie voorts te verklaren uit de eenzijdige samenstelling van het gesubsidieerde 
aanbod. (Idem:10) [probleemanalyse  -KK]. 
 
b. Het falende beleid van de ambtsvoorgangers  
Het beleid van de voorgangers is volgens de staatssecretaris bij mooie woorden gebleven. 
Ondanks de goede bedoelingen vertoont de gesubsidieerde cultuur trekken van een monocul-
tuur (Idem: 2, 3) [probleemanalyse -KK, kritiek op gesubsidieerde bestel]. 
 
c. De rol van cultuur in een multiculturele samenleving  
Cultuurbeleid is geen integratiebeleid, vindt de staatssecretaris. Interculturaliteit en integratie 
hebben misschien wederkerigheid voor ogen maar in praktijk gaat het om een eenzijdig pro-
ces waarin de minderheidscultuur in een dominante meerderheidscultuur opgaat. De pijler van 
het cultuurbeleid is pluriformiteit.  
Cultuur is geen oplosmiddel, aldus de staatssecretaris, niet wat mensen samen hebben [dat 
was de opvatting van staatssecretaris Nuis, de voorganger van Van der Ploeg] maar een 
‘ongewapende confrontatie’ tussen vele subculturen (Idem: 3) [wezensopvatting KC, over de  
functie van cultuur in de samenleving].  
 
d. De onzichtbaarheid van de multiculturele samenleving in de cultuursector  
De staatssecretaris constateert dat de multiculturele samenleving bestaat, en dat die niet terug 
te zien is in de gesubsidieerde cultuur. Naar zijn oordeel maken Nederland en andere westerse 
landen een hiërarchisch onderscheid tussen westerse en niet-westerse, hoge en lage, amateur- 
en professionele kunst.  We zijn ‘ziende blind voor de waardevolle cultuuruitingen van men-
sen met een dubbel cultureel perspectief’ (Idem: 5) [probleemanalyse, kritisch over de domi-
nante redeneringen in het bestel -KK].  
 
e. Een achterstandssituatie  
De notitie spreekt van ‘een achterstandssituatie’. ‘Dat geldt voor het cultuurbeleid en de cul-
tuurwereld, die inmiddels een behoorlijke achterstand hebben in te lopen’ [probleemanalyse –
KK]. Volgens de notitie geldt dit ook voor ‘de culturele minderheden, die net als arbeiders-
kinderen in de jaren vijftig en zestig en de meisjes in de jaren daarna, maar zeer langzaam 
instromen in de verschillende maatschappelijke sferen’ (Idem: 11) [probleemanalyse PK, 
PP]. 
 
f. Kansen, positieve impulsen en mentaliteitsverandering  
Om kansen te scheppen en positieve impulsen te geven is een mentaliteitsverandering nodig 
bij cultuurmakers en zijn wijzigingen en verschuivingen noodzakelijk in de structuur van de 
cultuurwereld; eigenheid, ontmoeting en toegankelijkheid zijn daarbij uitgangspunten (Idem: 
11-14). De staatssecretaris wil werken aan de achterstandssituatie, en op de volgende manie-
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ren een mentaliteitsverandering bij cultuurmakers en wijzigingen in de structuur van de cul-
tuurwereld bewerkstelligen:  
1. Ruimte maken voor jonge allochtone kunstenaars [doel KC]; 
2.  De rol van de overheid herzien; door een proactief beleid om talent op te sporen,          

samen te werken met lokale overheden en door ontschotting tussen hoge én lage en 
professionele en amateurkunst. Semiprofs moeten meer gelegenheid krijgen hun werk te 
tonen [doelen KC, PP]; 

3.  Culturele accommodaties moeten beter benut worden, om het cultuurbereik van onder 
meer minderheden en jongeren te bevorderen [doel PP]; 

4. Erfgoed moet anders bekeken worden, daarbij is het de vraag hoe het erfgoed van 
immigranten bewaard en toegankelijk gemaakt kan worden [Op dit punt ga ik, omdat het 
de erfgoedsector betreft, niet verder in]; 

5.  Potentiële makers en publiek moeten toegerust worden:  
i. Op school, via het actieprogramma Cultuur en School en de invoering van het vak 

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) [maatregel PK]; 
ii.  Via een extra impuls bij de gesubsidieerde cultuurinstellingen [maatregel KC]; 

iii.  Door aansluiting van jongeren en allochtonen bij centra voor cultuureducatie en 
amateurkunst  te bevorderen [maatregel PP]; 

6. De gevestigde culturele orde moet worden opgeschud: 
i. Culturele instellingen dienen een breed publiek te bereiken; de staatssecretaris wil 

aan het subsidie programmavoorschriften verbinden [maatregel KC]; 
ii.  De Raad wordt gevraagd om ook over diversiteit te adviseren [maatregel KC] ; 

iii.  Gesubsidieerde instellingen worden gestimuleerd tot outreach-werk [maatregel 
PK, PP]; 

iv. Besturen van instellingen moeten diverser worden [doel inrichting 
uitvoeringsorganisaties KC, PP]; 

v. Deskundigheid (over diversiteit) bij instellingen dient bevorderd te worden [doel 
KC]. 

7. De toegang tot instituties moet vergroot worden; in raden van toezicht, adviescommissies 
en besturen zullen allochtonen en jongeren, vrouwen en mensen die buiten de Randstad 
wonen, beter vertegenwoordigd moeten zijn [doel KC]. 

  
Opvallend is dat Ruim Baan zich richt op  de deelname aan het – gesubsidieerde – culturele 
leven door, zoals  de notitie aanduidt, ‘culturele minderheden’ en ‘allochtonen’. Maar ook de 
deelname van jongeren krijgt aandacht. Met betrekking tot de toegang tot instituties  richt het 
beleid zich ook op vrouwen en mensen buiten de Randstad [doel KC, PP]. 
Opvallend is ook dat verwante argumentaties terugkeren bij verschillende van de genoemde 
aandachtspunten. Zo wordt de verruiming van de  toegankelijkheid van de gesubsidieerde 
instellingen voor een brede groep mensen onder de punten 5, 6 en 7 genoemd.  
 
In de probleemanalyses domineren de -KK-redeneringen, de wezensopvattingen hebben 
overwegend een KC-karakter, maar een PP redenering komt ook voor. Bij de doelen en 
maatregelen domineren de KC- redeneringen. Daarnaast komt een aantal PP-redeneringen 
voor.  Er wordt een enkele PK-redenering gebruikt en de KK-redeneringen zijn opvallend 
afwezig.  

5.1.6  Ontwikkelingen in de teksten 
Als we nu bezien hoe de wezensopvattingen/ prioriteit van waarden, probleemanalyses, doe-
len en maatregelen van Ruim Baan zich verhouden tot de ideeën in de Brief 1998 van de 
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staatssecretaris, het Vooradvies 1999 van de Raad en het initiatief Tussen Wal en Schip en 
Kunsten’92 dan ontstaat het volgende beeld: 
 
De eenzijdigheid van aanbod en deelname (a) is als probleemanalyse, op een op details 
verschillende manier, in de brief van de staatssecretaris, het vooradvies van de Raad en in het 
manifest Tussen Wal en Schip terug te vinden. 
De daarbij passende wezensopvatting is: de gesubsidieerde cultuur moet een brede groep 
mensen bedienen en de cultuurwereld moet zich rekenschap geven van de nieuwe samenstel-
ling van de bevolking. Die gedachte (een KC- en PP-opvatting)  is in alle drie genoemde 
documenten terug te vinden;  het Vooradvies van de Raad vindt echter ook dat ‘politieke 
prioriteiten’, en daarmee doelt hij op doelgroepenbeleid, gerelativeerd moeten worden. Dit is 
een KK-redenering.   
 
Het falend beleid van de ambtsvoorgangers (b) is een (impliciet) punt in het betoog van de 
Raad en van het pamflet Tussen Wal en Schip. 
Voor de wezensopvatting dat pluriformiteit een uitgangspunt dient te zijn in het cultuurbeleid  
en dat cultuur geen bindmiddel maar een ongewapende confrontatie is, werd de opmaat al 
gegeven in de brief van de staatssecretaris van 2 november 1998. Die opvatting is niet terug te 
vinden in het Vooradvies van de Raad en in het pamflet Tussen Wal en Schip. 
 
De onzichtbaarheid van de multiculturele samenleving in de cultuursector (d) is een pro-
bleemanalyse die eveneens in de genoemde documenten van de staatssecretaris, de Raad en in 
het pamflet Tussen Wal en Schip terug te vinden is. Over het bestaan van een hiërarchie 
tussen verschillende soorten culturen is de Raad expliciet: de staatssecretaris verwijst er indi-
rect naar en dat geldt ook voor Tussen Wal en Schip. Dit is een kritische visie op de in het 
bestel dominante KK-opvatting. 
Ook Tussen Wal en Schip wijst erop dat veel talent verloren gaat; in Ruim Baan staat dat we 
ziende blind zijn voor de cultuuruitingen van mensen met een dubbel cultureel perspectief. 
Ook deze probleemanalyses zijn kritisch met een -KK-redenering over de dominante opvat-
ting in het bestel.  
 
De achterstand (e) van de gesubsidieerde cultuursector wordt genoemd in Tussen Wal en 
Schip; het Vooradvies spreekt van de noodzaak van een inhaaloperatie vanwege de kloof tus-
sen aanbod en participatie bij niet-autochtone Nederlanders. Ruim Baan benoemt de achter-
stand van de cultuurwereld, opnieuw met een  -KK-redenering en de achterstand van culturele 
minderheden, daarvoor zijn  KC- en PP-redeneringen gebruikt. 
 
De visie van Kunsten’92 is anders: de organisatie had voor de publicatie van Ruim Baan al 
aangegeven niet veel te moeten hebben van de KC-opvattingen  en de -KK-opvattingen in 
Tussen Wal en Schip. 
  
Ook de zeven in Ruim Baan genoemde manieren om de mentaliteit in de cultuursector te 
veranderen zijn deels geïnspireerd op de eerdere documenten: dat geldt voor ruimte voor 
allochtone kunstenaars (1), de rol van de overheid herzien (2), het toerusten van makers en 
publiek (5).  
 
Het beter benutten van culturele accommodaties (3) is niet genoemd in de eerdere documen-
ten. Voor de vijf maatregelen onder punt 6 waarmee de staatssecretaris de gevestigde orde wil 
opschudden, geldt dat het programmavoorschrift (6 ) voor culturele instellingen nieuw is. Ook 
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het voornemen om de Raad te vragen over diversiteit te adviseren (6) is voor het eerst 
genoemd. 
 
Het stimuleren van gesubsidieerde instellingen tot outreach work (6) is evenmin eerder 
expliciet geopperd. 
 
De diversiteit in besturen (6) is alleen in Tussen Wal en Schip een onderwerp; in het document 
wordt het ontbreken van de diversiteit op dit vlak aan de orde gesteld.  De deskundigheid bij 
de instellingen (6) is geen onderwerp in de eerdere documenten. Dat laatste geldt ook voor het 
vergroten van de toegang tot instituties (7).  

5.1.7  Interactie tussen actoren 
Bij het tot stand komen van Ruim Baan hebben de staatssecretaris en zijn ambtenaren, de 
Raad voor Cultuur en het initiatief Tussen Wal en Schip een rol gespeeld. Het Landelijk 
Overleg Minderheden is gehoord. De staatssecretaris heeft bij het formuleren van Ruim Baan 
gebruik gemaakt van het advies van de Raad en hij heeft aspecten van het initiatief Tussen 
Wal en Schip overgenomen.   
 
Het resultaat van de interactie tussen de staatssecretaris en deze actoren is een beleidsstuk met 
weinig concrete maatregelen en zonder bijbehorend budget. Als wezensopvatting is in het 
stuk een ruime, inclusieve opvatting van cultuur (KC) opgenomen, die voor velen 
toegankelijk is (PP). De probleemanalyse richt zich met kritische (-KK) redeneringen vooral 
op de houding en het functioneren van de bestaande cultuursector. Doelen en voorgenomen 
maatregelen hebben overwegend een KC- en PP- karakter. 
 
Kort voor het verschijnen van Ruim Baan stuurt Kunsten’92 een brief naar de staatssecretaris 
waarin de organisatie zich vanuit een KK-visie bezorgd toont over het vooradvies van de 
Raad en de inhoud van Tussen Wal en Schip. De inhoud van die brief heeft geen invloed meer 
gehad op de inhoud van Ruim Baan, maar de krachtige organisatie van gevestigde 
cultuurinstellingen had van zich laten horen en zich als actor in dit beleidsproces aangemeld.     
 

5.2  Van Ruim Baan naar de Cultuurnota  
 
Na de publicatie van Ruim Baan in mei 1999 tot de publicatie van de Cultuurnota 2001-2004 
(sept. 2000) en de Kamerbehandeling daarvan (nov. 2000) ontwikkelt ‘het debat’ tussen de 
aanhangers van de diverse denkwerelden zich verder. Om die ontwikkeling te beschrijven zijn 
de volgende bronnen gebruikt:   

1. De Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2001-2004, Cultuur als Confrontatie 
(Uitgangspuntennotitie CAC) van de staatssecretaris van 8 juni ’99; deze nota bevat 
onder andere een nadere uitwerking van Ruim Baan; 

2. De brief van de staatssecretaris aan de cultuurinstellingen: Inrichtingseisen subsidie-
aanvragen 2001-2004 (juni 1999); 

3. De Kamerbehandeling van Ruim Baan en Uitgangspuntennotitie CAC (het deel over 
culturele diversiteit). Tweede Kamer 1998-1999, 26565, nr.3; (30 juni 1999); 

4. Publicaties van commentaren op en opinies over de plannen uit Ruim Baan en de 
Uitgangspuntennotitie CAC: artikelen van journalisten, kunstenaars, docenten en 
anderen uit de dagbladen. Diverse bronnen, waaronder knipselkranten van de Raad 
voor Cultuur: periode juni 1999 - november 2000; 
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5. De publicaties van commentaren van belangenorganisaties; Kunsten’92, de belangen-
organisatie van – gesubsidieerde – cultuurinstellingen en de Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen in hun eigen publicaties en in de dag- en weekbladen; 
periode juni 1999 - november 2000; 

6. De voortgezette behandeling in de Kamer Ruim Baan en Uitgangspuntennotitie CAC, 
het deel over culturele diversiteit  (Tweede Kamer 1999-2000, 26565, 30 september, 
nr. 7); 

7. De aanpassing van de inrichtingseisen (onder invloed van de Kamerbehandeling) met 
de brief van de staatssecretaris over het doelgroepenbeleid gericht aan: Alle instellin-
gen die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van de cultuurnota 2001-
2004 (14 oktober 1999); 

8. Het verzoek om advies over die aanvragen aan de Raad voor Cultuur (17 januari 
2000); 

9. Het advies van de Raad voor Cultuur; Van de schaarste ende overvloed (mei 2000); 
10. Cultuur als Confrontatie, Cultuurnota 2001-2004 (Nota CAC); september 2000; 

Tweede Kamer 2000-2001, 27432, nr.1 (17 oktober 2000); 
11. De Kamerbehandeling van de cultuurnota 2001-2004 (Nota CAC); Tweede Kamer 

2000-2001, 27432, nr. 22 (13 november 2000). 
 
Aan de hand van deze bronnen heb ik geanalyseerd hoe de belangrijkste opvattingen en 
voorstellen van Ruim Baan zich stapsgewijs ontwikkeld hebben tijdens het tot stand komen 
van de Cultuurnota CAC, en welke argumentaties en acties daarbij van invloed zijn geweest.  
 

5.2.1  De Uitgangspuntennotitie Cultuur als Confrontatie  
De staatssecretaris heeft het gedachtegoed van de notitie Ruim Baan verwerkt in zijn 
Uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid in de periode 2001-2004 (Uitgangspuntennotitie 
CAC), die een paar weken na Ruim Baan verscheen. De Uitgangspuntennotitie CAC beslaat 
het hele terrein van cultuur en op onderdelen zijn elementen van Ruim Baan terug te vinden. 
Van een directe aansluiting op de ideeën en voorgestelde aanpak in Ruim Baan is geen sprake. 
De ideeën zijn vooral terug te zien in het pleidooi voor een groter en breder publiek 
(Uitgangspuntennotitie CAC: 26) en in de passage over de invulling van kwaliteit (Idem: 25). 
Daarnaast wordt een specifiek programma voor diversiteit aangekondigd (Idem: 46-49). 
 
Om zichtbaar te maken welke ideeën uit Ruim Baan de staatssecretaris in de 
Uitgangspuntennotitie CAC gebruikt heeft, zijn hieronder de belangrijkste ideeën van Ruim 
Baan weergegeven. Dat levert het volgende beeld op: 
 
a. De eenzijdigheid van aanbod en deelname  
Op dit thema komt de staatssecretaris in de Uitgangspuntennotitie CAC uitgebreid terug,  
(Idem: 4-7). De staatssecretaris gaat dieper in op ‘de ogenschijnlijke idylle’ tussen het gesub-
sidieerde aanbod en zijn eenzijdig samengestelde publiek. 
 
De gedachte dat het cultuurbeleid ‘af’ is geldt, volgens de notitie, alleen voor degenen die er 
in de desbetreffende periode profijt van hebben. De staatssecretaris wil zich ook richten op 
degenen die er nog geen deel aan hebben [PP-wezensopvatting]; de staatssecretaris stelt deze 
situatie als algemeen probleem aan de orde. Hij illustreert dat met gegevens van onder meer 
onderzoek van het SCP. Hij constateert bijvoorbeeld dat, destijds, nog maar 3% van de 
bevolking naar het gesubsidieerde toneel gaat; in het begin van de jaren zestig was dat nog 
10% (Idem: 7). ‘Orkesten profileren zich als hoeders van het erfgoed (…) en componisten zijn 
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een soort wetenschappers geworden, die in betrekkelijke anonimiteit werken. (…) Te weinig 
mensen en onder hen vooral jongeren en allochtonen, nemen deel aan de gesubsidieerde 
cultuur’ [probleemanalyse: relatie/balans tussen aanbod en afname]. 
 
De staatssecretaris vindt ook dat cultuurbeleid als aanbodbeleid tekortschiet (Idem: 12) en 
spreekt van een monocultuur (Idem:13). Hij benoemt de ‘subsidieparadox’: ‘het ontbreken 
van voldoende maatschappelijke vraag maakt overheidssteun noodzakelijk, maar tegelijkertijd 
twijfelachtig. Immers waarom iets subsidiëren waar zo weinig vraag naar is? Die paradox 
maakte een tweede pijler nodig onder het cultuurbeleid. Naast de autonomie en de kwaliteit 
van het aanbod werd cultuurparticipatie een belangrijke doelstelling.’   
 
Daarmee was het cultuurbeleid volgens menigeen ‘af’, aldus de staatssecretaris in de notitie 
(Idem: 13). De wisselwerking tussen aanbod en publiek moet beter, vindt de bewindspersoon 
en ‘wat onder te subsidiëren cultuur valt zou moeten worden verbreed’ (Idem: 15,16) [doelen 
KC] . 
 
De staatssecretaris scherpt zijn standpunt aan over de relatie tussen aanbod en participatie 
met de wezensopvatting: gesubsidieerde cultuur is bestemd voor een brede groep mensen, die 
zich moeten kunnen herkennen in het aanbod [KC- en PP-redeneringen]. Het probleem is het 
ontbreken van die wisselwerking tussen publiek en aanbod en de te beperkte opvatting over 
welke soort van cultuur gesubsidieerd moet worden.  
 
Het doel van de staatssecretaris is om meer mensen, vooral jongeren en allochtonen, te 
interesseren door het verbeteren van de wisselwerking publiek en aanbod; het gesubsidieerde 
aanbod moet verbreed worden [doel KC]. Dat laatste is een voorzet om meer uitingen te 
(kunnen) subsidiëren, die niet tot de ‘hoge’ of gevestigde cultuur behoren.   
 
b. Het falende beleid van de ambtsvoorgangers 
In de Uitgangspuntennotitie CAC zet de staatssecretaris zich niet langer af tegen het beleid 
van de ambtsvoorgangers maar geeft hij aan voort te willen bouwen op wat in de jaren 1997-
2000 reeds was gestart om de ‘eenzijdigheid’ te doorbreken. Hij noemt in het bijzonder de 
thema’s interculturaliteit, cultuureducatie en het culturele stadsleven [doel KC]. 
 
c. De rol van cultuur in een multiculturele samenleving  
Op de visie dat cultuurbeleid geen integratiebeleid is, maar een ongewapende confrontatie 
tussen culturen borduurt de Uitgangspuntennotitie CAC voort: de staatssecretaris spreekt van 
een ‘botsing van culturen’ als het gaat om de wisselwerking tussen aanbod en publiek (Idem: 
18) en van ‘de confrontatie tussen verschillende culturen in ons land’ (Idem: 46). De 
staatssecretaris wil ‘ruimte voor eigenheid’ faciliteren, de ‘ontmoeting tussen verschillende 
culturen’ bevorderen en de ‘toegang tot instituties’ verbeteren [doelen KC, PP]. 
 
In de Uitgangspuntennotitie CAC continueert de staatssecretaris het beeld van cultuur als 
‘ongewapende confrontatie’ [KC- wezensopvatting over functie van cultuur].  
De confrontatie tussen verschillende culturen is voorzien van doelen met een KC- en PP-
karakter: ‘ruimte voor eigenheid’, ‘de ontmoeting tussen verschillende culturen’, en ‘toegang 
tot instituties’. Deze doelen sluiten aan bij de redeneringen in Ruim Baan.  
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d. De onzichtbaarheid van de multiculturele samenleving in de cultuursector  
In de Uitgangspuntennotitie CAC herhaalt de staatssecretaris het belang van een meer open 
houding ten opzichte van andere culturen (Idem: 47) en komt hij met voorstellen om daar 
vorm aan te geven. Deze zijn hieronder in punt f. aangegeven.  
 
Op het al dan niet bestaan van een hiërarchie tussen westerse en niet-westerse cultuur gaat de 
staatssecretaris niet verder in; hij geeft wel aan het pleidooi van de Raad voor Cultuur voor 
een pluriform kwaliteitsbesef te onderschrijven. Verrijking van het kunstklimaat noemt de 
staatssecretaris expliciet: ‘De rijke culturele tradities van minderheden in Nederland kunnen 
een belangrijke inspiratiebron zijn voor kunstenaars. De confrontatie tussen tradities en stijlen 
kan het kunstklimaat verrijken’ [wezensopvatting KC].  Het kwaliteitsbegrip dat bij het 
beoordelen van aanvragen gehanteerd wordt, behoeft bijstelling vanwege de ontwikkeling van 
Nederland als multiculturele samenleving, aldus de staatssecretaris (Idem: 12). Een 
‘meerdimensionale’ opvatting van cultuur is immers niet te rijmen met een objectief en 
universeel kwaliteitsbegrip. ‘Dat betekent dat de beoordeling van kwaliteit niet los te zien is 
van de context en de traditie van het genre.’ Genre dient dan niet te worden opgevat als 
discipline, ‘maar breder als culturele traditie’ (Idem: 26) [wezensopvatting KC].  
 
In de Uitgangspuntennotitie CAC benadrukt de staatssecretaris het belang van een meer open 
houding ten opzichte van andere culturen. De opvatting dat er sprake is van een hiërarchie 
tussen westerse en niet-westerse culturen herhaalt de staatssecretaris niet. Wel staat hij een 
pluriforme en contextuele benadering van kwaliteit voor. Ook herhaalt hij de KC- 
wezensopvatting die het artistieke belang van de culturele tradities van minderheden 
benadrukt. 
 
e. Een achterstandssituatie  
In de Uitgangspuntennotitie CAC gebruikt de staatssecretaris het begrip ‘achterstandssituatie’ 
niet meer zoals dat in Ruim Baan gebeurde. Daarin verwees hij naar achterstand in het cul-
tuurbeleid, de cultuurwereld en bij de culturele minderheden. Wel citeert hij uit de tekst van 
het pamflet Tussen Wal en Schip, en geeft hij aan dat het ‘voor allochtoon talent, net als voor 
nieuwe generaties kunstenaars moeilijk is om door te stoten. (…) Opmerkelijk is dat dit in 
grote delen van de gesubsidieerde sector onvoldoende als een urgent probleem wordt gezien: 
dat is deel van het probleem’ (Idem: 12) [probleemanalyse -KK].  
 
Het benoemen van de situatie als een achterstandsituatie, zoals in Ruim Baan, verdwijnt; dit 
is omgebogen naar een pleidooi voor ruimte voor eigenheid, de ontmoeting tussen 
verschillende culturen en toegang tot instituties. De staatssecretaris herhaalt dat het 
ontbreken van allochtone kunstenaars in de gesubsidieerde cultuur een zaak is waar met 
urgentie iets aan moet gebeuren (zie ook onder punt c).  
 
f. Kansen scheppen, positieve impulsen geven en mentaliteitsverandering  
In par. 5.1.5  werden de concrete doelen en maatregelen van Ruim Baan in zeven punten 
samengevat. Als we nagaan hoe deze zeven punten zich in de Uitgangspuntennotitie CAC 
ontwikkelen blijkt dat de doelen en maatregelen in de Uitgangspuntennotitie zich niet één op 
één en laten koppelen aan de zeven punten van Ruim Baan.  Daarom is eerst een korte 
beschrijving van de doelen en maatregelen van de Uitgangspuntennotitie opgenomen. 
Vervolgens is aangegeven welke maatregel gezien kan worden als een verdere ontwikkeling 
of uitwerking van de doelstellingen en maatregelen van Ruim Baan. 
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In de Uitgangspuntennotitie CAC schrijft de staatssecretaris over de houding van de overheid: 
‘in het cultuurbeleid past niet een houding van afschermen en beschutten, maar van 
aanmoedigen, toerusten, ondernemen, eisen stellen en subsidiëren’ (Idem: 22). Dit is een 
uitwerking van het pleidooi uit Ruim Baan voor een pro-actievere houding van de overheid 
(par. 5.1.5).  
 
Verder wil de staatssecretaris meer beweging in het bestand van gesubsidieerde instellingen 
en herhaalt de staatssecretaris zijn voornemens uit Ruim Baan (par. 5.1.5) om ruimte te maken 
voor jonge cultuurmakers van allochtone afkomst, die met een eigen groep van start willen 
gaan (Idem: 33).  
 
Aan de gesubsidieerde fondsen (Mondriaan Stichting en het Fonds voor de Podiumkunsten) 
gaat de staatssecretaris de vraag voorleggen hoe zij vorm denken te geven aan het coachen  
van jonge allochtone cultuurmakers (Idem: 34) [maatregelen KC]. Ook dit voornemen is 
ontleend aan Ruim Baan. 
 
Het idee om culturele accommodaties beter te benutten is omgezet in het voorstel voor een 
budget ter versterking van de programmering en de doelgroepactiviteiten van accommodaties, 
een voorstel dat zich ook, maar niet expliciet richt op het bereik van allochtonen. 
 
In de context van het aan Ruim Baan ontleende voornemen om het maatschappelijk bereik te 
verruimen introduceert de staatssecretaris de ‘drieprocentregeling voor doelgroepactiviteiten’. 
Culturele instellingen ‘zullen (…) minimaal drie procent van hun subsidie moeten besteden 
aan het bereiken van nieuwe publieksgroepen (vooral jongeren en culturele minderheden)(…) 
Van de instellingen die daar niet aan (willen) voldoen, wordt drie procent van de subsidie 
ingehouden (…) Dat geld wordt gestort in een stimuleringsbudget doelgroepactiviteiten. Op 
dat project kunnen instellingen, ook instellingen van wie eerder drie procent is ingehouden, 
per project een beroep doen’(Idem: 28) (zie par. 5.1.5 onder f.5; f.6). Deze voorgenomen 
maatregel is duidelijk geïnspireerd door de ‘seven percent solution’, zoals voorgesteld in het 
pamflet van Tussen Wal en Schip [maatregelen achtereenvolgens PK;  PK, PP]. 
 
Ook introduceert de staatssecretaris een programma voor culturele diversiteit (Ruim Baan: 45-
49). Dat  bevat vier punten, waarvan er één over de erfgoedsector gaat en in dit onderzoek niet 
verder aan de orde komt. Het eerste punt is meer culturele diversiteit bij bestaande 
instellingen. ‘Ik zal vragen in de beleidsplannen een paragraaf op te nemen waarin elke 
instelling concreet aangeeft op welke manier in het aanbod en in de publieksbenadering 
rekening wordt gehouden met culturele diversiteit’ (zie par. 5.1.5 onder f.5). Een 
ontwikkelingsbudget voor culturele diversiteit is het tweede onderdeel. De staatssecretaris wil 
een ontwikkelingsbudget instellen ‘(…) om nieuw aanbod te ondersteunen of uit te lokken’, 
samen met culturele instellingen, fondsen en andere overheden (zie par. 5.1.5 onder a, b). Het 
derde punt richt zich op een betere toegang voor culturele minderheden in besturen, 
adviescommissies en raden (zie par. 5.1.5 onder f.6.iv, f.7) [maatregelen achtereenvolgens 
KC, PK; KC; KC, PP].  
 
In het kader van zijn contacten met ‘bestuurlijke bondgenoten’ vermeldt de staatssecretaris 
aan een Actieprogramma Cultuurbereik te werken, waarbij samenwerking met provincies en 
gemeenten noodzakelijk is voor het slagen van dit dan nog te ontwikkelen actieplan 
(Uitgangspuntennotitie CAC: 67). Dit voorgenomen Actieprogramma zou later in de 
totstandkoming van de cultuurnota een erg belangrijke rol gaan spelen. 
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In de financiële paragraaf van de Uitgangspuntennotitie CAC is aangegeven dat er extra 
middelen beschikbaar zijn voor cultuur, die de staatssecretaris vooral wil inzetten voor het 
voorgenomen Actieprogramma Cultuurbereik. Dat betekende extra budgetten voor de vijf 
onderdelen die de staatssecretaris destijds in het Actieprogramma wilde gaan onderbrengen. 
Het ging om budgetten voor versterking van de programmering en voor culturele diversiteit 
(samen 50 miljoen gulden); voor jeugd en cultuur (25 miljoen gulden); voor het beter 
zichtbaar maken van het cultureel vermogen (26 miljoen) en voor cultuur bij de inrichting van 
Nederland (30 miljoen). In totaal betrof het een bedrag van 131 miljoen gulden (Idem: 62; 
63). 
 
Samenvattend  
 
Ook in de Uitgangspuntennotitie CAC domineren de KC-redeneringen. Daarnaast komen PP- 
en PK- argumentaties voor en een enkele KK en –KK –redenering.  
De vergelijking van de in Ruim Baan voorgestelde maatregelen met de maatregelen in de  
Uitgangspuntennotitie CAC levert het volgende beeld op.  
 
Het belang van meer ruimte voor jonge allochtone kunstenaars (par. 5.1.5 onder f.1) wordt 
herhaald en het voornemen is geformuleerd om de fondsen te vragen zich te buigen over de 
coaching van allochtoon talent. Daarmee wordt de rol van de fondsen proactiever. Verder wil 
de staatssecretaris een ontwikkelingsbudget instellen (par. 5.1.5 onder f.1, f.2). Overigens 
wordt niet verder ingegaan op het herzien van de rol van de overheid, anders dan met een 
algemene opmerking over de houding van de overheid bij het cultuurbeleid. Uitwerking van 
de gewenste ontschotting tussen hoge en lage, professionele en amateurkunst blijft ach-
terwege. Wel verbreedt de staatssecretaris de toetsingsnorm voor aanvragers. 
 
Het idee om culturele accommodaties beter te benutten (par. 5.1.5 onder f.3) is omgezet in het 
voorstel voor een programmeringsbudget dat zich ook, maar niet expliciet, richt op alloch-
tonen. Het toerusten van makers en publiek via het programma Cultuur en School en het vak 
Culturele en Kunstzinnige Vorming ( CKV) (par. 5.1.5 onder f.5) is staand beleid. Voor het 
bevorderen van de deelname van allochtonen aan activiteiten bij de centra voor amateurkunst 
en cultuureducatie (par. 5.1.5 onder f.5) zijn geen maatregelen aangekondigd. Het voorstel 
voor een extra impuls bij culturele instellingen (par. 5.1.5 onder f.5.)  is afgezwakt en krijgt 
vorm in de algemene, niet specifiek op immigranten/allochtonen gerichte 3%- 
doelgroepenmaatregel.  
 
Het idee om de gevestigde orde op te schudden (par. 5.1.5 onder f.6 ) blijkt te ambitieus. In de 
praktijk is het idee om een programmavoorschrift te verbinden aan de subsidievoorwaarden, 
zodat een breed publiek bereikt wordt (par. 5.1.5 onder f.6) als sneeuw voor de zon 
verdwenen. Wel neemt de staatssecretaris zich voor de instellingen te vragen een paragraaf 
op te nemen over diversiteit in de beleidsplannen. Verder scherpt hij het bestaande 
voorschrift aan dat podiumkunstinstellingen 15% van hun directe kosten zelf moeten dekken; 
die inkomsten moeten in het vervolg uit de publieksinkomsten komen (Ruim Baan: 27); deze 
maatregel heeft geen directe impact op de cultuurdeelname van immigranten. 
 
Ook de maatregel om aan de Raad te vragen te adviseren over diversiteit (par. 5.1.5 onder 
f.6) is verdwenen. Wel is expliciet de wenselijkheid van het hanteren van een niet-eenduidig 
kwaliteitsbegrip aangegeven.  
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Het voornemen instellingen te stimuleren om outreach work te doen (par. 5.1.5 onder f.6) 
krijgt vorm in de genoemde algemene, niet specifiek op immigranten/ allochtonen gerichte 
3%- doelgroepenmaatregel. 
 
De wens om besturen diverser te maken (par. 5.1.5 onder f.6.) wordt herhaald: de 
staatssecretaris gaat bij de benoemingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen prioriteit 
geven aan het benoemen van culturele minderheden. Op het bevorderen van de deskundigheid 
over diversiteit bij instellingen (par. 5.1.5 onder f.6) is niet expliciet ingegaan. En de 
wenselijkheid om de toegang van vrouwen, allochtonen en jongeren tot instituties te 
verbeteren (par. 5.1.5 onder f.7) wordt herhaald. De rol van de overheid, de ontschotting 
tussen het budget voor amateurkunst en andere delen van het kunstenbudget worden niet meer 
genoemd. 
 
Nieuw is het idee om een ontwikkelingsbudget voor culturele diversiteit in te stellen; de Raad 
voor Cultuur adviseerde al in het Vooradvies om een ‘aparte inhoudelijke en financiële voor-
ziening’ in het leven te roepen. 

5.2.2  De Inrichtingseisen van juni 1999 
Kort na de publicatie van Cultuur als Confrontatie stelt de staatssecretaris de Inrichtingseisen 
vast voor de subsidieaanvragen 2001-2004. Deze Inrichtingseisen waren bestemd voor orga-
nisaties die een aanvraag wilden indienen in het kader van de Cultuurnota 2001-2004. Als het 
gaat om het koppelen van de beleidsvoornemens van de bewindspersoon aan de plannen van 
de instellingen dan zijn de Inrichtingseisen het formele, bestuurlijke instrument voor de 
minister om de subsidievoorwaarden aan de instellingen kenbaar te maken. 
 
In het algemene deel van de Inrichtingseisen van juni 1999 wordt de instellingen verzocht bij 
hun nieuwe plannen aan te geven in hoeverre de prioriteiten tot uitdrukking komen ‘in een 
andere personele samenstelling van uw organisatie en andere (voordrachten voor de) leden 
van uw bestuur c.q. raad van toezicht’.  De aanvragers wordt verzocht in ieder geval aan te 
geven wat dit betekent voor de deelname van jongeren en culturele minderheden. Daarnaast 
wil de staatssecretaris weten hoe de instelling nieuwe publieks- of afnemersgroepen denkt te 
bereiken (Inrichtingseisen 2001-2004: 4). 
 
In bijlage 1 van de Inrichtingseisen is een passage over doelgroepactiviteiten opgenomen. Dit 
is de uitwerking van de voorgenomen 3%-maatregel (par. 5.2.1). ‘Alle instellingen dienen hun 
activiteiten ten aanzien van specifieke doelgroepen te expliciteren. Onder 
doelgroepactiviteiten wordt verstaan de activiteiten die speciaal worden georganiseerd voor 
de nieuwe publieksgroepen die in de nota 'Cultuur als Confrontatie' (pagina 27) worden 
aangeduid (vooral jongeren en culturele minderheden).’ 
 
Onder doelgroepactiviteiten moeten volgens de staatssecretaris met name worden verstaan: 
‘het programmeren van speciaal aanbod voor nieuwe publieksgroepen; het presenteren van 
het aanbod op bijzondere plekken in de directe leefomgeving van de nieuwe publieksgroepen; 
het bieden van educatieve begeleiding aan de nieuwe publieksgroepen bij het aanbod van de 
kunst- en cultuurproducten; het organiseren van manifestaties, programma’s voor het onder-
wijs; marketingactiviteiten gericht op het bereiken van nieuwe publieksgroepen, voor zover 
deze deel uitmaken van een geïntegreerd plan om nieuwe publieksgroepen te 
bereiken’[maatregel PK, PP]. 
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In bijlage 3 van die eisen is ook gevraagd naar de samenstelling van besturen, specifiek wordt 
gevraagd naar de man-vrouwverhouding en naar het aantal personen jonger dan 40 jaar 
[maatregel inrichting uitvoeringsorganisaties KC]. 
 
Aanvragen moeten uiterlijk 15 december 1999 bij het ministerie zijn ontvangen.   
 
In de Inrichtingseisen is niet, zoals was aangekondigd, expliciet gevraagd naar de diversiteit 
in de zin van de aanwezigheid van immigranten of allochtonen in de zittende besturen. Wel 
wordt in het algemene deel gevraagd in hoeverre nieuwe prioriteiten tot uitdrukking [gaan] 
komen in een andere personele samenstelling, van de organisatie en (voordrachten voor de 
leden van) het bestuur c.q. de raad van toezicht. Het verzoek is om dit met name voor 
jongeren en culturele minderheden aan te geven.  
 
Evenmin heeft de staatssecretaris de instellingen verzocht om een passage in de beleidsplan-
nen op te nemen over culturele diversiteit, zoals hij in de Uitgangspuntennota had aangekon-
digd. Dat laatste voornemen was al een afzwakking van het idee in Ruim Baan om aan het 
subsidie aan instellingen een programmavoorschrift te verbinden. Wel wordt gevraagd na te 
gaan hoe nieuwe publieksgroepen bereikt kunnen worden.  

5.2.3  Kunsten '92, na de publicatie van de Uitgangspuntennotitie CAC 
Na de publicatie van de Uitgangspuntennotitie CAC komen er reacties los van actoren uit de 
samenleving. Kunsten ’92 , de organisatie voor gesubsidieerde instellingen, laat opnieuw van 
zich horen. De instelling is verre van tevreden met de plannen van de staatssecretaris. 
 
In een brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 1999 uit de organisatie haar onvrede over het 
beleid van staatssecretaris Van der Ploeg: ‘De Uitgangspuntennota is ongenuanceerd en gaat 
uit van een onhaalbaar tempo waarin veranderingen gestalte kunnen krijgen; zij zadelt de 
sector op met karikaturale overdrijvingen en is zelfs beledigend. (…) De nota getuigt van een 
gebrek aan kennis van de sector en waar deze voor staat, vermengt cultuur in brede zin met 
kunst in engere zin, gaat uit van een eenzijdig en smal publieksconcept (…) en ontkent het 
wezen van kunst en cultuur, namelijk dat aanbod altijd aan de vraag vooraf gaat. Elke uiting, 
van groot tot klein, wortelt namelijk in de artistieke noodzaak van de kunstenaar, een groep 
kunstenaars, de bemiddelaars, een presentator of zelfs een cultureel ondernemer die 
vervolgens als het ware vanzelfsprekend probeert naar aard van het onderwerp en de maat der 
dingen een zo groot mogelijk publiek te vinden. Kunst wordt nu eenmaal altijd gemaakt 
vanwege de kunst en daarom moet de intrinsieke waarde ervan in de beleidsvorming voorop 
blijven staan.’ [wezensopvatting KK].  
 
Ook over de voorgestelde maatregelen is Kunsten '92 niet te spreken:  ‘Het door de 
staatssecretaris gekozen instrumentarium van quoteringen, percentageregelingen, formats en 
matrixen zou een verstijving en institutionalisering teweegbrengen die juist vermeden zou 
moeten worden.’ [probleemanalyse interventie KK] (Nieuwsbrief Kunsten '92; no.17, 
1999:12). 
 
In dezelfde brief vervolgt Kunsten '92 dat ‘het zicht op de terecht door de staatssecretaris 
gestelde vragen en behandelde thema's in nevelen [wordt] gehuld en [dat] kunstenaars en 
instellingen gehinderd [worden] bij het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. Zodoende 
loopt een goed bedoelde operatie vast in haar tegendeel’. Meer concreet noemt Kunsten '92 de 
volgende punten:  

• ‘cultuurbeleid wordt ingezet om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken;  
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• de eenzijdige nadruk op vraaggericht beleid en daaruit voortkomende voorstellen voor 
een publiekgerichte benadering zijn vooral gestoeld op de problemen die het Depar-
tement signaleert bij kleine delen van de podiumkunsten; 

• de staatssecretaris gaat nonchalant om met weldoordacht vigerend Rijksbeleid en 
negeert adviezen van de Raad voor Cultuur; bovendien stelt hij de Raad voor Cultuur 
voor onmogelijke, onuitvoerbare opgaven bij beoordeling en budgetverdeling, terwijl 
hij door suggestieve vraagstelling tevens de autonome positie van de Raad aantast; 

• de meest ongehoorde naïviteit is de omgekeerde bewijslast: je bent schuldig en dus 
rijp voor veroordeling, tenzij je het tegendeel kunt bewijzen, ofwel je hebt, zelfs als 
grote instelling met veel werknemers, geen recht op subsidie tenzij...’ (Idem:12)  

 
Kunsten '92 mist een genuanceerde uitwerking van de beoordelingscriteria en het instrumen-
tarium waarmee deze criteria door de Raad zouden moeten worden toegepast. Met de invul-
ling van het kwaliteitscriterium en de onderlinge weging van de criteria is de organisatie het 
niet eens. De organisatie vreest dat het kwaliteitscriterium nog maar voor 25%  zal meewe-
gen. ‘De positie van de instelling in het bestel telt ook voor 25% mee, en het criterium 
‘maatschappelijk bereik’, waaronder ook subsidie per bezoek gerekend mag worden, voor 
50%.’  Het laatste criterium is volgens Kunsten '92, versmald tot ‘de wisselwerking met het 
publiek’.  
Naar het oordeel van Kunsten '92 tellen andere aspecten die tot ‘maatschappelijk bereik’ 
gerekend mogen worden ten onrechte niet mee, zoals de betekenis van bepaalde kunstuitingen 
voor de belevingswereld van mensen, voor de beeldvorming in de samenleving, voor ontwik-
kelingen in de kunstensector zelf, voor de geschiedschrijving en voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten en technieken (Idem: 13) [probleemanalyses en maatregel KK]. 
 
Kunsten '92 is voor een voorziening voor culturele diversiteit. ‘Niet omdat, zoals steeds wordt 
gesuggereerd, de cultuursector het slecht doet, maar omdat de maatschappij als geheel, te 
beginnen bij het onderwijs, een inhaalslag te maken heeft als het gaat om participatie van 
bepaalde bevolkingsgroepen’(Idem:14) [probleemanalyse buiten het cultuurbeleid]. 
 
Ook in de vier uitvoeringsmaatregelen kan Kunsten '92 zich vinden: ‘(…) streven naar meer 
culturele diversiteit bij bestaande instellingen, instellen van een ontwikkelingsbudget culturele 
diversiteit, betere toegang voor culturele minderheden en de ontwikkeling van een media- en 
minderhedenbeleid. Nadere bestudering van het actieprogramma in de Uitgangspuntennotie 
roept echter erg veel vragen op over de inrichting, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van 
de programmapunten’ (Idem:15) [doelen/ uitvoeringsmaatregelen KC en PP]. 
 
Met de ‘polariserende’ benadering van de staatssecretaris, ‘die overigens in de pers wordt 
versterkt’ is Kunsten '92 niet gelukkig: ‘critici van zijn beleid worden al snel in het kamp 
geplaatst van de witte of grijze gevestigde orde die alles bij het oude wil laten en bevordering 
van grotere deelname van bepaalde bevolkingsgroepen tegenwerkt. Dit wij-jullie denken is 
kwetsend en doet absoluut geen recht aan de genuanceerde opstelling van veel, ook 
allochtone, kunstenaars en vertegenwoordigers uit het culturele veld’ (Idem:15). 
Bezwaar heeft Kunsten '92 tegen de ‘negatieve beschuldigende’ houding van de 
staatssecretaris tegenover de sector. Zijn neiging om maatregelen dwingend op te leggen en 
zijn gebrek aan respect voor autonome ontwikkelingen in de kunsten roepen weerstand op 
(Idem:15) .  
Ook geeft Kunsten '92 aan dat participatie in deze en andere sectoren van de samenleving 
samenhangt met het opleidingsniveau (Idem:15).  



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

91 
  

Quoteringen en publiekscijfers stuiten op verzet bij de instellingen en zaaien verdeeldheid in 
de sector, aldus Kunsten '92. ‘Allochtone kunstenaars willen op hun artistieke kwaliteit 
beoordeeld worden. Door instellingen te dwingen aan quoteringen te voldoen, kunnen zij er 
niet meer op rekenen dat dit het geval zal zijn’ (Idem:15) [probleemanalyses KK, en een pro-
bleemanalyse buiten het subsysteem van cultuurbeleid].  
 
Kunsten '92 ziet het meeste heil in het stimuleren van interessante, succesvolle initiatieven, 
scouting van talent zoals door de fondsen voorgesteld, stimulerende maatregelen op het 
gebied van cultuureducatie bij zowel culturele instellingen als in het onderwijs en de instel-
lingen voor amateurkunst en kunstzinnige vorming (Idem: 15) [maatregel KC, PK/PP]. 
 
Over de 3%-doelgroepenmaatregel zegt de organisatie: ‘Duidelijk is dat veel instellingen niet 
zullen kunnen voldoen aan de 3%-norm en een te zeer vraaggericht beleid ertoe zal leiden dat 
interessante initiatieven niet uitgevoerd kunnen worden’(Idem:15) [probleemanalyse KK]. 
 
Aansluitend bij zijn eerdere boodschap (zie par.5.1.4) formuleert Kunsten’92 in de genoemde 
brief zijn KK-wezensopvatting over cultuur en het cultuurbeleid ‘[De]Cultuursector wil 
minder inmenging van de overheid’: ‘Kunst wordt nu eenmaal altijd gemaakt vanwege de 
kunst en daarom moet de intrinsieke waarde ervan in de beleidsvorming voorop blijven 
staan.’   
Deze argumentatie toont dat Kunsten '92 de intrinsieke waarde van de kunst en de vrijheid die 
daarbij past voor individuele kunstenaars, ook van toepassing vindt op het handelen van de 
cultuurinstellingen. Het verbinden van voorwaarden aan subsidies zou ‘verstijving’ en ‘ 
institutionalisering’ tot gevolg hebben. Kunsten '92 wil minder inmenging van de overheid in 
de vorm van subsidievoorwaarden; tegen de interventie van de overheid om middelen 
beschikbaar te stellen heeft Kunsten’92 geen bezwaar.  
 
Kunsten '92 is bevreesd [KK-opvatting] dat door de nieuwe toetsingscriteria de wisselwerking 
met het publiek teveel aandacht krijgt; kwaliteit moet voorop blijven staan. Over eventuele 
quoteringsmaatregelen vindt Kunsten '92 dat het niet goed is voor de sector, ook niet voor 
allochtone kunstenaars die op kwaliteit beoordeeld willen worden. 
 
In principe is Kunsten ‘92 het vanuit een KC-redenering eens met de uitvoeringsmaatregelen 
voor diversiteit, maar zij ziet bij de uitvoering ervan veel praktische problemen. Een voorzie-
ningenfonds voor diversiteit ziet Kunsten '92 wel als iets positiefs, als dat via de fondsen en de 
instellingen voor amateurkunst en kunstzinnige vorming wordt geregeld. De overige 
gesubsidieerde instellingen moeten geen voorschriften opgelegd krijgen [maatregel KC, KK]. 

5.2.4  Federatie van Kunstenaarsverenigingen 
Ook de Federatie van kunstenaarsverenigingen reageert op de Uitgangspuntennotie CAC. In 
een reactie op Ruim Baan voor Culturele Diversiteit schrijft de Federatie van Kunstenaars-
verenigingen (FKV), een samenwerkingsverband van 15 beroeps- en vakorganisaties van 
kunstenaars: ‘Gezien de veranderende samenstelling van de bevolking rechtvaardigt dit een 
stimuleringsbeleid. En wanneer dit goed gebeurt, namelijk vanuit de gedachte dat de steeds 
groter wordende groep inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond over net zoveel talent 
voor het kunstenaarschap beschikt en belangstelling voor cultuuruitingen heeft, dan is dit 
inderdaad geen welzijnsbeleid.’ (Federatienieuws 2, 1999: 5). Voor de Federatie betekent dit 
vooral dat kunstenaars met een allochtone achtergrond meer mogelijkheden moeten krijgen 
om zich als kunstenaar te ontplooien [Doel PK/KC gericht op meer participatie van kun-
stenaars].  
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De Federatie vindt het, in een reactie op het Vooradvies 1999 van de Raad, jammer dat 
uitspraken over de positie van de kunstenaar ontbreken (Idem:7).  
Over Ruim Baan schrijft de Federatie: ‘De staatssecretaris schetst in zijn notitie een beeld 
waarin hij suggereert dat de kunstsector bewust en actief migranten van participatie uitsluit. 
Deze verdachtmaking doet volgens ons geen recht aan de werkelijke intenties van de kunst-
sector om juist open te staan voor nieuwe inhoudelijke impulsen, publieksgroepen met een 
niet-westerse achtergrond.’(Idem).  
 
Verder vindt de Federatie: ‘dat hij [de staatsecretaris] geen inzicht heeft in de ontwikkelingen 
in de kunstsector [hetgeen ook] blijkt ook uit zijn opvatting dat de kunstensector een 
hiërarchisch onderscheid zou hanteren tussen westerse en niet-westerse cultuur. Een ieder die 
zich even in de kunst verdiept weet dat vooral de kunstsector de niet-westerse cultuur als een 
gelijkwaardige en een waardevolle inspiratiebron ziet.’ (Idem).  
 
Daarnaast heeft de Federatie moeite met het instrumentarium dat Van der Ploeg kiest. ‘Hij 
kiest er voor om de opzet en de uitvoering van de verschillende stimuleringsregelingen vooral 
binnen zijn eigen departement te houden, vooral om zo meer invloed te kunnen hebben op het 
beleid van de gesubsidieerde instellingen.’ (Idem) [probleemanalyses KK].  
 
De manier waarop de staatssecretaris de kunstinstellingen gaat beoordelen is volgens de 
Federatie ‘nog volkomen onduidelijk’. De Federatie denkt dat het zal gaan om de aantoonbare 
inspanningen die de instellingen gaan verrichten en niet om de behaalde resultaten. ‘Vijftig 
jaar sociale-spreidingbeleid heeft immers al duidelijk aangetoond hoe moeilijk het is om dit 
soort doelstellingen te realiseren.’ (Idem) [probleemanalyse, realiseren P-doelstellingen].  
 
De Federatie vindt dat de Uitgangspuntennotitie een te negatief beeld geeft van de kunsten-
sector. De organisatie schrijft een beleid te steunen dat naar verbreding streeft, maar de Fede-
ratie wil ‘onomwonden’ duidelijk maken dat ook hij uitgaat van de intrinsieke waarde van de 
kunst en het kunstbeleid ‘met name om inhoudelijke redenen in wil zetten tegen de vercom-
mercialisering van maatschappelijke waarden. Zo’n beleid betekent echter eerder meer dan 
minder aandacht, beleid en geld voor de cultuursector.’ (Idem: 4) [probleemanalyse KK].  
 
Ook de Federatie valt met een door KK- redeneringen gedomineerde visie over de toon van 
de staatssecretaris en beticht hem zelfs van onkunde. Opvallend is de kritiek, met een KK-
betoog, op de uitvoering van de stimuleringsmaatregelen en de analyse dat deze maatregelen 
leiden tot meer invloed van de staatssecretaris op het beleid van gesubsidieerde instellingen.  
 
De Federatie heeft weinig vertrouwen in het sociale-spreidingsbeleid (P-doelstellingen). Wel 
ziet de Federatie de noodzaak van een stimuleringsbeleid om kunstenaars met een allochtone 
achtergrond de gelegenheid te geven zich als kunstenaar te ontplooien, met een redenering 
die PK- en KC- elementen bevat en die de deelname van allochtone kunstenaars wil bevorde-
ren.  

5.2.5  De opinieleiders in de pers 
De bovengenoemde beleidsstukken hebben naast de reacties van Kunsten’92 en de FKV 
geleid tot een groot aantal opiniestukken in de pers. 
Ook door de leden van Kunsten '92 en van de FKV is gepubliceerd in de pers; hun visies zijn 
al weergegeven onder de reacties van Kunsten '92 en de FKV (par. 5.2.3 en 5.2.4). 
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De beleidsstukken waren zo spraakmakend dat ook de Kamerleden Dittrich, Nicolai, Halsema 
en Belinfante zich geroepen voelden in de pers van zich te laten horen. Hun visie is terug te 
zien in het standpunt dat zij ingenomen hebben tijdens de Kamerbehandeling over de nota 
(par. 5.2.6 en par. 5.2.8). 
 
In de Volkskrant van 27 april 1999 wordt de inhoud van het pamflet Tussen Wal en Schip 
onderschreven door Ruud Breteler, directeur van Theater Zuidplein, en door John Leerdam, 
destijds directeur van Theater Cosmic. Beiden hebben het pamflet ondertekend.  
 
In hetzelfde artikel vindt Gerardjan Rijnders, toenmalig artistiek directeur van Toneelgroep 
Amsterdam, dat extra geld niet tot verdieping van de kloof tussen de circuits moet leiden. Hij 
vindt het een beter idee als allochtone groepen een premie krijgen voor een autochtone speler, 
en andersom [maatregel KC]. Maria Goos, scenarioschrijfster, noemt tenslotte iedere vorm 
van positieve discriminatie een belediging voor de groep: ‘ je moet alleen selecteren op kwa-
liteit.’ [maatregel KK]. 
 
De toonaangevende journaliste Elsbeth Etty vindt in de NRC van 12-6-1999 de benadering 
van Van der Ploeg te polariserend. Het idee in de notitie Ruim Baan dat cultuur bij uitstek het 
terrein is waarop conflicten tussen culturen op verschillende wijze worden uitgevochten, 
noemt zij zelfs ‘Kosovarisering’. Zij vindt de doelstelling nobel, maar naar haar oordeel is 
langs bureaucratische weg afgedwongen emancipatie nog nooit succesvol geweest. ‘Het 
omineuze van de benadering van de staatssecretaris zit hem dan ook niet in de doelstelling 
maar in de oorlogstaal. Wie optrekt onder de banieren van confrontatie en conflicten die 
moeten worden uitgevochten volgt geen marsroute naar diversiteit en integratie, maar naar 
culturele naijver, afgunst en haat.’ [wezensopvatting over functie van cultuur].  
 
Michael Zeeman, een publicist en journalist met veel gezag in de cultuursector, vergelijkt het 
beleid van Van der Ploeg met ‘apartheidspolitiek’, en ‘een ongezonde ontvankelijkheid voor 
postmoderne warrigheid’. Ruim Baan noemt hij ‘op zijn best een ondoordacht stuk, dat 
misschien vanwege gebrek aan kennis van de geschiedenis die de behandeling van dit 
onderwerp heeft, terug wil keren naar geruime tijd verlaten dwaalwegen van de behandeling. 
Hij baseert zich op een aantal onvoltooide en verwarde ideeën (…) die van de kunst en het 
kunstbeleid opnieuw een vorm van welzijnsbeleid maken’. (NRC 31-5-1999) 
[wezensopvatting, probleemanalyse KK]. 
 
In de Volkskrant van 4-6-1999 gaat journaliste en adviseur Mercita Coronel in op de 
Uitgangspuntennotitie CAC en op het artikel van Zeeman. Zij vraagt zich onder meer af: ‘Van 
der Ploeg’s kunstbeleid zou een vorm van welzijnsbeleid zijn. So What? Het genieten van 
Kunst en Cultuur heeft toch met welzijn te maken? Alleen voelt de ene Nederlander zich meer 
wel bij Najib Amhali dan bij Freek de Jonge. En de andere meer in Marcanti Plaza dan in 
Paradiso. Dat heeft niets met kwaliteit te maken, maar slechts met andere 
referentiekaders’[wezensopvatting PP, KC].  
 
In de Volkskrant van 15 juni 1999 stelt André Lüske, musicus en voormalig artistiek leider 
van het Residentieorkest, dat mensen die thuis niet leren luisteren naar klassieke muziek dat 
zelden inhalen: ‘De voortbrengselen van de kunst door de eeuwen zijn geschraagd door een 
klein aantal mensen, maar zijn desondanks het visitekaartje van onze beschaving.’ Hij is kri-
tisch over de ‘sociologisch/economische’ visie op de kunst van Van der Ploeg [wezensopvat-
ting KK].  
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Truze Lodder, de zakelijk directeur van de Nederlandse Opera vindt: ‘Het stimuleringsbeleid 
moet niet uit de kunstbegroting worden betaald en ik kan me niet voorstellen dat Van der 
Ploeg echt subsidie bij ons wil weghalen om weer iets terug te geven als er een allochtoon in 
de zaal zit. Opera is nu eenmaal een westerse kunstvorm en je kunt niet iedereen dwingen om 
alles mooi of interessant te vinden’ (NRC 28-5’99) [maatregel KK]. 
 
Titus Muizelaar, acteur en lid van de artistieke directie van Toneelgroep Amsterdam vindt: 
‘Van der Ploeg en de Raad voor Cultuur houden zich bezig met welzijnsbeleid, en niet met 
kunstbeleid. Het is schandalig als dat sociale beleid ten koste gaat van de kunstbegroting’ 
(NRC 28-5 ’99) [wezensopvatting KK]. 
 
De geluiden van opinieleiders in de pers zijn nogal uiteenlopend. In de reacties van een 
aantal vooraanstaande kunstenaars en managers van culturele organisaties als André Lüske, 
Truze Lodder, Titus Muizelaar en Maria Goos resoneert het gedachtegoed van de KK-
alliantie. In weer andere reacties, zoals die van de journaliste Mercita Coronel, 
theaterdirecteur Ruud Breteler en artistiek leider John Leerdam, klinkt het KC-denken door. 
Het artikel van Etty benadert de nota’s niet alleen op het niveau van de inhoud, maar ook op 
het niveau van de vorm: zij waarschuwt voor de effecten van wat zij de oorlogstaal noemt.   

5.2.6  De behandeling in de Tweede Kamer op 30 juni 1999 
De Tweede Kamer vergaderde op 30 juni 1999 en op 30 september van hetzelfde jaar over de 
notities Ruim Baan en de Uitgangspuntennotitie CAC, voor zover de laatste betrekking had op 
de culturele diversiteit. De onderstaande bevindingen zijn ontleend aan het ‘Verslag van een 
algemeen overleg’ 1998-1999, 26565, nr. 3. 
 
Uit de Kamerbehandeling blijkt dat de PvdA (mevrouw Belinfante) de gedachten van de 
staatssecretaris, een partijgenoot, steunt. Ze bevestigde dat het culturele leven van meer dan 
één miljoen nieuwe Nederlanders niet goed past in de georganiseerde infrastructuur van 
Nederland en merkte op dat dit niet betekent dat een dergelijke cultuur er niet zou zijn (Idem: 
2). Mevrouw Belinfante was het eens met de voornemens van de staatssecretaris. De 3%- 
doelgroepennorm, waarover ook de nodige discussie is ontstaan, zag zij niet als 
strafmaatregel, maar primair als stimulans[maatregel PP]. 
 
De VVD (de heer Nicolai) zag als rode draad in de stukken toch meer ‘het (…) socialistische 
principe van ‘bemoeizucht en paternalisme’. Het belang van culturele diversiteit stond voor 
zijn fractie buiten kijf, het probleem zat hem in het voorgestelde beleid. ‘Het eerste oogmerk 
van cultuurbeleid is de verrijking van het culturele leven en pas daarna volgen de maatschap-
pelijke oogmerken.’ Zijns inziens gaf de notitie een verkeerd beeld van de situatie, van het 
cultuurbeleid, van het integratiebeleid en van de overheid (Idem:4) [wezensopvattin-
gen/prioriteiten van waarden KK]. 
Hij wees erop dat in de niet-gesubsidieerde markt een ruim aanbod beschikbaar is en ‘Voor 
dat van ‘ieders gading’ zijn er bijvoorbeeld RTL en Van der Ende’ (Idem: 4). Cultuurbeleid 
diende zich volgens de heer Nicolai bezig houden met wat te duur, te riskant, te moeilijk of te 
experimenteel is om zichzelf overeind te houden. Naar zijn idee ging het om het scheppen van 
voorwaarden, het bieden van ruimte en het uitgaan van artistieke en culturele vrijheid om 
initiatieven van onderop mogelijk te maken. De heer Nicolai citeerde de directeur van de 
Documenta [een toonaangevende tentoonstelling van actuele beeldende kunst in West-Europa 
(eb)]: ‘Het westerse is een fictie, het niet-westerse een inventie, culturen zijn dynamisch en 
assimileren allerlei invloeden, definities zijn beperkend en fixeren op het verle-
den’[wezensopvattingen KK]. 



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

95 
  

Verder vond de VVD dat de notitie uitging van een verkeerd beeld van de overheid en van de 
maakbaarheid van de samenleving. Met het plaatsen van migranten op posities in besturen en 
in artistieke functies zou de staatssecretaris zich niet moeten bemoeien. 
Verder vroeg Nicolai zich af waarom iemand met een allochtone achtergrond cultuuruitingen 
van iemand met een andere, allochtone achtergrond beter zou kunnen beoordelen dan 
autochtonen (Idem: 4) [maatregelen KK]. Daarnaast noemde de VVD de 3%-doelgroepen 
maatregel een ‘strafkorting’.  
 
Het CDA (mevrouw Visser-Van Doorn) vond dat cultuurbeleid een eigen intrinsieke waarde 
heeft ‘die gestimuleerd en ontwikkeld wordt, omdat kunstenaars daartoe de gelegenheid wordt 
geboden’(Idem: 6) [wezensopvatting KK].  Zij bracht namens haar fractie een aantal noties 
naar voren. Cultuur zag zij niet allereerst als een middel om integratie van minderheden te 
bereiken. Dat laatste zag zij als een mogelijk neveneffect.  
De tweede notie was dat cultuur bijdraagt aan de ontplooiing van mensen en aan de 
samenhang in de samenleving [wezensopvatting PP]. De derde notie bestond uit de opvatting 
dat het de taak van de overheid is om gunstige voorwaarden voor het artistieke 
scheppingsproces te creëren, ‘maar niet om culturele activiteiten te beheersen en te 
doordringen’ (Idem: 6) [wezensopvatting KK].  
Het CDA kon zich vinden in de wenselijkheid van meer diversiteit en een ander publieksbe-
reik in de cultuursector, maar wilde graag eerst weten wat de resultaten waren van de vorige 
periode. ‘De geringe deelname van jongeren en allochtonen wordt volgens het CDA veroor-
zaakt door het lagere opleidingsniveau en de sociaal-economische positie. (…) 
Meer recht doen aan culturele diversiteit zal ongetwijfeld helpen, maar het is niet het won-
dermiddel, zoals de staatssecretaris lijkt te geloven.’(Idem:7). Het CDA had ook grote 
bezwaren  tegen de manier waarop de staatssecretaris in zijn notitie zaken op wil leggen. De 
CDA- fractie doelde hiermee op de 3% doelgroepenmaatregel. 
Het CDA bepleitte een aanpak via het domein van de amateurkunst en kunsteducatie [maat-
regel PP, KK]. De woordvoerster raadde de staatssecretaris aan wegen te vinden om in die  
sector meer successen te bereiken met het werken met allochtonen, ‘die overigens ook via de 
zelforganisaties gestimuleerd zouden moeten worden om contacten te zoeken met het vereni-
gingsleven en de culturele instellingen’ (Idem). 
Het CDA was het eens met de constatering dat de besturen en adviescommissies te eenzijdig 
waren samengesteld. Bij alle leden zou de kennis op het gebied van culturele diversiteit moe-
ten worden vergroot (Idem) [maatregel KC]. 
 
D’66 (de heer Dittrich) was het met de staatssecretaris eens dat de participatie van allochtonen 
onvoldoende was en dat daaraan wat moest gebeuren [probleemanalyse PK].   
Minder gelukkig was de fractie met een aantal instrumenten van de staatssecretaris.  
Zo moest het volgens de heer Dittrich bij het benoemen in besturen en adviesraden blijven 
gaan om deskundigheid. D’66 pleitte in die context voor maatregelen die zorgen voor meer 
begeleidings- en stage plaatsen [maatregel KC]. 
Bij de uitvoerbaarheid van de 3%-maatregel plaatste ook D’66 vraagtekens: ‘uit het veld had 
hij [de heer Dittrich] al geluiden gehoord dat men wegen zal vinden om aan die norm te vol-
doen, bijvoorbeeld door zomaar drie allochtonen op het toneel te zetten. Hij kon dit voorstel 
toch ook niet anders dan als een strafmaatregel zien’(Idem: 9). 
 
Groen Links (mevrouw Halsema) steunde het positieve elan van de staatssecretaris om 
migranten en jongeren een betere toegang te geven tot ‘de bolwerken in de kunst, om podia te 
stimuleren om anders en gevarieerder te programmeren en om de kunstwereld gevoeliger te 
maken voor andere niet-westerse en migrantenkunstuitingen’ [maatregelen, KC].  Zij vond 
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echter dat men mensen niet kan dwingen tot kunst, ze moeten ertoe worden verleid. Daarom 
ook was zij het niet eens met de stelling van de staatssecretaris dat de maatschappelijke vraag 
in hoge mate maatgevend mag zijn voor het al dan niet subsidiëren van kunstaanbod. Wat dat 
betreft was zij het eens met de uitvoerend kunstenaars en de kunstinstellingen en de visie dat 
het aanbod altijd voorafgaat aan de vraag (Idem:10) [wezensopvatting KK]. 
De fractie van Groen Links kon naar haar zeggen heel goed leven met de notitie Ruim Baan, 
maar aanzienlijk minder met de Uitgangspuntennotitie CAC. Tegen twee van de zeven actie-
punten in Ruim Baan had de fractie bezwaar; met de suggestie dat de toerusting van grote 
groepen in de samenleving gerealiseerd zou kunnen worden via het project Cultuur en School 
en het versterken van de cultuureducatie. Deze initiatieven waren wel van groot belang maar 
niet voldoende voor het wegnemen van de culturele uitsluiting van grote groepen in de 
samenleving; doorvoor was volgens Groen Links kabinetsbreed beleid noodzakelijk. 
Verder had de fractie grote moeite met de manier ‘waarop in de notitie wordt benadrukt dat de 
gevestigde orde in de kunsten moet worden opgeschud. Het zou goed zijn als de samenstelling 
van besturen en fondsen wordt herzien’ [maatregel inrichting uitvoeringsorganisaties KC], 
‘maar er wordt eigenlijk gesuggereerd dat de gehele kunstwereld verstard is en dat is toch 
bezijden de realiteit’ (Idem:10).  
Mevrouw Halsema merkte verder op dat in de Uitgangspuntennotitie CAC de eisen staan 
waaraan kunstenaars en kunstinstellingen moeten voldoen om de komende vier jaar subsidie 
te krijgen. Multiculturaliteit speelde hier nog wel op de achtergrond, maar de nadruk lag naar 
het oordeel van Groen Links op het streven naar publieksvermeerdering. ‘De mate waarin 
jongeren of migranten als potentiële makers nog een rol spelen [is] sterk verminderd’ 
(Idem:11). 
Groen Links merkte bij de 3%- doelgroepenmaatregel op: ‘Hij [de staatssecretaris] wil kunst 
niet langer als vanzelfsprekend financieren als de maatschappelijke vraag niet van tevoren is 
vastgesteld en stelt daarom (…) een 3% korting [voor] bij onvoldoende aanwezigheid in het 
publiek van jongeren en migranten.’ 
 
Positie Kamerleden 
Opvallend in deze behandeling is dat de Kamerleden van CDA, D’66 en Groen Links een 
breed scala aan redeneringen hanteren. De PvdA steunt de benadering  van de 
staatssecretaris en de VVD hanteert vooral KK-redeneringen. Er bestaat een breed 
geformuleerde wens om ervoor te zorgen dat de participatie van allochtonen aan de 
gesubsidieerde cultuur toeneemt. Die wens wordt vanuit uiteenlopende visies [KC, PK, PP] 
geformuleerd.  
 
Tegelijkertijd vindt een aantal leden dat er geen dwingende maatregelen aan de 
cultuurinstellingen moeten worden opgelegd. Tegen de concrete maatregel die zich richt op 
de gesubsidieerde culturele instellingen en over doelgroepenbeleid gaat (3%- 
doelgroepenmaatregel), hebben de genoemde fracties, met uitzondering van de PvdA, 
bedenkingen.  
De Kamer geeft daarmee impliciet aan de doelstelling om de participatie van allochtonen aan 
cultuur te bevorderen, niet te willen realiseren via maatregelen die een verplichting opleggen 
aan of een negatief financieel gevolg hebben voor de activiteiten van gesubsidieerde culturele 
instellingen. De visie van Kunsten’92 heeft weerklank gevonden  in de Tweede Kamer. In het 
debat heeft de doelgroepenmaatregel een negatieve connotatie gekregen als ‘strafmaatregel’ 
(VVD) of  als ‘strafkorting’ (D’66).  
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5.2.7  Motie Nicolai en reactie van de staatssecretaris; de 3% maatregel herzien 
Het bleef niet bij negatief commentaar op de 3% maatregel. Op 1 juli 1999 neemt de Kamer 
de motie Nicolai aan (De voortgezette behandeling in de Kamer van Ruim Baan voor 
Culturele Diversiteit en Cultuur als Confrontatie, Tweede Kamer 1999-2000, 26565 nr. 2). 
Daarin staat dat de 3%- doelgroepenmaatregel als negatieve impuls ongewenst is en wordt de 
staatssecretaris verzocht te komen met nadere schriftelijke voorstellen.  
 
De staatssecretaris kiest ervoor om de onder druk van de Tweede Kamer de 3% maatregel  te 
herzien. Dat doet hij in een brief over de 3%- maatregel van 22 september. Die brief wordt in 
de Kamer behandeld op 30 september 1999 en de neerslag ervan is te vinden in de aanpassing 
van de inrichtingseisen voor de instellingen die een aanvraag willen indienen in het kader van 
de Cultuurnota. De Kamer gaat dan akkoord met de gewijzigde versie van de maatregel (De 
voortgezette behandeling in de Kamer van Ruim Baan voor Culturele Diversiteit en Cultuur 
als Confrontatie, Tweede Kamer 1999-2000, 26565, 30 september, nr. 7).  
 
Hij stuurt op 14 oktober 1999 een brief over de doelgroepactiviteiten aan alle instellingen die 
een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van de Cultuurnota 2001-2004. In die brief 
komt de staatssecretaris met een aangepaste aanpak voor de doelgroep activiteiten 24  
(par. 4.2.2.). ‘De opvatting van de Raad over de doelgroepactiviteiten die een instelling 
ontwikkelt om het maatschappelijk bereik te vergroten, wordt expliciet meegewogen in het 
eindoordeel dat de Raad over de subsidieaanvraag geeft.’  
‘In de tweede plaats is er een stimuleringsregeling waarbij aanvragers in aanmerking kunnen 
komen voor twee procent extra subsidie voor aanvullende doelgroepactiviteiten voor het 
bereiken van nieuwe doelgroepen, als daar een reële inspanning van de instelling zelf tegen-
over staat, in beginsel in de vorm van drie procent van het totale subsidie als eigen inbreng.’   
De gewijzigde doelgroepenmaatregel houdt, kort samengevat, in dat instellingen wanneer ze 
van het totale subsidie 3% extra aan doelgroepactiviteiten besteden, ze in aanmerking komen 
voor 2% extra subsidie. 
 
Door deze aanpassing had de maatregel een vrijwillig karakter gekregen: instellingen die een 
extra bedrag van 3% van het subsidie aan doelgroepactiviteiten wilden besteden konden een 
bonus (2% extra subsidie) krijgen.  

5.2.8  Voortgezette Kamerbehandeling van 30 september 1999 
Het verslag van de voortgezette Kamerbehandeling van 30 september 1999 vermeldt dat de 
heer Nicolai heeft gevraagd waarom culturele diversiteit nodig is, omdat het toch vooral van 
belang is dat wordt geïnvesteerd in jongeren. De staatssecretaris heeft  daarop geantwoord dat 
het investeren in jongeren altijd cruciaal is. Over culturele diversiteit zegt hij: ‘Voor 
versterking van de programmering op ongebruikelijke plekken of culturele diversiteit zou er 
een tijdelijke impuls kunnen zijn. Het zou een succes zijn als over vijf jaar gezegd kan worden 
dat de culturele diversiteit vanzelf goed geregeld is. Er is een verschil tussen cultuureducatie, 
die altijd nodig zal zijn, en culturele diversiteit.’ De analyse in de nota Ruim Baan kan 

                                                 
24‘Voor culturele instellingen die een aanvraag voor meerjarige subsidiëring zullen indienen, betekent dit het 
volgende: Alle instellingen maken in hun beleidsplan zichtbaar welke doelgroepactiviteiten worden ontwikkeld 
om het maatschappelijk bereik te vergroten en te verbreden. Het gaat daarbij om een vergroting van de 
inspanningen die een instelling op dit moment doet. De vraag om activiteiten ten aanzien van specifieke 
doelgroepen te expliciteren (bijlage 1, pagina 7 van de inrichtingseisen subsidieaanvragen) blijft dus voor alle 
instellingen van toepassing. Wanneer een instelling in het geheel niet in staat is om doelgroepactiviteiten te 
ontwikkelen, dient zij dit te motiveren.’ (brief van de staatssecretaris van 14 oktober 1999). 
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volgens de staatssecretaris worden gestaafd met cijfers van het SCP. De analyse wordt naar 
zijn zeggen ook breed onderschreven door het Landelijk Overleg Minderheden en de sector 
zelf, die een fonds voor culturele diversiteit in het leven wil roepen. (De voortgezette 
behandeling in de Kamer van Ruim Baan voor Culturele Diversiteit en Cultuur als Confron-
tatie, Tweede Kamer 1999-2000, 26565, 30 september, nr. 7) [doelen en maatregelen KC, 
PP]. 
 
Het verslag vervolgt met: ‘Gevraagd is hoe ten behoeve van de beoordeling kwaliteitscriteria 
gedefinieerd worden voor de nieuwe groepen kunstenaars. De staatssecretaris constateerde dat 
het niet alleen gaat om het beoordelen van de kwaliteit, maar ook en vooral om het scheppen 
van mogelijkheden voor de stimulering van kwaliteit’ [maatregelen KC/KK]. 
 
De staatssecretaris gaf aan ook de deskundigheid in adviesorganen en op het gebied van cul-
turele diversiteit te willen vergroten. Hij was het eens met de opmerking dat allochtonen in 
een adviescommissie niet bij voorbaat deskundig zijn op het gebied van culturele diversiteit. 
Er moest naar zijn idee een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen representativiteit in 
adviesorganen en deskundigheid op het gebied van culturele diversiteit. Bij representativiteit 
gaat het om een evenwichtiger afspiegeling van de samenleving en om het voorkomen van 
blinde vlekken bij de beoordeling (Idem:3). 
 
De staatssecretaris constateerde tevens dat onderzoek naar de deelname van allochtonen aan 
amateurkunst verschillende uitkomsten heeft opgeleverd. ‘In bepaalde vormen van amateur-
kunst doen allochtonen meer mee dan autochtonen en in andere vormen wat minder. Culturele 
minderheden doen wel aan amateurkunst, maar niet in het verband van de amateurkunstin-
stellingen. Uit onderzoek in Utrecht is gebleken dat de instellingen voor amateurkunst jonge 
allochtonen tien keer zo weinig bereiken als andere jongeren. Er is dus een probleem’(Idem) 
[probleemanalyse PP]. 
Op de vraag van de heer Nicolai of de verklarende variabele het opleidingsniveau is of de 
etnische achtergrond antwoordde de staatssecretaris: ‘Geprobeerd wordt dit uit te splitsen. 
Waarschijnlijk is het een kwestie van beide. (…) Er moet dus worden geïnvesteerd in cultuur 
en school en cultuur en jongeren’ (Idem: 4) [maatregel PK, PP]. 
De staatssecretaris constateerde daarnaast dat het bij culturele diversiteit niet alleen gaat om 
participatie, maar ook om het cultuuraanbod. Instellingen zouden het als een uitdaging moeten 
zien om te kijken naar andere culturen [wezensopvatting KC]. 
 
De Kamer besprak nogmaals de 3%- maatregel, die de staatssecretaris inmiddels had 
aangepast. Het gesprek ging erover of er niet toch sprake bleef van een maatregel met een 
straffend karakter, terwijl het adagium van de staatssecretaris is ‘verleiden in plaats van 
dwingen’. 
 
De staatssecretaris reageert met KC-, PK- en PP-redeneringen op de vragen van de Kamer-
leden. Zijn reactie op de vraag naar de toepassing van de criteria bij het beoordelen van kwa-
liteit van nieuwe groepen kunstenaars ontwijkt hij door aan te geven dat het gaat om het 
scheppen van mogelijkheden voor het stimuleren van kwaliteit. De Kamer blijft aarzelingen 
houden bij de aangepaste maatregel voor doelgroepactiviteiten.    

5.2.9  Kunsten '92 na de behandeling in de Tweede Kamer, tot aan de Cultuurnota 
In zijn Nieuwsbrief 17 geeft Kunsten '92 aan naar aanleiding van de Kamerbehandeling van 
30 juni de motie tegen de ‘strafkorting’ van drie procent te steunen. ‘Kunsten '92 was dan ook 
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blij dat CDA, D’66 en SP zich achter de motie van de VVD schaarden.’ (Nieuwsbrief 17, 
1999: 2) [maatregel KK]. 
 
Kunsten '92 vindt (Nieuwsbrief 18,1999: 4) dat de discussie over de interculturele samenle-
ving en maatschappelijke respons niet gebaat is bij een of/of tegenstelling. ‘Pas bij een en/en 
benadering zal zij leiden tot een verrijking en completering van zowel aanbod als deelname’. 
Bovendien vindt Kunsten '92 dat het hier om een algemeen maatschappelijk vraagstuk gaat 
dat om een kabinetsbrede aanpak vraagt (Idem). 
 
De sector kunst, cultuur en cultuurbehoud is niet gebaat bij statelijke aanwijzingen over doel, 
vorm en inhoud van hetgeen te scheppen en te presenteren is, betoogt Kunsten '92. Het is aan 
kunstenaars en instellingen zelf zich rekenschap te geven van de ontwikkelingen in de 
samenleving en (de uitkomsten van) het politieke debat wanneer zij hun plannen maken en 
uitvoeren, elk van hen naar eigen kunnen en mogelijkheden. Deze vrijheid is naar het oordeel 
van Kunsten '92 strijdig met door de overheid opgelegde percentageregelingen, formats, 
matrixen, criteria en richtlijnen (Idem: 4) [wezensopvatting, maatregelen KK]. 

5.2.10  Motie Dittrich 
Op 12 november 1999 stuurde de staatssecretaris zijn plan voor het Actieprogramma 
Cultuurbereik naar de Tweede Kamer. Dit Actieprogramma bestond uit een landelijke 
component en een decentraal deel, het decentrale deel wilde de staatssecretaris met andere 
overheden uitvoeren. Met dit Actieprogramma Cultuurbereik wilde de staatssecretaris een 
vijftal doelen realiseren, waaronder het bevorderen van de diversiteit.  
Het plan zou gefinancierd worden uit de extra middelen die voor de periode 2001-2004 
beschikbaar zouden komen.  

Op 23 november 1999 dient het Kamerlid Dittrich een motie in (Tweede Kamer 1999-2000; 
26591, nr.6), waarin hij aangeeft dat in de Uitgangspuntennotitie CAC veel van de sector 
kunst en cultuur wordt verlangd, maar dat autonome artistieke ontwikkelingen onvoldoende 
worden benadrukt. In het proces van aanvragen en beoordelen, adviseren en besluiten over de 
subsidiëring in de komende periode dient een markante, eigenstandige plaats – ook binnen de 
prioriteitstelling van gelden voor nieuw beleid – te worden ingeruimd voor plannen van kun-
stenaars en instellingen die op onafhankelijke wijze en vanuit een artistieke noodzaak tot 
stand komen. Hij verzoekt de regering deze opvatting over ruimte voor autonomie en kwali-
teit in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur te verwerken en in de daaruit voortvloei-
ende cultuurnota te waarborgen. De motie krijgt brede steun in de Kamer. 
 
Dit betekent dat de  Tweede Kamer niet zonder meer akkoord gaat met de besteding van 
middelen aan initiatieven als het in de brief van 12 november aangekondigde 
Actieprogramma Cultuurbereik.  

5.2.11 De instellingen dienen hun aanvragen in  
Er waren op 15 december 1999, de uiterste indieningsdatum voor aanvragen in het kader van 
de Cultuurnota 2001-2004, 734 aanvragen ingediend, die voldeden aan de voorwaarden om 
voor advisering door de Raad voor Cultuur in aanmerking te komen; 60% daarvan waren 
aanvragen van instellingen die niet eerder gesubsidieerd waren in het kader van de 
cultuurnota’s (Adviesaanvraag OCW aan de Raad voor Cultuur 2000:1). 
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5.2.12  Adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur  
Nadat de aanvragen van de instellingen waren ingediend heeft de staatssecretaris getoetst of 
zij aan de gestelde  financiële en administratieve randvoorwaarden voldeden. Vervolgens 
heeft hij ze, vergezeld van een adviesaanvraag, verstuurd naar de Raad voor Cultuur. In deze 
adviesaanvraag aan de Raad (17 januari 2000) schrijft de staatssecretaris: 
‘De prioriteit die in het Regeerakkoord wordt gelegd bij het kunst- en cultuurbeleid heeft 
geleid tot een structurele verhoging van het cultuurbudget met 60 miljoen gulden. In lijn met 
de richting die in het Regeerakkoord wordt aangegeven, zijn sinds het aantreden van dit kabi-
net extra middelen uitgetrokken voor de film, het Aankoopfonds, de ontwikkeling van ver-
nieuwende kunstvormen, jonge beginnende kunstenaars, Cultuur en School, de monumenten-
zorg en de conservering van audiovisuele collecties. Ook in de nieuwe cultuurnotaperiode zal 
rekening worden gehouden met de prioriteiten van het Regeerakkoord’(Idem). 
 
De staatssecretaris vraagt de Raad na te gaan: ‘Waar is behoefte aan doorstroming en ver-
nieuwing? Wat is ruim voorhanden en waarvan is er te weinig? Hoe divers is het aanbod? Is 
er onder de nieuwe aanvragers voldoende (potentiële) kwaliteit om het cultuuraanbod een 
diverser aanzien te geven? Wanneer dat niet het geval is, welke mogelijkheden ziet de Raad 
dan om een cultureel diverser aanbod te bewerkstelligen?’(Idem). 
 
Over de beoordeling van aanvragen schrijft de staatssecretaris: ‘U heeft aangegeven kwaliteit 
niet als een ‘objectief en universeel’ begrip te beschouwen en bij het beoordelen van kwaliteit 
expliciet rekening te zullen houden met de context van de traditie van een genre. (…) Met 
enkele kanttekeningen heb ik die benadering onderschreven in de stelling dat kwaliteit het 
leidende subsidiecriterium is, en dat ook zal blijven. De secundaire criteria die ik in aanvul-
ling daarop heb gepresenteerd, zijn niet nieuw. Ze hebben altijd al meegewogen in het cultu-
rele beoordelingsproces – ook bij de Raad.’ Het nieuwe zit hem volgens de staatssecretaris 
vooral in de vraag om in de adviesteksten expliciet te vermelden hoe bij de beoordeling van 
een beleidsplan met elk van de vier criteria (kwaliteit, maatschappelijk bereik, subsidiebedrag 
per bezoek, plaats in het bestel) rekening is gehouden (Idem: 3). 
 
Daarnaast geeft de staatssecretaris aan dat het merendeel van de instellingen serieus gekeken 
heeft hoe zij nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. Hij vraagt de Raad de argumenten van 
instellingen die dat niet doen op redelijkheid te toetsen. De staatssecretaris geeft aan dat 
‘betrekkelijk weinig’ instellingen in hun aanvragen een beroep hebben gedaan op de 2% 
maatregel, de aangepaste 3%-doelgroepenmaatregel (zie par. 5.2.7) (Idem: 3).    
 
De staatssecretaris verwijst ook naar de hiervoor genoemde motie Dittrich waarin wordt 
bepleit om in het cultuurnotaproces voldoende ruimte in te bouwen voor plannen van 
kunstenaars en instellingen die op onafhankelijke wijze en vanuit een artistieke noodzaak tot 
stand komen. ‘Ik heb dit pleidooi om creatieve processen en de rol van kunstenaars daarin niet 
aan banden te leggen, onderschreven. Zeker voor een kunstenaar geldt dat die uiteindelijk 
slechts verantwoording schuldig is aan zijn eigen artistieke geweten’. De staatssecretaris laat 
het aan de Raad over zich uit te spreken in hoeverre daaraan in concrete gevallen is voldaan. 
Vervolgens laat hij niet onvermeld dat  autonomie geen op zichzelf staand fenomeen is, maar 
een onderdeel is van het samenstel van elementen waarop het kwaliteitsoordeel wordt 
gebaseerd (Idem: 3) [Deze opvatting is een modificatie van de opvatting die staat in Cultuur 
als Confrontatie: er ligt meer nadruk op het  kwaliteitscriterium; deze interpretatie neigt meer 
naar de opvattingen van de KK denkwereld]. 
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Over het voorstel voor het Actieprogramma Cultuurbereik, een programma ter bevordering 
van cultuurparticipatie waarin rijksbijdragen gematched worden met die van de andere 
overheden zegt de staatssecretaris: ‘Met het Actieprogramma Cultuurbereik dat grotendeels 
wordt gefinancierd met nieuw geld, wil ik de komende jaren een impuls geven aan thema's als 
versterking van de programmering (I), culturele diversiteit (II), investeren in jeugd (III), 
cultureel vermogen (IV) en culturele planologie (V). Het actieprogramma kent een centraal 
deel, waarin activiteiten van landelijk belang worden ondergebracht en een decentraal deel, 
waarin activiteiten die vooral lokaal van belang zijn een plaats krijgen. In het decentrale deel 
wordt ernaar gestreefd de bijdrage van het Rijk te matchen met bijdragen van andere 
overheden’ (Idem:9, bijlage 1) [Maatregel KC, PK, PP].  
 
De staatssecretaris geeft verder aan dat de Raad plannen kan voordragen voor financiering uit 
het actieprogramma onder voorwaarde dat het nieuwe instellingen betreft met plannen die 
volledig aansluiten bij de doelstellingen van het actieprogramma. Plannen van landelijk 
belang die de Raad voordraagt,  kunnen worden gefinancierd uit het centrale deel van het 
actieprogramma. De staatssecretaris laat weten dat inhoudelijke adviezen over deze plannen 
welkom zijn (Idem: 9). 
 
Lokaal georiënteerde plannen, met name beleidsplannen van accommodaties, wil de bewinds-
man onderbrengen bij het decentrale deel van het actieprogramma. Hij geeft aan deze plannen 
te willen behandelen in de procedure die in overleg met de andere overheden wordt 
ontwikkeld (Idem: 9). 
 
Over een voorziening voor culturele diversiteit schrijft de staatssecretaris: ‘De Raad heeft in 
zijn Vooradvies aangegeven dat culturele instellingen onvoldoende zijn toegerust om diverse 
culturen te bedienen. Hij adviseerde een voorziening [KC-maatregel] voor culturele diversi-
teit in het leven te roepen. Ik ben van mening dat gelet op de nu ingediende plannen een der-
gelijke voorziening nodig is.’ Deelnemers aan het Actieprogramma Cultuurbereik zouden 
naar het idee van de staatssecretaris ook gebruik moeten kunnen maken van de voorziening. 
Verder vindt de staatssecretaris het van belang om aan te sluiten bij wat er al is en succesvol 
opereert. Hij vraagt de Raad na te gaan welke functies in een dergelijke voorziening vervuld 
moeten worden en of deze voorziening een sectoraal of bovensectoraal karakter zou moeten 
hebben. (Idem:10) . 
 
Culturele diversiteit gericht op immigranten krijgt geen specifieke aandacht in de adviesaan-
vraag, anders dan in de context van een eventueel in te stellen voorziening voor culturele 
diversiteit, een KC-maatregel. Ook vraagt de staatssecretaris niet om op diversiteit te letten, 
bij het beoordelen van de inhoud van aanvragen en bij de samenstelling van besturen, in 
tegenstelling tot wat was aangekondigd in de Uitgangspuntennotitie CAC (zie 4.2.1).  
 
Wel bepleit de staatssecretaris om de doorstroom in het bestel te bevorderen; in dat verband 
noemt hij als een van de factoren, de diversiteit van het aanbod. Onduidelijk is of hij hiermee 
de variatie van het aanbod bedoelt of dat hij doelt op diversiteit in de zin van cultuuruitingen 
van immigranten en nieuwe mengvormen.  
 
De staatssecretaris benadrukt dat het bij het beoordelen van aanvragen vooral om kwaliteit 
gaat, met de Raad hanteert de staatssecretaris een KC-redenering dat kwaliteit niet als een 
objectief en universeel begrip gezien moet worden, maar dat rekening gehouden moet worden 
met de context van een genre.  
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5.2.13  De ‘adviesaanvraag’ van Kunsten '92 
Kunsten’92  was bezorgd over de adviesaanvraag van de staatssecretaris aan de Raad voor 
Cultuur. De organisatie vreest dat er te weinig middelen over zouden blijven voor de 
autonome initiatieven uit de sector.  Daarom stuurt Kunsten '92 in april 2000 zelf ook een 
‘adviesaanvraag’ aan de Raad voor Cultuur. 
 
Dit is geen onderdeel van de cultuurnotaprocedure maar de belangenvereniging van de cultu-
rele instellingen voelde de drang om de Raad naast de adviesaanvraag van de staatssecretaris 
(zie 5.2.12) nog een aantal andere vragen voor te leggen. In de toelichting staat: ‘Kunsten '92 
heeft er in haar eigen adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur op gewezen dat doorstroming 
maar in een klein segment van de aanvragers mogelijk is, namelijk bij die instellingen die het 
kortst in de cultuurnota zitten. Meer ruimte voor interessante initiatieven is vooral mogelijk 
als er meer geld komt voor de cultuurnota, maar dat wil de staatssecretaris niet. Extra geld 
wordt voorbehouden aan het Actieplan Cultuurbereik waarvan de betekenis voor de cultuur-
sector niet helder is.’ [probleemanalyse, maatregel KK].  
 
In de ‘adviesaanvraag’ zelf staat: ‘Kunsten '92 is van mening dat analyse van en discussie 
over de ontwikkelingen in de cultuursector ook los van de cultuurplansystematiek gevoerd 
moet worden. Zo is Kunsten '92 van mening dat het in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van kunstinstellingen is om te zorgen voor dynamiek in de sector en zo 
generatiewisselingen mogelijk te maken, waardoor voor jongeren en allochtonen voldoende 
ruimte ontstaat.’ (Nieuwsbrief 20, 2000: 5) [wezensopvatting/ probleemanalyse KK]  
 
Kunsten '92 vervolgt de ‘adviesaanvraag’ met het verzoek om bij de beoordeling en advise-
ring rekening te houden met de uitkomst van de diverse debatten over dit onderwerp in de 
Tweede Kamer, en de resultaten ervan. ‘Naar onze waarneming heeft de Kamer onmiskenbaar 
kenbaar gemaakt dat het ‘nieuwe geld’ ook beschikbaar zou moeten zijn – op basis van een 
kwalitatieve beoordeling die absolute prioriteit heeft boven mogelijke andere criteria – voor 
bestaande instellingen en ambities die op authentieke wijze voortkomen uit de sec-
tor’[maatregel KK].  
 
Kunsten '92 benadrukt in deze ‘adviesaanvraag’ opnieuw dat het om een algemeen maat-
schappelijk probleem gaat en het probleem de cultuursector overstijgt.  
De organisatie geeft nog eens aan met een KK-redenering dat het aan kunstenaars en instel-
lingen zelf is zich rekenschap te geven van de ontwikkelingen in de samenleving. De 
organisatie vindt het niet gewenst dat de overheid daarin richting geeft. 
 
Ook valt Kunsten '92 over de besteding van de extra middelen voor cultuur: dat zou niet 
besteed moeten worden aan de belangrijkste voorgenomen participatiemaatregel: het Actie-
programma  Cultuurbereik maar aan aanvragen van instellingen. Met dit kritiekpunt pleit de 
organisatie indirect voor een KK-visie. Met deze ‘adviesaanvraag’ wil Kunsten '92  de Raad 
voor Cultuur zijn zorgen kenbaar maken over de voorgenomen besteding van de extra 
middelen voor cultuur aan het Actieprogramma Cultuurbereik.  

5.2.14  Advies Raad voor Cultuur  
Vijf maanden nadat de staatssecretaris de adviesaanvraag heeft verstuurd verschijnt het advies 
van de Raad over de aanvragen in het kader van de Cultuurnotaprocedure. Het advies Van de 
schaarste ende overvloed (6 mei 2000) omvat vele honderden pagina’s in zestien delen en een 
algemene inleiding. In zijn aanbiedingsbrief bij het advies van 6 mei 2000 geeft de Raad aan 
dat hij zich in eerste instantie gericht heeft op een inhoudelijk kwaliteitsoordeel en in tweede 
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instantie op de secundaire beoordelingscriteria van de staatssecretaris. ‘Voor zover relevant is 
per instellingsadvies expliciet melding gemaakt van de onderscheiden criteria’ 
(Aanbiedingsbrief Raad voor Cultuur 2000: 3). 
 
De Raad geeft in de inleiding aan voorstellen te doen over de invulling van het landelijk deel 
van het Actieprogramma Cultuurbereik en vraagt de staatssecretaris met nadruk die te 
honoreren.   Over de 2%-stimuleringsmaatregel voor doelgroepactiviteiten concludeert de 
Raad dat het niet of nauwelijks mogelijk was om tot afgewogen oordelen te komen: ‘De Raad 
adviseert u zich nader te beraden over het effectief operationaliseren van dit actiepunt.’ (Idem: 
5) [probleemanalyse KK] 
 
In het algemene deel schrijft de Raad onder de noemer ‘multicultureel’: 
‘Ondanks het avant-gardistische, onorthodoxe en open karakter dat de cultuursector zichzelf 
graag toedicht, stelt de Raad vast dat de reguliere instellingen hun verantwoordelijkheid veelal 
niet waarmaken als het gaat om de participatie van de Nieuwe Nederlander.  
Nederland is de afgelopen kwart eeuw veranderd, maar de ‘culturele elite’ in ons land heeft 
dat onvoldoende willen merken. Allochtone theatermakers lopen vast en er zijn weinig podia 
voor niet-westerse cultuur en onvoldoende intermediairs om te bemiddelen. Alleen bij 
muziekfestivals is sprake van een daadwerkelijk multicultureel publiek’ (Van de schaarste 
ende overvloed, Algemeen: 26) [probleemanalyse -KK]. 
 
De overheid heeft een verantwoordelijkheid voor allochtone kunstenaars, cultuurmakers en 
publiek, wanneer zij onvoldoende aan bod komen. De norm die de overheid hanteert, kan 
alleen effectief zijn als zij wordt gesteund door de samenleving, vindt de Raad. ‘Wanneer de 
gevestigde culturele elite haar verantwoordelijkheid onvoldoende neemt, wil dat niet zeggen 
dat het principe niet juist is dat de staat zich niet met de inhoud mag bemoeien’ (Idem: 26).   
Om nieuwe talenten een kans te geven bepleit de Raad de fondsen in de gelegenheid te stellen 
via een gemeenschappelijke doelsubsidie deze initiatieven te steunen met een meerjarig sub-
sidie [maatregel KC].  Dit omdat hij vindt dat veelbelovende initiatieven, die geworteld zijn 
in een van de culturele gemeenschappen, of van belang zijn voor de interculturele smeltkroes 
van de grote stad, niet voor de reguliere subsidies in  het kader van de cultuurnota in 
aanmerking komen. ‘Zij missen de ‘past performance’ van instellingen die al langer bestaan 
en zijn ook niet in staat aan te tonen dat reeds sprake is van landelijke uitstraling’ (Idem: 26) 
[probleemanalyse werking bestel]. 
 
Over het Actieprogramma Cultuurbereik zegt de Raad het te betreuren als er naast regulier 
gefinancierde instellingen een apart circuit van ‘Actieprogramma cultuur’ zou ontstaan  
[probleemanalyse KK]. 
 
In het vervolg van het totstandkomingsproces van de Cultuurnota is van een landelijk deel van 
het Actieplan Cultuurbereik (par. 4.2.12) niet langer sprake, hoewel de Raad erop 
aangedrongen had het landelijk deel van het actieplan wel te honoreren. De staatssecretaris 
heeft de inschatting gemaakt dat mede ten gevolge van de motie Dittrich (5.2.10) een deel van 
de middelen anders moest bestemmen om in de Kamer voldoende steun voor zijn plannen te 
krijgen.  
 
Over diversiteit bij culturele instellingen adviseert de Raad niet, maar dat is hem ook niet ex-
pliciet verzocht. Wel adviseert de Raad over een aantal instellingen in het kader van het lan-
delijk deel van het Actieplan Cultuurbereik.  
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Ook over de 2%- doelgroepenregel heeft de Raad zich bij de beoordeling van aanvragen van 
instellingen niet uitgelaten; hij adviseert de staatssecretaris zich nog eens over de operationa-
lisatie te buigen. 
 
Over de samenstelling van zijn eigen gelederen laat de Raad zich niet uit. Niet reageren is in 
dit geval als een KK-opvatting te interpreteren. 
 
Ook benadrukt de Raad in zijn advies, op het niveau van een wezensopvatting, de verant-
woordelijkheid van de overheid ten aanzien van allochtone kunstenaars, cultuurmakers en 
publiek en geeft hij aan dat de reguliere instellingen hun verantwoordelijkheid op dit punt 
niet waarmaken. Daarom pleit hij voor een aanpak via de fondsen om nieuw talent een kans 
te geven [maatregel KC].  

5.2.15  Reactie van Kunsten '92 op het advies van de Raad voor Cultuur 
Het advies van de Raad had Kunsten ’92 allerminst gerustgesteld en de instelling richtte zich 
tot de Tweede Kamer, die de cultuurnota nog moest vaststellen. Op 31 augustus 2000 schreef 
Kunsten '92  aan de Kamer dat zij voor de zomervakantie een afschrift van hun brief aan 
staatssecretaris Van der Ploeg over het advies van de Raad voor Cultuur voor de 
cultuurplanperiode 2001-2004 hadden gestuurd (Nieuwsbrief 20: brief d.d. 27 juni 2000). 
‘Wij hebben de staatssecretaris gewezen op de schadelijke gevolgen die dit advies kan hebben 
voor de sector als geheel en een aantal instellingen in het bijzonder, hem dringend verzocht 
onvolkomenheden in de komende cultuurnota recht te zetten en voldoende extra middelen 
beschikbaar te stellen om de door hem én de sector gewenste ambities waar te kunnen maken. 
Waarnemingen van Kunsten '92 leiden tot de constatering dat, mocht de staatssecretaris 
alsnog besluiten het advies van de Raad voor Cultuur integraal over te nemen en onvoldoende 
extra geld beschikbaar te stellen, de schade niet te overzien zal zijn.’  
 
De kritiek vanuit Kunsten '92 op de advisering spitst zich vervolgens toe op het inconsistente 
en niet-systematische karakter van de evaluatie, de sfeer van geheimzinnigheid rond de advi-
sering en de inconsistentie van de beoordelingen van de Raad voor Cultuur. Dat laatste zou 
veroorzaakt zijn door het niet consequent hanteren van ‘het kwaliteitscriterium en de onder-
schikkende criteria’ (Idem) [probleemanalyse, maatregelen KK]. 

5.2.16  De Cultuurnota 2001-2004 
In de Nota CAC van september 2000, één jaar en drie maanden na het verschijnen van de Uit-
gangspuntennotitie CAC, schrijft de staatssecretaris dat hij zich mede op grond van het advies 
van de Raad opnieuw gebogen heeft over de speciale maatregel voor doelgroepactiviteiten. 
Omdat relatief weinig instellingen gebruik hebben gemaakt van de 2%- doelgroepenregeling 
stelt de staatssecretaris instellingen die drie procent van hun budget te reserveren voor 
doelgroepactiviteiten alsnog in staat om een aanvraag voor die regeling in te dienen (Cultuur 
als Confrontatie: 10).  
 
Geherformuleerde doelen en maatregelen diversiteit 
De staatssecretaris geeft aan in de notitie Ruim Baan voor Diversiteit drie doelstellingen 
geformuleerd te hebben: ‘Meer ruimte voor diversiteit van het aanbod [KC] , een groter en 
breder publiek [PK]  en een betere toegang voor minderheden, jongeren en vrouwen tot 
bestuur en personeelsbestand van culturele organisaties’ [bemoeienis met inrichting uitvoe-
ringsorganisaties KC, PP]. Hij voegt daaraan toe dat het begrip culturele diversiteit veelal 
wordt gekoppeld aan culturele minderheden en multiculturele initiatieven,’ook in de nota 
[Ruim Baan] lag daar het accent. Hier hanteer ik een ruimere opvatting. Zeker waar het gaat 
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om publieksbereik, deskundigheid en toegankelijkheid hebben ook andere groepen, zoals jon-
geren, vrouwen en mensen van buiten de Randstad, mijn aandacht.’ (Idem: 40)  
 
De staatssecretaris komt niet meer terug op zijn plannen om de gevestigde orde op te schud-
den met programmavoorschriften voor culturele instellingen en hen te stimuleren tot ‘outreach 
work’. De staatssecretaris laat dit onder druk van de KK- alliantie vallen. 
 
De staatssecretaris noemt voorbeelden van aanbieders die een impuls geven aan ‘diversiteit’. 
Toch moet er, vindt de staatssecretaris, ‘nog veel gebeuren (…) De Raad trekt op basis van de 
beleidsplannen zelfs de conclusie dat een inhaalslag nodig is (…) Om die inhaalslag mogelijk 
te maken, zet ik extra middelen in voor veelbelovend aanbod, maak ik het opzetten van een 
speciaal netwerk mogelijk en steun ik het initiatief voor een bestuurdersbank’ (Idem: 40). 
 
Speciale maatregelen diversiteit 
De staatssecretaris kondigt drie concrete maatregelen aan om de culturele diversiteit te 
bevorderen. Over het veelbelovend aanbod schrijft de staatssecretaris dat de Phenix 
Foundation, een gezamenlijk plan van de fondsen dat zich onder meer op de podiumkunsten 
richt, zich zou moeten verbreden tot andere sectoren. Meerdere voorzieningen voor hetzelfde 
doel vindt de staatssecretaris ongewenst, daarom stelt hij een bedrag van 0,4 miljoen euro 
beschikbaar voor één organisatie, de Phenix Foundation, die zich op alle sectoren, inclusief de 
scheppende kunsten richt en waarbij alle fondsen zijn betrokken (Idem: 40).  
 
Hier verengt de staatssecretaris de diversiteitsbenadering tot etnische diversiteit [maatregel 
KC]. Kennis en deskundigheid bij culturele instellingen over de manier waarop speciale 
doelgroepen het beste kunnen worden benaderd en over de presentatie en diversiteit van het 
culturele aanbod zijn voor verbetering vatbaar, vindt de staatssecretaris (Idem: 41). Om de 
uitwisseling en bundeling van deskundigheid en ervaring voor het benaderen en bereiken van 
speciale doelgroepen, en om de presentatie en diversiteit van het culturele aanbod beter 
mogelijk te maken, stelt de staatssecretaris 0,2 miljoen euro ter beschikking voor een netwerk 
dat die kennis en deskundigheid moet bevorderen. Daaraan voegt hij de middelen toe die 
bestemd zijn voor de arbeidsdeelname en bestuurlijke participatie van vrouwen, te weten 0,2 
miljoen euro, omdat de positie van vrouwen in de wereld van cultuur en media naar zijn 
oordeel nog steeds de aandacht vraagt (Idem: 41) [maatregel ter beïnvloeding van de 
uitvoeringsorganisaties in de cultuur,  KC, PP]. 
 
Over de onderwerpen besturen en adviseren verwijst de staatssecretaris naar het 
regeerakkoord en voor het eerst naar de nota Kansen Krijgen, Kansen Pakken (1998). Daarin 
stelt de minister van Grotestedenbeleid en Integratie vast dat culturele minderheden een stem 
behoren te hebben in de besturen en de leiding van algemene organisaties. Adviesorganen, 
gesubsidieerde en gepremieerde organisaties op landelijk niveau worden daarom actief 
benaderd door de betrokken bewindspersonen. Culturele instellingen die in aanmerking willen 
komen voor een vierjarig subsidie is gevraagd naar (hun visie op) de samenstelling van hun 
personeel en hun bestuur (Idem: 41). In het in opdracht van de staatssecretaris tot stand 
gekomen rapport Cultural Governance over de kwaliteit van bestuur en toezicht in de 
culturele sector bleek dat de samenstelling van besturen en raden van toezicht, voor 80% uit 
mannen bestond, met de gemiddelde leeftijd van 54 jaar (Idem: 41). Om de besturen te 
verjongen en ervoor te zorgen dat bij organisaties ‘die een rol willen vervullen bij het 
vergroten van culturele diversiteit’ een substantiële vertegenwoordiging van allochtonen 
mogelijk wordt, reserveert de staatssecretaris 0,1 miljoen per jaar voor Atana voor een 
bestuurdersbank. ‘Doelstelling is het vergroten van de diversiteit in besturen, adviescommis-
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sies en commissariaten’(Idem: 42) [maatregel ter beïnvloeding van de uitvoeringsorganisa-
ties in de cultuur KC, PP]. 
 
Maatregelen waarin diversiteit een onderdeel is 
Om in samenwerking met het stedelijke en provinciale niveau vorm te geven aan politieke 
prioriteiten, waaronder ook ‘ruim baan maken voor diversiteit’ en ‘versterking van de pro-
grammering’ en ‘investeren in jeugd en jonge kunstenaars’ voert de staatssecretaris het 
Actieplan Cultuurbereik in. De opzet is dat de middelen van de rijksoverheid worden 
gematched met eenzelfde bedrag door de deelnemende steden en provincies (Idem: 39). 
 
Om voor de podiumkunsten een jonger, gevarieerder en groter publiek te trekken investeert de 
staatssecretaris in de versterking van de programmering, niet alleen via het Actieplan Cul-
tuurbereik, maar ook via een nieuw op te richten Fonds voor Podiumprogrammering- en Mar-
keting Ondersteuning; in de Cultuurnota wordt daar nog geen bedrag aan gekoppeld. (Idem: 
48) [maatregel PK, PP]. 
 
De staatssecretaris vraagt ook om aandacht voor het bereiken van jongeren en allochtonen in 
de sector van de amateurkunst. De verscheidenheid van het amateuraanbod wil de 
staatssecretaris stimuleren: Vooral organisaties met activiteiten gericht op jongeren en 
allochtonen krijgen extra steun (Idem: 36) [maatregel PP]. 
 
Financiële voornemens 
In de Nota CAC is voor de versterking van programmering, culturele diversiteit en jeugd op 
het totaal van de cultuurbegroting 137 miljoen gulden [62.2 miljoen euro] uitgetrokken. De 
opbouw van dit aanzienlijke bedrag is niet nader onderbouwd of toegelicht (Cultuur als Con-
frontatie: 9). 
 
In de nota zijn de voor de Phenix Foundation gereserveerde middelen te traceren, die 
instelling kreeg 0,4 miljoen euro van het rijk, waaraan later ongeveer 0,7 miljoen euro werd 
toegevoegd via het Fonds voor de Podiumkunsten en de Mondriaanstichting. Het particuliere 
VSB Fonds leverde ook een bijdrage.  
 
Voor het op te richten Netwerk Diversiteit is in de begroting 0,4 miljoen euro gereserveerd; 
en voor Atana, het netwerk voor bestuurders: 0,1 miljoen euro. Dat zijn in totaal 1,6 miljoen 
euro aan middelen voor maatregelen om de diversiteit in de cultuursector te bevorderen 
(Idem: 41, 42). 
 
Bij de voorgenomen maatregelen waarvan diversiteit een onderdeel is, gaat 11,3 miljoen euro 
(Idem:10) naar het Actieplan Cultuurbereik; 2,3 miljoen euro (Idem: 43) voor vouchers naar 
Cultuur en School en een dan nog onbekend bedrag naar het programmeringsfonds. Daarnaast 
gaat circa 5,3 miljoen euro naar instellingen met een ‘multiculturele signatuur’ (zie hoofdstuk 
6).) 
 
Kamerbehandeling Cultuurnota 13 november 2000  
Op 13 november 2000 wordt de Cultuurnota 2001-2004 behandeld en goedgekeurd door de 
Tweede Kamer (TK 27432, no.22). Over de principes gaat het in die behandeling niet, wel 
over het toedelen van middelen aan instellingen.  
De staatssecretaris toont zich tevreden over het resultaat. De meeste kwesties zijn naar tevre-
denheid van de betrokken partijen afgehandeld: ‘Voor andere zaken is er niet altijd de 
gewenste oplossing. Voor de culturele diversiteit is er bijvoorbeeld niet de 7% die in het pam-



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

107 
  

flet van het veld [Tussen Wal en Schip] was genoemd, maar we kwamen toch behoorlijk in de 
buurt’ (Idem: 25).  
 

5.3  Analyse van Ruim Baan naar Cultuurnota Cultuur als Confrontatie 
 
Aard van het beleidsproces tussen Ruim Baan en Cultuurnota 
Ruim Baan is een specifieke tekst over diversiteitsbeleid. In het proces dat volgt op het 
verschijnen van Ruim Baan wordt het gedachtegoed van die specifieke tekst verwerkt in de 
teksten die daarna in het kader van de cultuurnotaprocedure verschijnen; de Uitgangspunten- 
notitie CAC en de tekst van de Cultuurnota CAC.  
 
In dit proces wordt een specifieke tekst opgenomen in algemene beleidsteksten over het 
cultuurbeleid. De totstandkoming van deze algemene beleidsteksten verloopt volgens een 
procedure. Dit betekent dat het specifieke diversiteitsbeleid deel uit gaat maken van die 
cultuurnota procedure en daarmee te maken krijgt met de regels van die procedure en het 
krachtenveld van actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van de cultuurnotateksten. 
 
Verschuivingen in beleidsdocumenten: tussen Ruim Baan en de Cultuurnota 
In de notitie Ruim Baan beschrijft de staatssecretaris zijn ambities met het diversiteitsbeleid. 
In de loop van het cultuurnota proces past de staatssecretaris die ambities en de maatregelen 
die hem daarbij voor ogen staan verder aan. 
 
Uitgangspunten 
Een vergelijking van de teksten van Ruim Baan, de Uitgangspuntennotitie CAC en de 
Cultuurnota CAC laat zien dat de ambities van de staatssecretaris afnemen en op welke 
manier dit gebeurt.   
 
Zo is Ruim Baan kritisch over de eenzijdigheid van het culturele aanbod, de tekst bevat kritiek 
op de bestaande culturele orde en laat het voornemen zien om de diversiteit van de 
cultuursector te bevorderen. Ruim Baan bevat veel KC- en –KK-redeneringen. In de 
Uitgangspuntennotitie CAC zijn de belangrijkste uitgangspunten van Ruim Baan  
overgenomen, zij het in iets mildere bewoordingen. De KC- en PP- redeneringen domineren 
in de uitgangspuntennotitie, al zijn de KC -redeneringen hierin minder uitgewerkt dan in Ruim 
Baan. 
 
In de Cultuurnota CAC, die een jaar en drie maanden na de Uitgangspuntennotitie CAC 
verschijnt, is van kritiek op de gevestigde orde geen sprake meer. 

Voorgenomen maatregelen 
Ruim Baan bevat weinig concrete maatregelen, de voorgenomen maatregelen zijn ambitieus, 
maar globaal geformuleerd. Er is geen bijbehorend budget opgenomen. In de 
Uitgangspuntennotitie CAC zijn een aantal ambities van de staatssecretaris omgezet in 
voorgenomen maatregelen, een aantal ambities is verdwenen en er is een enkele nieuwe 
maatregel opgenomen. 
 
Zo zijn de in Ruim Baan voorgestelde maatregelen die zich richten op de gesubsidieerde 
instellingen, namelijk een programmavoorschrift bij subsidies om een breed publiek te 
bereiken en de verplichting tot ‘outreach work’ voor de gesubsidieerde instellingen, 
verdwenen. De staatssecretaris komt wel met een algemene, niet specifiek op immigranten 
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gerichte, maatregel. Deze maatregel vraagt instellingen om 3% van het subsidie te besteden 
aan nieuwe doelgroepen. Ook kondigt de staatssecretaris zijn Actieprogramma Cultuurbereik 
in globale termen aan. 
 
In de Cultuurnota CAC, die een jaar en drie maanden later verschijnt, geeft de staatssecretaris 
aan welke maatregelen hij gaat nemen en welke financiële middelen hij daarvoor beschikbaar 
wil stellen. Van de maatregelen die zich richten op de gevestigde instellingen is slechts een 
stimuleringsregel voor doelgroepactiviteiten overgebleven; een afzwakking van de in de 
Uitgangspuntennotitie CAC aangekondigde 3% - maatregel. 
 
De staatssecretaris kondigt aan dat hij een drietal specifieke organisaties in het leven zal 
roepen. Het gaat om de Phenix Foundation, de bestuurdersbank Atana en een netwerk om de 
uitwisseling en de bundeling van deskundigheid en ervaring op het gebied van het bereiken 
van speciale doelgroepen te bevorderen.  
 
Ook laat hij weten dat hij een Actieplan voor cultuurbereik zal uitvoeren, dat plan is een 
aangepaste versie van het Actieprogramma Cultuurbereik dat hij in de Uitgangspuntennotitie 
CAC had aangekondigd en daarna in de periode voorafgaand  aan de Cultuurnota heeft 
uitgewerkt. Dat uitgewerkte plan heeft hij aan de Kamer voorgelegd en onder druk van de 
Kamer moeten bijstellen.  
 
Zo laten de teksten zien dat in de loop van het cultuurnotaproces de ambities van de 
staatssecretaris aanzienlijk teruggeschroefd worden. De maatregelen die zich richtten op de 
gevestigde instellingen zijn verdwenen, en de staatssecretaris heeft zijn toevlucht genomen tot 
specifieke maatregelen en een participatieprogramma.  
 
De vraag is nu welk proces van actoren geleid heeft tot deze ontwikkelingen. 

De actoren 
Bij  de totstandkoming van Ruim Baan, de Uitgangspuntennotitie CAC en de Nota CAC  
waren de actoren betrokken, die een formele positie hebben, evenals een aantal actoren uit de 
samenleving.    
 
Formele actoren  
De formele actoren die zijn betrokken bij het proces van het formuleren van de notitie Ruim 
Baan waren de staatssecretaris, namens de minister, en de Tweede Kamer. Voor de 
beleidsstukken in het kader van de cultuurnotaprocedure waren dat de minister 
(staatssecretaris), de Raad voor Cultuur en het Parlement. 
 
De minister heeft de verplichting om eens in de vier jaar een cultuurnota te schrijven, de Raad 
daarover te raadplegen en deze aan het Parlement voor te leggen. 
In dit proces en in een eerder cultuurnotaproces heeft de Raad vooraf zijn mening gegeven 
over wat volgens hem aandachtspunten zijn.  Vervolgens heeft de staatssecretaris zijn ideeën 
in grote lijnen opgeschreven in de Uitgangspuntennotitie CAC. Die grote lijnen zijn aan de 
Kamer voorgelegd. De Kamer bleek bezwaren te hebben, vooral tegen de 3% maatregel voor 
doelgroepactiviteiten en de staatssecretaris moest die daarom herzien. Vervolgens wilde de 
gewaarschuwde staatssecretaris met de nadere uitwerking van zijn aangekondigde 
Actieprogramma Cultuurbereik, toch een deel van zijn doelstellingen op het gebied van 
culturele diversiteit realiseren. Echter, die uitgewerkte versie van het Actieprogramma 
Cultuurbereik stuitte ook op verzet in de Tweede Kamer. De staatssecretaris voelde zich 
genoodzaakt het voorgestelde Actieprogramma te beperken. 
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De Raad kwam opnieuw in beeld toen de staatssecretaris hem om advies vroeg over de 
aanvragen voor subsidiering van instellingen, over de aangepaste doelgroepenmaatregel en 
over het uitgewerkte Actieprogramma Cultuurbereik zoals dat naar de Kamer was gestuurd. 
De Raad was positief over het Actieprogramma Cultuurbereik, maar minder te spreken over 
de aangepaste doelgroepenmaatregel en adviseerde daarover niet. Dat betekent dat de impact 
van deze maatregel heel beperkt gebleven is. 
 
Actoren in de samenleving 
Het verloop van dit proces is niet alleen bepaald door deze formele actoren, maar ook door 
actoren die verschillende visies en belangen in de samenleving vertegenwoordigen en de 
formele actoren in dit proces willen beïnvloeden.  
In dit proces was het initiatief Tussen Wal en Schip vooraf gegaan aan Ruim Baan en de 
Uitgangspuntennotitie CAC. Dit initiatief uit de samenleving heeft de achterblijvende 
cultuurdeelname van immigranten met verve geschetst en daarbij de gevestigde orde en het 
beleid als oorzaken aan gewezen. In dat initiatief was een voorstel opgenomen (–KK 
redeneringen) om 7% van het subsidie aan de instellingen in een fonds of voorziening onder 
te brengen. Dat geld konden instellingen volgens het voorstel terugverdienen met activiteiten 
en uitingen op het gebied van diversiteit. Deze manier van denken heeft de staatssecretaris 
beïnvloed bij het formuleren van de teksten van Ruim Baan en de Uitgangspuntennotitie CAC 
bij het formuleren van de 3% maatregel.  

Daarnaast had Kunsten’92, nog voor Ruim Baan verschenen was,  namens de gesubsidieerde 
instellingen laten weten onaangenaam getroffen te zijn door de aanvallende toon van Tussen 
Wal en Schip.   Over het Vooradvies van de Raad over het cultuurbeleid voor de periode 
2001-2004 was de organisatie evenmin te spreken. Nadat de Uitgangspuntennotitie was 
verschenen riepen de 3% maatregel en de kritische tekst van Ruim Baan opnieuw heftige 
reacties op bij de gesubsidieerde instellingen.Kunsten’92 zag niets in de 3% maatregel, de 
instelling beschouwde deze maatregel als een ongewenste verplichting voor de instellingen 
om vraaggericht beleid te ontwikkelen en daardoor zouden andere interessante plannen niet 
uitgevoerd kunnen worden. Met deze maatregel zou de overheid zich te zeer mengen in de 
werkzaamheden en de bestedingen van de instellingen. De emoties liepen ook zo hoog op 
omdat de maatregel, hoe beperkt ook, ervaren werd als een breuk met de gevestigde praktijk 
waarin de financiering een institutioneel karakter had en de overheid niet of nauwelijks 
voorwaarden verbond aan de financiering. Kunsten’92 formuleerde haar bezwaren tegen de 
plannen van de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 1999.  
 
Een derde groep actoren in de samenleving zijn de recensenten en andere opinieleiders. De 
plannen van de staatssecretaris leiden na het verschijnen van Ruim Baan en de 
Uitgangspuntennotitie CAC tot een opvallend uitgebreide en emotionele uitwisseling van de 
KK- en de KC- denkwerelden en vertegenwoordigers in de publieke ruimte. Voor- en 
tegenstanders van de plannen van de staatssecretaris voelen zich geroepen van zich te laten 
horen. De tegenstanders zijn veelal gelieerd aan gevestigde cultuurinstellingen of zijn 
recensenten. Zij komen met argumenten uit de KK-denkwereld. De voorstanders werken in  
het niet gevestigde deel van de sector of steunen die sector. Zij juichen de pogingen van de 
staatssecretaris toe om hetgeen tot de gesubsidieerde wereld behoort te verruimen (KC-
denkwereld).  Allen voelen kennelijk de noodzaak een bijdrage leveren aan het verloop van de 
besluitvorming over de plannen van de staatssecretaris. Ook een aantal Kamerleden voelt de 
behoefte om te reageren, hun positie in de pers naar voren te brengen en zich buiten de 
Tweede Kamer in de publieke ruimte te verantwoorden voor hun visie.  
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Positie gevestigde instellingen 
De subsidiering aan de gevestigde instellingen heeft een institutioneel karakter. Rekening 
houden met of mede verantwoordelijk worden voor het beleid voor cultuur en immigranten, 
zien de instellingen als een ongewenste inmenging in hun productieproces. Bovendien wordt 
de aandacht voor diversiteit beleefd als een mogelijke aantasting van hun artistieke waarden, 
van hun (KK-) opvattingen over wat kwalitatief hoogwaardige kunst is.  
De gevestigde gesubsidieerde instellingen hebben alle belang bij het behoud van deze 
autonome en krachtige positie: waarbij van overheidsinmenging op het artistieke niveau geen 
sprake is en een traditie van vrijwel automatische subsidiering wordt voortgezet.  
Dit betekent dat Kunsten’92 een krachtige lobby naar alle formele actoren inzet.  

Kunsten’92 is daarin zeer succesvol omdat instellingen krachtige spelers zijn -zij vormen het 
hart van de cultuursector- en de subsidie aan deze instellingen heeft, zoals is aangegeven, een 
institutioneel karakter. De minister heeft een zeer beperkte invloed op hun functioneren en 
voor de uitvoering van zijn beleid is hij grotendeels afhankelijk van de plannen van de 
instellingen. 
 
Het (politieke)-krachtenspel van actoren 
Gedurende het verloop van het proces zijn er een drietal kernonderwerpen waarin een 
krachtmeting tussen actoren zichtbaar wordt.  
 
Maatregel voor het bevorderen van diversiteit bij de gevestigde instellingen 
Het initiatief  Tussen Wal en Schip was uiterst kritisch over de diversiteit van de gevestigde 
culturele instellingen. Het initiatief deed in april 1999 het hiervoor beschreven voorstel om 
7% van de subsidies aan de instellingen in te houden en onder te brengen in een fonds. De 
plannen van de staatssecretaris in Ruim Baan en met name zijn kritiek op de gevestigde orde 
was mede geïnspireerd door het pamflet van Tussen Wal en Schip.  In de 
Uitgangspuntennotitie had de staatssecretaris een aantal van de vergaande doelen en 
maatregelen die hij in Ruim Baan nog voor ogen had bijgesteld, maar kwam hij wél met de 
maatregel om de instellingen te verplichten 3% van het subsidie te besteden aan 
doelgroepactiviteiten, als zij dat niet zouden doen dan waren ze die 3% kwijt. Die middelen 
zouden in een fonds worden gestort en de instellingen konden ze weer terugverdienen met 
projecten gericht op nieuwe doelgroepen. 
Nadat de Uitgangspuntennotitie was verschenen riepen de 3% maatregel, de kritische tekst 
van Ruim Baan en de  aanvallende toon van Tussen Wal en Schip heftige reacties op bij de 
gesubsidieerde instellingen. Kunsten’92 formuleerde haar bezwaren tegen de plannen van de 
staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer van 24 juni 1999.  
 
Op 30 juni, tijdens de behandeling van de notitie Ruim Baan en de Uitgangspuntennotitie in 
de Kamer bleek dat de visie van Kunsten’92 over de 3% maatregel op brede steun kon 
rekenen in de Tweede Kamer. De  maatregel raakte een gevoelige snaar in de Kamer; die van 
de inmenging van de overheid in het cultuurbeleid. De emoties over de maatregel  
culmineerden in een uitspraak van de VVD, die de maatregel tijdens het debat een 
‘strafkorting’ noemde. Met deze kwalificatie was de verdere toon voor de discussie gezet. Een 
ruime kamermeerderheid bleek zich in dit negatieve label te herkennen; de Kamer nam een 
motie aan (1 juli 1999) waarin stond dat de 3% maatregel als ‘negatieve impuls’ ongewenst 
was en verzocht de staatssecretaris om met andere voorstellen te komen. 
 
De staatssecretaris had zich tussen de harde  roep uit de samenleving van Tussen Wal en 
Schip en even harde reactie van Kunsten’92 vast gelaveerd.  Om de steun van de Kamer 
alsnog te krijgen voor zijn plannen, kwam de staatssecretaris met een aangepaste maatregel. 
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Die hield in dat instellingen die 3% van hun middelen besteden aan doelgroepenbeleid, 2% 
extra subsidie kunnen krijgen. De Tweede Kamer accepteerde deze maatregel. De 
staatssecretaris stelde de instellingen in kennis van deze wijziging. 

Nadat de instellingen hun aanvragen hadden ingediend, heeft de staatssecretaris conform de 
cultuurnotaprocedure de plannen ter advisering aan de Raad voor Cultuur voorgelegd. In zijn 
adviesaanvraag heeft hij de Raad gevraagd de doelgroep activiteiten van de aanvragende 
instellingen te beoordelen en de plannen van instellingen die deze activiteiten niet verrichten 
op redelijkheid te toetsen. In zijn advies geeft de Raad aan niet met een afgewogen oordeel 
over de 2% maatregel te kunnen komen en raadt hij de staatssecretaris aan om nog eens goed 
na te denken over het operationaliseren van het doelgroepenbeleid. Door geen uitspraak te 
doen over de 2% maatregel voor doelgroepactiviteiten van instellingen was de Raad 
stilzwijgend van koers veranderd ten opzichte van eerdere uitspraken waarin hij de 
staatssecretaris gesteund had met een analyse over de rol van de gevestigde cultuursector.   
Dit betekende dat de staatssecretaris zo goed als met lege handen stond om zijn plan te 
realiseren om ook de gevestigde instellingen te betrekken bij zijn diversiteitsbeleid. De inzet 
van de staatssecretaris heeft met zijn optreden alle betrokken actoren beïnvloed, veel 
dynamiek veroorzaakt, met een op dit punt zeer minimaal resultaat. 
 
Het Actieprogramma Cultuurbereik 
Naast de bovengenoemde plannen om de gesubsidieerde instellingen te betrekken bij het 
diversiteitsbeleid had de staatssecretaris in de uitgangspuntennotie laten weten te werken aan  
een stimuleringmaatregel voor participatie. Met dit Actieprogramma Cultuurbereik wilde de 
staatssecretaris een vijftal doelen realiseren, waaronder het bevorderen van de diversiteit.  
Na de kamerbehandeling van 30 juni 1999, de motie van 1 juli en de voortgezette  
kamerbehandeling op 30 september van hetzelfde jaar, wist de staatssecretaris dat zijn 
mogelijkheden om de gevestigde cultuursector te bewegen tot meer diversiteit heel beperkt 
waren. 
 
Hij concentreerde zich daarom op andere mogelijkheden om zijn beleid te realiseren en  
werkte het aangekondigde Actieprogramma Cultuurbereik uit. Zijn plan was om door  fors te 
investeren in dit programma daarmee ook een deel van zijn ambities op het gebied van 
diversiteitsbeleid te realiseren. Voor de staatssecretaris had dit het voordeel dat hij geen 
rekening hoefde te houden met de gesubsidieerde instellingen maar veel meer zelf kon sturen 
hoe hij dit programma wilde inrichten. Met een soortgelijk breed participatieprogramma voor  
scholen ‘Cultuur en School’ had het ministerie sinds 1996 goede ervaringen opgedaan.  
Op 12 november 1999 stuurde de staatssecretaris zijn plan voor het Actieprogramma 
Cultuurbereik naar de Tweede Kamer. Dit Actieprogramma bestond uit een landelijke 
component en een decentraal deel, het decentrale deel wilde de staatssecretaris met andere 
overheden uitvoeren. Het plan zou gefinancierd worden uit de extra middelen die voor de 
periode 2001-2004 beschikbaar zouden komen.  
 
De Kamer nam vervolgens een motie aan (motie Dittrich). Daarin stelde de Kamer dat er in de 
komende subsidieperiode plaats diende te worden ingeruimd, ook bij de besteding van 
middelen voor nieuw beleid, voor de plannen van kunstenaars en instellingen die 
onafhankelijk en vanuit een artistieke noodzaak tot stand komen.  
Dit betekende een waarschuwing aan de staatssecretaris dat hij niet zonder meer middelen in 
kon zetten voor het Actieprogramma Cultuurbereik. Deze ingreep van de Kamer sloot goed 
aan bij een klacht van Kunsten’92, in de eerder genoemde brief van 24 juni aan de Kamer, dat 
de staatssecretaris een gebrek aan respect toont voor autonome ontwikkelingen (KK). 
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De staatssecretaris kwam door deze motie nu ook wat betreft de uitvoering van het 
actieprogramma onder druk te staan en zocht steun bij de Raad in zijn adviesaanvraag.  
De staatssecretaris vroeg de Raad uit de aanvragen die in het kader van de cultuurnota waren 
voorgelegd, plannen voor te dragen voor financiering uit de middelen van het landelijke deel 
van het Actieprogramma Cultuurbereik.  
 
Opnieuw kwam Kunsten’92 in het geweer met een brief (een ‘adviesaanvraag’) aan de Raad 
voor Cultuur, om de advisering van de Raad te beïnvloeden door er nog eens op te wijzen dat 
de plannen (voor het Actieprogramma Cultuurbereik) van de staatssecretaris weinig ruimte 
lieten voor nieuwe initiatieven of ambities uit de sector. Te veel middelen zouden bestemd 
worden voor het Actieprogramma Cultuurbereik, ook wees de Raad nog eens op de visie van 
de Tweede Kamer op dit onderwerp. 
 
Toen de Raad wel gehoor gaf aan de aanvraag van de staatssecretaris en in zijn advies toch 
instellingen aanwees die voor financiering uit het Actieprogramma in aanmerking kwamen, 
was Kunsten’92 onaangenaam getroffen. De instelling schreef opnieuw naar de Kamer en 
waarschuwde dat als de staatssecretaris het advies van de Raad over zou nemen er 
onvoldoende middelen zouden zijn voor de gevestigde instellingen en autonome initiatieven 
uit de sector. 
De staatssecretaris werd weliswaar gesteund door de Raad, maar voelde aankomen dat hij in 
de Kamer voor de tweede keer onvoldoende steun zou krijgen voor zijn plannen.   
Daarom heeft hij het Actieprogramma Cultuurbereik gewijzigd. Hij zag af van het landelijke 
deel van het actieprogramma en reduceerde het tot het decentrale deel; dat aangeduid wordt 
als het Actieplan Cultuurbereik. 
De staatssecretaris die al genoegen had moeten nemen met een afgezwakte 
doelgroepenmaatregel werd nu ook gedwarsboomd in zijn plannen om het cultuurbereik te 
bevorderen. 
 
In dit krachtenspel is te zien hoe de KK-aanhangers niet alleen met succes weten te 
voorkomen dat zij een maatregel opgelegd krijgen, maar ook een stokje steken voor de 
plannen van de staatssecretaris om een aanzienlijk bedrag te besteden aan cultuurparticipatie, 
waaronder de participatie van immigranten Dat gebeurt omdat zij vrezen dat voor de 
autonome ontwikkelingen en de instellingen die zich daarmee bezighouden onvoldoende 
middelen zullen overblijven. In het cultuurbeleid is altijd ruimte geweest voor participatie 
doelstellingen maar kennelijk was het aandeel dat de staatssecretaris met deze maatregel 
daarvoor wilde bestemmen te groot. 

Deze ‘afslanking’ van het Actieprogramma  leek een knieval  te zijn voor de druk van de KK- 
alliantie. Het effect ervan was echter opzienbarend. Omdat de Raad voor Cultuur de adviezen 
openbaar had gemaakt, waren de instellingen die voor financiering uit het landelijk deel van 
het actieplan in aanmerking kwamen daarvan op de hoogte. Om problemen met 
beroepsprocedures te voorkomen hebben de instellingen die in aanmerking kwamen voor 
financiering uit het landelijk deel van het actieprogramma wel subsidie gekregen. Aan dat 
subsidie hing niet langer het oormerk van het actieprogramma; de instellingen zijn als 
reguliere instellingen gefinancierd. Hoewel het om bescheiden bedragen ging, betekende dit 
dat het aantal instellingen met een multiculturele signatuur, die een regulier subsidie 
ontvingen, aanzienlijk was toegenomen. 
 
Het totale pakket aan voorgenomen maatregelen 
De staatssecretaris wilde met een pakket aan maatregelen de diversiteit in de cultuursector 
bevorderen. De maatregelen die bestemd waren voor de gevestigde instellingen heeft hij in 
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het kader van de Cultuurnota niet kunnen realiseren door het effectieve optreden van de KK- 
alliantie. Dat was gezien de inzet van de staatssecretaris, die de gevestigde sector op dit punt 
had willen veranderen, een flinke tegenvaller. Daardoor werd de noodzaak groter om via 
andere maatregelen toch nog een deel van het beleid te realiseren. De staatssecretaris deed dat 
door drie specifieke instellingen in het leven te roepen en een grootschalig plan voor 
cultuurparticipatie. 
 
Bij het uitvoeren van het plan voor cultuurparticipatie was hij niet afhankelijk van de 
gesubsidieerde instellingen en had hij meer invloed op de inzet van de middelen. Het plan 
maakte geen deel uit van de procedure waarmee middelen tussen aanvragende instellingen 
worden verdeeld. Omdat het om veel geld leek te gaan kwam de KK- alliantie opnieuw met 
succes in actie, nu om het initiatief toch te betrekken bij de verdeling van middel onder 
aanvragers. Doel was te voorkomen dat er veel geld naar deze participatiemaatregel zou gaan 
en om te zorgen voor meer middelen voor de aanvragers van subsidies in het kader van de 
cultuurnota. Dat de inperking van het actieprogramma had als effect dat het aantal regulier 
gefinancierde instellingen met een multiculturele signatuur toenam, is op te vatten als een 
onbedoeld effect, of als een meesterstukje in ambtelijke strategie en timing. 
 
De staatssecretaris blijkt in dit cultuurnota proces alleen de maatregelen overeind te kunnen 
houden die door de KK-aanhang getolereerd werden. Dat betekende geen maatregelen die 
zich richtten op de gevestigde instellingen, maar specifieke maatregelen (Phenix foundation, 
Atana en een nader in te richten netwerk) en (in beperkte mate) op participatie gerichte 
maatregelen. 
 
Zo is de tekst niet alleen de uitkomst van de interactie tussen actoren (par. 3.1), maar is die 
uitkomst tevens ook het optimaal mogelijk haalbare resultaat, gezien de verschillen van in 
visie en belang van de betrokken actoren.  




