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Samenvatting
Sinds de jaren 1980 is de discussie over het begrip diversiteit, in relatie tot de intrinsieke
waarde van kunst, tussen wetenschappers, critici en politici gaande. Het begrip diversiteit
wordt door beleidsmakers in de culturele sector in de breedste zin van het woord opgevat
en toegepast, waardoor er vaak sprake is van begripsverwarring. Ondanks de groei van
mensen met een diverse culturele achtergrond in de Nederlandse samenleving is het
toepassen van een etnisch diversiteitsbeleid in de culturele sector niet volledig gelukt. In
de beeldende kunstsector lijkt dit wellicht nog moeilijker te vatten vanwege het feit dat de
etnische achtergrond van de kunstenaar door het kunstwerk wat hij of zij maakt niet per
se zichtbaar wordt.
De huidige minister van OCW, Ingrid Van Engelshoven pleit voor ‘cultuur voor
iedereen’, terwijl uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en
Cultureel Planbureau blijkt dat het kunstbereik onder mensen met een niet-westerse
achtergrond kleiner is dan onder westersen. Ook blijkt dat het niet mogelijk is iets te
zeggen over de presentie van kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de
culturele sector. Hierdoor lijkt een kloof te zijn ontstaan tussen enerzijds het
overheidsbeleid en het advies op het beleid vanuit het adviesorgaan van de overheid en
anderzijds de beleidstoepassing daarvan door fondsen in de beeldende kunstsector. In dit
onderzoek zijn de beleidsstukken, -adviezen en jaarverslagen uit de periode 2012-2018
bestudeerd aan de hand van een deductieve inhoudsanalyse. Het etnisch
diversiteitsbeleid in de beleidsstukken, -adviezen en jaarverslagen van de drie
bovengenoemde partijen zijn in drie domeinen gecategoriseerd en geanalyseerd.
Kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond worden tegen de achtergrond
van het brede Nederlandse cultuurbeleid in beeld gebracht.
Dit onderzoek heeft laten zien dat er met betrekking tot culturele diversiteit een
kloof is tussen het overheidsbeleid en het advies vanuit de Raad voor Cultuur aan de ene
kant, en aan de andere kant de beleidstoepassing daarvan in de beeldende kunstsector
door het Mondriaan Fonds. De doelstellingen zijn algemeen en niet specifiek gericht op
de niet-westerse kunstenaars en publiek. Ook was er in de onderzochte periode sprake
van begripsverwarring: diversiteit dan wel pluriformiteit werd als meerlagig begrip
gezien. Etniciteit speelde met betrekking tot de functie en de waarde van het beleid geen
herkenbare rol. De niet-westerse groep lijkt vergeten te zijn.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Mijn oog valt op een opiniestuk waarin de directeuren van de zes Rijkscultuurfondsen en
de Nationale Unesco Commissie aankondigen dat diversiteit niet langer de uitzondering,
maar de regel is (Post et.al. 2018). Het artikel Diversiteit kunst dwingen wij vanaf nu af met
subsidie verscheen op 22 augustus 2018 in de NRC. Er wordt gepleit voor een inclusieve
cultuursector, en voor diversiteit van makers en publiek. De auteurs stellen daarbij een
drietal doelen. Als eerste doel willen in het subsidiebudget een deel vrijmaken voor de
verhalen die nu niet gehoord worden en deze een podium geven. Daarnaast zetten ze zich
in voor de talentontwikkeling van jongeren, omdat ze vinden dat jongeren een
‘vernieuwende kracht’ hebben. Als derde doel zetten ze diversiteitsbeleid in hun eigen
organisaties in. Hiermee willen ze een diverse organisatie zijn met als gevolg dat ‘meer
pluriformiteit in de verhalen naar boven en naar binnen komen’ (Post et.al. 2018).
Anderhalve week later blijkt een derde van de adviseurs bij het Mondriaan Fonds een
diverse culturele achtergrond te hebben (Pama 2018). In het krantenartikel zeggen de
directeuren van de zes Rijkscultuurfondsen en de Nationale Unesco Commissie:
‘Diversiteit in de meest brede betekenis van het woord wordt vanzelfsprekend als het aan
ons ligt, zowel op het podium als achter de schermen’ (Post et.al. 2018). Die
vanzelfsprekendheid is nog maar de vraag. Het klopt dat Nederland meer omvat dan een
witte monoculturele kunst- en cultuursector. Nederland is divers en bevolkt door mensen
met verschillende seksen, leeftijden, opleidingsniveaus, religies, seksuele oriëntaties en
etniciteiten. Eigenen deze diversiteiten, zoals de zes Rijkscultuurfondsen dit ook
bedoelen, zich alle een plek binnen de kunst- en cultuursector toe? Dat vraag ik me af en
daarbij ook wat het begrip diversiteit allemaal omvat en inhoudt.
Vanaf de jaren 1980 wordt er tussen wetenschappers, critici en politici
gediscussieerd over het begrip diversiteit, mede in relatie tot de intrinsieke waarde van
kunst en de instrumentele inzet daarvan. Deze discussie is tot op heden nog onbeslist
(Schrijvers 2018, 6). Vaak is daarbij ook nog sprake van begripsverwarring: het begrip
diversiteit wordt door beleidsmakers in de culturele sector in de breedste zin van het
woord opgevat en toegepast, waarmee het begrip aan scherpte en focus verliest. Zo ook
pleit de huidige minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Ingrid Van Engelshoven
voor ‘cultuur voor iedereen’ in de in 2018 verschenen cultuurbrief Cultuur in een open
samenleving (Engelshoven 2018, 4). Voor de beeldende kunst blijkt dit al in hoge mate op te
gaan, vooral aan de publiekskant. Als er gekeken wordt naar bezoekersaantallen trok de
beeldende kunstsector in 2017 de helft van de bevolking aan (SCP 2018, 104). Maar Van
Engelshoven betrekt deze slogan ook op etniciteit, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
Ze geeft aan dat de toename van mensen met diverse culturele achtergronden in onze
samenleving tot een groei van de diversiteit onder kunstenaars en publiek in de culturele
sector heeft geleid (ibidem). In de praktijk blijkt die laatste groei evenwel beperkt. Uit
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk dat het aantal
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Nederlanders met een niet-westerse achtergrond tussen 2000 en 2018 met 59% is gestegen
(CBS 2018). Daartegenover staan cijfers over de culturele achtergrond van bezoekers die
door het Sociaal Cultureel Planbureau zijn verzameld. Daaruit blijkt dat onder de mensen
met een niet-westerse achtergrond het kunstbereik over het algemeen kleiner is dan
onder westerse mensen (SCP 2018, 105). Het Sociaal Cultureel Planbureau kijkt ook naar
kunstenaars met een niet-westerse komaf en komt daar met een kanttekening: ‘[…] het is
nu niet mogelijk om iets te zeggen over de mate waarin uiteenlopende bevolkingsgroepen,
met name mensen met een niet-westerse achtergrond, zich vertegenwoordigd kunnen
voelen in de presentie en presentatie van culturele uitingen’ (SCP 2018, 128).
Gelet op het bovenstaande lijkt het toepassen van een algemeen diversiteitsbeleid
binnen de specifieke praktijk van de Nederlandse kunst- en cultuursector nog moeilijk.
Een sector waarin etnische diversiteit wellicht nog moeilijker te vatten is dan in andere
sectoren is de beeldende kunstsector, voornamelijk vanwege het feit dat de etnische
achtergrond van de kunstenaar door het kunstwerk wat hij of zij maakt niet per se
zichtbaar wordt. Die extra complicerende factor heeft mij doen besluiten mijn onderzoek
voornamelijk te richten op de beeldende kunstpraktijk, daarbij uitgaande van de volgende
definitie: ‘Beeldende kunst betreft teken-, schilder- en grafische kunsten,
beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst, conceptuele kunst,
performancekunst, artistic research, niet-traditionele vormen van beeldende kunst,
fotografie, audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst, beeldende kunsttoepassingen
en kunst in de openbare ruimte’1. Dit brengt mij tot mijn probleemstelling: is er met
betrekking tot culturele diversiteit van beeldend kunstenaars met een niet-westerse
achtergrond een kloof tussen het overheidsbeleid, inclusief het advies op het beleid vanuit
het adviesorgaan van de overheid de Raad voor Cultuur enerzijds, en anderzijds de
beleidstoepassing daarvan in de beeldende kunstsector door de relevante fondsen? De
veronderstelde kloof kan mede worden gezien tegen de achtergrond van de bestaande
rolverdeling. Aan de ene kant staat de Raad voor Cultuur als het wettelijk adviesorgaan
van de regering en het parlement voor de culturele sector. Hij adviseert over
beleidskwesties en de grote, BIS2-gerelateerde subsidieaanvragen (Raad voor Cultuur
2015, 4). De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan de Raad voor Cultuur
om advies vragen als het gaat om beleidskwesties. Aan de andere kant staan de zes
overheidsgesubsidieerde Rijksfondsen die het beleid, zoals dat door de minister al of niet
door de Raad geadviseerd is geformuleerd, opvolgen c.q. realiseren.
Voor dit onderzoek maak ik gebruik van het begrip diversiteit, al dan niet verbonden met
beleid omtrent culturele diversiteit. Als object van onderzoek kies ik voor de etniciteit van
1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau definieert aan de hand van de door het Mondriaan Fonds opgezette algemene
voorwaarden de beeldende kunstsector in Het Culturele Leven. (SCP 2018, 11; Mondriaan Fonds) www.Mondriaan
Fonds.nl/aanvragen/algemene-voorwaarden-en-werkwijze-mondriaan-fonds/ Geraadpleegd op 19 juni 2019.
2 BIS-instellingen zijn cultuurproducerende, -presenterende en -ondersteunende instellingen die opgenomen worden in de
culturele basis infrastructuur en vormen ‘de ruggengraat van het Nederlands cultuurbestel’. Zij vervullen belangrijke functies in
vele, uiteenlopende disciplines (Raad voor Cultuur) http://bis2017-2020.cultuur.nl/inleiding/werkwijze-en-verantwoording
Geraadpleegd op 19 juni 2019.
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beeldend kunstenaars en publiek. Deze groep wordt afgebakend door te focussen op
beeldend kunstenaars en publieksgroepen met een niet-westerse achtergrond3. De
kunstenaarsgroep presenteert zijn werk in presentatie-instellingen en beeldende
kunstmusea, maar ook in de openbare ruimte, in ateliers, op beurzen en kleinschalige
beeldende kunstevenementen. Deze zijn echter een stuk moeilijker te omvatten, omdat er
geen overzicht is van de productie van beeldend kunstenaars en hoe vaak zij hun werk
presenteren (SCP 2018, 22). Evenmin geldt dit voor de publieksgroep, waarbij
bezoekersmonitoring in de beeldende kunstsector summier is (SCP 2018, 99). De
Collectieve Selfie (2018), een initiatief van Beeldende Kunst Nederland (BKNL), biedt een
overzicht omtrent de beeldende kunstsector (BKNL 2018, 4). Henk Vinken, werkzaam bij
Pyrrhula Research Consultants, heeft een uitgebreide analyse gemaakt van alle
beschikbare cijfers over beeldend kunstenaars (ibidem). In de uitgave komen
verschillende facetten omtrent diversiteit aan bod, zoals sekse, leeftijd en inkomen.
Etniciteit komt echter niet ter sprake.
Om te achterhalen of er zich daadwerkelijk een kloof bevindt tussen het
overheidsbeleid en de toepassing daarvan in de praktijk maak ik daarom de vergelijking
tussen het etnische diversiteitsbeleid voor kunstenaars en publiek met een niet-westerse
achtergrond vanuit de overheid, de Raad voor Cultuur en het fonds voor de beeldende
kunstsector, in dit geval het Mondriaan Fonds. De drie met elkaar vergeleken partijen: het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Raad voor Cultuur en het
Mondriaan Fonds zijn alle van belang om de transitie van het beleid beter te kunnen
vatten. Het in beeld brengen van de betrokken actoren is van groot belang om de
veranderingen, overnames en toepassingen van het beleid beter te kunnen begrijpen. Het
ministerie van OCW heeft eens per vier jaar de taak het beleid voor de culturele sector te
ontwikkelen waarover de Raad voor Cultuur adviezen uitbrengt. Het Mondriaan Fonds
dat een van de zes Rijkscultuurfondsen is, krijgt subsidie ten behoeve van de
kunstbevordering in de beeldende kunstsector. Naar mijn mening heeft het een grote
invloed op het ander en zijn de drie organen in hun functioneren met elkaar verbonden.
Om een duidelijk beeld te krijgen van het etnisch diversiteitsbeleid in de
kunstsector is het van belang om allereerst een korte politieke historie te geven over het
beleid omtrent culturele diversiteit vanaf 1980 tot heden. Het beleid en de doelen van het
Mondriaan Fonds zijn van belang aangezien het fonds zich richt op subsidiëring van
beeldend kunstenaars. Het beleid en de doelen van het fonds zijn beschreven in
jaarverslagen. Ik richt me op de jaren 2012 tot en met 2018 omdat het Fonds BKVB en de
Mondriaan Stichting vanaf 2012 zijn gefuseerd tot het Mondriaan Fonds. Met betrekking
tot het beleid vanuit het ministerie van OCW wordt er alleen gekeken naar
beleidsopvattingen die te maken hebben met diversiteit in hetzelfde tijdsbestek als bij het

3 Het CBS typeert een niet-westers persoon als ‘een persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, LatijnsAmerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije’ (CBS).
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Mondriaan Fonds. Ik gebruik daarvoor de jaarlijks uitgegeven OCW-monitor Cultuur in
Beeld (2012-2017) en de laatste uitgave Het Culturele Leven (2018). De adviesstukken en
sectoranalyses van de Raad voor Cultuur worden ook meegenomen in het onderzoek
mede vanwege de adviserende rol voor de overheid en betreffen uiteenlopende
documenten die zijn gepubliceerd tussen 2011 en 2019.
In dit onderzoek kijk ik naar begrippen zoals inclusie, inclusief, culturele
diversiteit, etniciteit, niet-westers en de niet meer gebruikelijke term allochtoon binnen
het beleid. De begrippen kunnen elkaar afwisselen omdat de diversiteit in politieke zin
verschillende vormen aanneemt. Er wordt niet gekeken naar andere beleidsdoelen die te
maken hebben met andere zaken dan hierboven zijn beschreven. Naast beleidsteksten
van de minister, raad en fonds zijn visies van theoretici en critici uit het werkveld zeer
belangrijk, omdat zij op het gevoerde beleid reageren, reflecteren en kritiseren. Dit zullen
essays, boeken, interviews en krantenartikelen zijn met betrekking tot het onderwerp
culturele diversiteit van kunstenaars en publiek en waar mogelijk toegespitst op de
beeldende kunstsector. De centrale vraag luidt: In hoeverre werd in de periode 2012-2018 het
overheidsbeleid met betrekking tot etnische diversiteit in de beeldende kunstsector door het
Mondriaan Fonds toegepast?
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Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
In dit theoretisch hoofdstuk baken ik allereerst het begrip diversiteit af. Als tweede geef ik
vanuit verschillende perspectieven een definitie van etniciteit, etnische identiteit en
cultuur. Belangrijk, omdat deze begrippen verbonden zijn met culturele diversiteit die ten
grondslag ligt aan de functie, het effect en de waarde van het cultuurbeleid met
betrekking tot etnische diversiteit. Een en ander is terug te vinden in de door het
ministerie van OCW gepubliceerde afleveringen van Cultuur in Beeld, de adviezen van
Raad voor Cultuur, en de jaarverslagen van het Mondriaan Fonds. Ik gebruik deze
bronnen om het feitelijk effect van de gelanceerde maatregelen op het gebied van
etnische diversiteit te kunnen beschrijven, afbakenen en analyseren. Daarna beschrijf ik
vanuit politiek en wetenschappelijk perspectief de historische ontwikkelingen van het
culturele diversiteitsbeleid vanaf de jaren 1980 tot heden. Tot slot definieer ik het verschil
tussen de intrinsieke waarde van kunst en de instrumentele inzet daarvan. De
instrumentele inzet wordt immers als beleidslegitimering gebruikt, wat is terug te vinden
in beleidsadviezen en -doelen vanuit het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en
het Mondriaan Fonds.

2.1 De afbakening van het begrip diversiteit en super-diversiteit als
thema en als instrument
De ontwikkelingen omtrent diversiteit gaan een aantal decennia terug en de invulling en
inzet daarvan hebben sinds de jaren tachtig heel wat variatie laten zien. De relatie tussen
het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en de fondsen in de culturele sector met
betrekking tot culturele diversiteit blijft in de politiek en wetenschap tot op heden een
onderwerp waar veel over gediscussieerd wordt. Dit is ook terug te vinden in ministeriële
stukken van 1980 tot heden. In het kader van dit onderzoek zal ik allereerst het begrip
diversiteit afbakenen. Voor deze afbakening maak ik gebruikt van de door Vertovec
voorgestelde theoretische onderbouwing. Beleid dient volgens hem als bouwsteen voor
kwesties als immigratie, etnische diversiteit en multiculturalisme (Vertovec 2009, 7).
Vertovec is van mening dat diversiteit niet smal afgebakend moet worden. Hij gebruikt
het begrip in ruime zin en definieert vanuit een sociaal perspectief diversiteit als: ‘[…]
leeftijd, geslacht, seksualiteit, plaats, nationaliteit, etc. - evenals etniciteit en religie’
(Vertovec 2009, 9). Diversiteit kan onderverdeeld worden in drie domeinen: de
configuratie, representatie en ervaring van diversiteit (Vertovec 2009, 9). De configuratie
van diversiteit heeft te maken met de categorisatie van diversiteit en hoe diversiteit in
sociale structuren en demografische verhoudingen verschijnt (Vertovec 2009, 10). Of te
wel, de verdeling in sociale structuren en demografische verhoudingen wordt
gecategoriseerd aan de hand van het ruime begrip diversiteit. Voornamelijk is dit gegeven
terug te vinden in cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de
7

Cultuurindex en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) die alle
migratieverschuivingen, bezoekerscijfers en etniciteit van bezoekers in onder andere
musea monitoren. Het tweede domein dat betrekking heeft op de representatie van
diversiteit gaat in op de manier waarop diversiteit op de maatschappelijke agenda
zichtbaar wordt (Vertovec 2009, 14). De representatie van diversiteit is in feite de manier
waarop er over diversiteit wordt gedacht en gepraat. Het resultaat daarvan wordt tastbaar
in kwantitatief onderzoek, in beleidsvoorstellen en in publieke debatten (Vertovec 2009,
15). Het door Vertovec beschreven laatste domein heeft betrekking op de uiteenlopende
ervaringen van diversiteit in de samenleving als geheel (Vertovec 2009, 23-4). In de
kunstsector blijft specifiek onderzoek gericht op de omvang van de etnische groepen en
ervaringen van beeldend kunstenaars met een niet-westerse achtergrond die fungeren als
doelgroep van het beleid. Voor dit onderzoek maak ik gebruik van wat voorhanden is:
beleidsstukken van het ministerie van OCW, adviesstukken van de Raad voor Cultuur en
jaarverslagen van het Mondriaan Fonds. Ik werk ze, aan de hand van de analyse, uit in de
resultatenhoofdstukken 4, 5 en 6. De plaats die diversiteit inneemt in het cultuurbeleid en
hoe deze wordt ingezet komt daar aan het licht. De politieke beleidsontwikkelingen
omtrent diversiteit vanaf de jaren tachtig tot heden zullen later in dit theoretisch kader,
respectievelijk in 2.3 Politieke ontwikkelingen op het gebied van het culturele diversiteitsbeleid
van 1980 tot heden, worden uitgewerkt.
Martiniello haalt in zijn onderzoek Immigrants, ethnicized minorities and the arts: a
relatively neglected research area aan dat de link tussen diversiteit en de kunsten te weinig
wordt onderzocht. Zijn onderzoek beoogt de noodzaak aan te tonen om ‘de relevantie van
de kunsten in theoretische en beleidsdebatten over de integratie van immigranten en
diversiteit in migratie- en postmigratiesteden beter te begrijpen’. Hij onderscheidt daarbij
vijf domeinen: lokale cultuur, sociale relaties en interacties, lokaal cultureel en
incorporatiebeleid, lokale politiek en lokale economie (Martiniello 2015, 1231). Volgens
Martiniello is het op cultureel niveau van belang te onderzoeken of en zo ja, hoe artistieke
producties van immigranten en leden van etnische en raciale minderheden de lokale
mainstream weten te veranderen (ibidem). Daarnaast probeert hij een duidelijker beeld te
scheppen over de relevantie van diversiteit en kunst in het theoretische en politieke
discours. Hij beweert dat kunstenaars met een andere etnische achtergrond de sector
transformeren (Martiniello 2015, 1231-2). Het zou, met andere woorden, onderzocht moeten
worden in hoeverre de kunstenaar met een niet-westerse achtergrond invloed heeft op de
totale werking van de kunst- en cultuursector. Martiniello maakt daar wel een
kanttekening bij en zegt dat kunst weliswaar de potentie heeft groepen aan elkaar te
binden, maar tegelijkertijd ook een kloof kan creëren tussen verschillende groepen op
basis van etniciteit (Martiniello 2015, 1232). Dit komt volgens hem door ‘[…] a tension
between ethnic fragmentation and separation on the one hand and ethnic mixing and
dialogue on the other’ (ibidem). De spanning tussen culturen komen in debatten omtrent
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diversiteit meermalen aan bod. De manier waarop diversiteit de reguliere cultuur
verandert is een relevant onderwerp (Martiniello 2015, 1230). Ook op politiek vlak, waar
artistieke uitingen worden ingezet bij de mobilisatie van politieke marginale groepen
zoals immigranten en etnische minderheden (Martiniello 2015, 1233). Ofwel, Martiniello
beweert dat als er vanuit de politiek aandacht is voor diversiteit als artistiek uitgangspunt
dit kan zorgen voor een verkleining van de hierboven beschreven kloof en wellicht juist
zorgen voor verbinding tussen culturen in de samenleving. Als laatste vindt Martiniello
dat de culturele en artistieke bijdrage van mensen met een migratieachtergrond vaak
wordt vergeten, wat kan leiden tot een ten onrechte verwaarlozing van de mogelijkheden
die de kunstsector op dit vlak biedt (Martiniello 2015, 1234).
In nieuw onderzoek Comparing Super-Diversity spreken Vertovec en Meissner over
de opkomende en steeds populairder wordende term super-diversity. Over het algemeen
wordt de term gebruikt om de aanwezigheid van een toenemend aantal etnische groepen
aan te duiden, waardoor de dominantie van al eerder gearriveerde grote
migrantengroepen afneemt (Meissner en Vertovec 2015, 543). Het concept super-diversiteit
is volgens Meissner en Vertovec vooralsnog werk in uitvoering en beschrijft de nieuwe
conditie omtrent multiculturalisme in de eenentwintigste eeuw (Meissner en Vertovec
2015, 542). Vertovec deed al eerder onderzoek naar super-diversiteit en vroeg bij die
gelegenheid aandacht voor een drietal aan het concept verbonden aspecten: beschrijvend,
methodologisch en beleidsgericht. Als eerste gebruikt hij hier de term super-diversiteit
om daarmee gedurende de afgelopen drie decennia de veranderende
bevolkingsconfiguraties in beeld te brengen die voortkomen uit mondiale
migratiestromen (Meissner en Vertovec 2015, 542). Het wordt door hen gezien als een
samenvattingsterm die de onderlinge verbanden van migratiepatronen kan aanduiden
(ibidem). Het aanduiden van de migratiepatronen is hetzelfde als de eerdergenoemde
‘configuratie van diversiteit’ waaraan data met betrekking tot migratiepatronen ten
grondslag ligt. Daarnaast wordt de term gebruikt in een methodologische context waarin
fundamentele benaderingen binnen de sociale wetenschapsstudies over migratie
geherformuleerd worden met de bedoeling om complexe en nieuwgevormde sociale
formaties beter te begrijpen (ibidem). Als derde fungeert super-diversiteit als een begrip
waarmee beleidsmakers nieuwe veranderingen in de bevolking kunnen herkennen
(Meissner en Vertovec 2015, 543). Cultuurbeleidsmakers in Nederland zijn, zoals al eerder
is geconstateerd, sinds de jaren tachtig bezig met het inbedden van diversiteit in het
cultuurbeleid dan wel met het aansporen van uitvoerende instanties te komen tot een
inclusieve(re) kunst- en cultuursector. Super-diversiteit richt zich op
migratieachtergronden en maakt het in de beeldende kunstsector mogelijk om de
etniciteit van beeldend kunstenaars aan te duiden en in te kunnen kaderen.
Een andere kijk op diversiteit geeft Bart Top in samenwerking met NetwerkCS in het
artikel Het Geheim van Diversiteit: Kunst vieren, delen en beleven. Daarin beweert hij dat het
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begrip diversiteit vanuit twee perspectieven bekeken kan worden, namelijk diversiteit als
thema en diversiteit als instrument (Top 2008, 4). Het eerste perspectief ‘diversiteit binnen
een doelgroepenbenadering’ heeft betrekking op het idee van integratie met behoud van
eigen cultuur (Top 2008, 5). Dit fenomeen ontwikkelde zich vanaf de jaren tachtig op
overheidsniveau. Culturele diversiteit wordt binnen dit perspectief gereserveerd voor een
specifiek deel van de sector en heeft als thema: ‘[…] het deel dat de allochtonen bedient’
(Top 2008, 6). De kunstenaar met een niet-westerse achtergrond moest met andere
woorden eenzelfde etnisch publiek aanspreken. Kunstenaars met een
migratieachtergrond kregen de kans om hun opleidingsachterstand in te halen en kregen
een plaats binnen verschillende talentontwikkelingsprogramma’s (ibidem). Dit had
nauwelijks effect: jaren later bleek het aandeel van niet-westerse afgestudeerden
bachelors van creatieve/kunstzinnige hbo- en mbo-opleidingen ten opzichte van het totaal
in 2016 en 2017 respectievelijk nog steeds maar 11% en 9% te zijn (SCP 2018, 68). Daarmee
kwam van beleid vanuit het perspectief ‘diversiteit binnen een doelgroepenbenadering’
weinig terecht. Als tweede perspectief ‘diversiteit als basaal element van kunst’ werd
diversiteit in een breder perspectief geplaatst (Top 2008, 7). Hier kreeg het begrip
diversiteit een bredere betekenis en sloot het andere vormen van verschil, zoals leeftijd en
sekse niet uit (ibidem). Dit bracht met zich mee dat diversiteit een ‘meerlagig begrip’ werd
waarbinnen etniciteit een rol kon spelen en daarmee een kleur kon geven aan kunst (Top
2008, 8).
Diversiteit wordt, zo blijkt, door wetenschappers verschillend geïnterpreteerd en
toegepast. Enerzijds is diversiteit een containerbegrip waaronder verschillende vormen
van verschil vallen. Deze verschillende - zoals door Vertovec beschreven - vormen van
diversiteit betreffen: leeftijd, geslacht, seksualiteit, plaats, nationaliteit, etniciteit en religie.
Anderzijds wordt diversiteit als term gebruikt om het naast elkaar bestaan van
verschillende etniciteiten aan te kunnen duiden. Voor dit onderzoek maak ik gebruik van
de term super-diversiteit omdat die expliciet gericht is op het aanduiden van mensen met
een migratieachtergrond. Daarnaast gaat dit onderzoek in op de beeldende kunstenaars
met een niet-westerse achtergrond waardoor de door Meissner en Vertovec term superdiversiteit passend is. Ook maak ik gebruik van de gedachtegang van Martiniello:
‘diversiteit als bindmiddel tussen culturen in de kunstsector’. De twee betekenissen die
Top aan diversiteit geeft zijn van belang en zullen gebruikt worden in de analyses om de
verschillende functies van diversiteit aan te kunnen duiden: enerzijds als thema
anderzijds als instrument.
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2.2 De begripsverwarring tussen etniciteit, etnische identiteit en
cultuur
Na het afbakenen van het begrip super-diversiteit in hoofdstuk 2.1, zal ik in dit hoofdstuk
een aantal nieuwe begrippen behandelen. Net als bij diversiteit zijn er omtrent het
complexe begrip etniciteit de nodige discussies en verschuivingen. Soms wordt er geen
onderscheid gemaakt tussen cultuur, etniciteit en etnische identiteit, en lijken ze
overlappingen te hebben. Etniciteit leidt tot het trekken van scherpe sociale grenzen,
terwijl een culturele grens eerder een gradueel en overlappend karakter heeft (Van
Leeuwen 2003, 192). Het niet onderscheiden van cultuur en etniciteit kan leiden tot ‘de
veronderstelling dat cultuur de natuurlijke eigenschap van een “ras” is’ (Van Leeuwen
2003, 191). Etnische identificatie gaat om identificatie met een gedeelde oorsprong.
Culturele identificatie gaat daarentegen om identificatie met een gedeelde cultuur waarbij
identificatie beperkt blijft tot het actieve belang dat men zelf hecht aan levenspatronen en
kaders (Van Leeuwen 2003, 198). ‘Etnische groepen vloeien voort uit een act van
zelftoeschrijving en toeschrijving door anderen zodat de grens met die anderen in de
eerste plaats bestaat in de relatie tussen deze groepen’ (Van Leeuwen 2003, 192). Een
etnische groep laat zich ook definiëren vanuit de verwijzing naar een gedeelde oorsprong
(Van Leeuwen 2003, 193). Deze gedeelde oorsprong van een groep mensen kan zorgen
voor een sterk etnisch bewustzijnsgevoel. Een verhoogd etnisch bewustzijn kan
vervolgens een motivatie zijn voor de productie van cultuur waarbij cultuurverschillen
verband houden met etnische markering (Van Leeuwen 2003, 193). Etniciteit kan daarom
invloed op de invulling van cultuur hebben, maar dat betekent niet dat ze gelijk aan
elkaar zijn. Vermeulen hanteert twee uiteenlopende noties van cultuur: cultuur als
leefwijze en cultuur als leefstijl (Vermeulen 2001, 13). Het verschil tussen deze twee noties is
dat cultuur als leefwijze onderdeel is van de culturele kenmerken die iemand met zich
meedraagt c.q. geïnternaliseerde cultuur op basis van het weet- en waarderingsbezit
(Vermeulen 2001, 13). Cultuur als leefstijl daarentegen dient ter onderscheiding van anderen
en heeft te maken met verschillen tussen mensen en richt zich op hetgeen naar buiten
treedt, zoals muzieksmaak en kledingstijl (Vermeulen 2001, 14). Cultuur is geen
afgebakend begrip. Cultuur omvat clusters van perspectieven en is nooit uniform (Van
Leeuwen 2001, 227). Etniciteit kan net als cultuur ook in tweeën gesplitst worden: oude en
nieuwe etniciteit. Oude etniciteit heeft betrekking op het ondergeschikt stellen van de
etnische identiteit aan de leefomgeving en is te scharen onder cultuur als leefwijze
(Vermeulen 2001, 15). Nieuwe etniciteit daarentegen is precies het tegenovergestelde,
waarbij de culturele verschillen tussen mensen er minder toe doen en de presentatie van
het anders-zijn juist voorop staat. Ofwel, cultuur als leefstijl is ondergeschikt en de
etnische identiteit staat voorop (ibidem).
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2.3 Politieke ontwikkelingen op het gebied van het culturele
diversiteitsbeleid van 1980 tot heden
De eerste notie van diversiteit is terug te vinden in de Discussienota (1983) van ex-minister
van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur Elco Brinkman4. Hij vond dat het cultuurbeleid
moest streven naar een grotere ‘culturele pluriformiteit’ (Pots 2000, 325). Pluriformiteit
werd door Brinkman gecombineerd met de overkoepelende kwaliteitscriteria (de kwaliteit
en verscheidenheid van de kunst) en niet specifiek aan etniciteit. Tien jaar later, in het
eerste ‘paarse’ kabinet-Kok groef staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen Aad Nuis dieper dan zijn voorgangers in het diversiteitsdossier. Het
‘integrale cultuurbeleid’ moest een bijdrage leveren aan ‘het besef van nationale identiteit
en als zodanig aan de cohesie en solidariteit in een multiculturele samenleving’ (Pots
2000, 333). Pluriformiteit als begrip werd vervangen door multiculturalisme: nergens werd
er gesproken over ‘diversiteit’. In de cultuurnota 1997-2000 Pantser of ruggengraat werd het
interculturaliteitsbeleid door staatssecretaris Nuis5 ingevoerd die aanstuurde op een
samenspel en ontmoeting tussen verschillende culturen (Delhaye 2018, 9). Dit beleid
moest ‘bijdragen aan het besef van nationale identiteit en als zodanig aan de cohesie en
solidariteit in een multiculturele samenleving’ (Pots 2000, 333). Pas in de jaren 1999 en
2000 werd het begrip diversiteit geïntroduceerd waarbij het concept culturele diversiteit
in het cultuurbeleid centraal kwam te staan. Staatssecretaris Van der Ploeg6 had destijds
het doel voor ogen om culturele pluriformiteit naar een zelfstandige factor in het beleid
op te waarderen (Delhaye 2018, 9). Hij miste de wisselwerking tussen aanbod en publiek,
in het bijzonder jongeren en minderheden en vond dat er – mede met die doelgroepen
voor ogen - weinig ruimte was voor vernieuwing in het kunstaanbod (Van der Ploeg 1999,
19). Opvallend is dat tot de beginjaren 2000 de beleidsfocus omtrent diversiteit meer op
publiek werd gelegd dan op kunstenaars. Totdat staatssecretaris Van der Laan7 in 2004 in
haar cultuurnota 2005-2008 aangaf dat mensen met een niet-westerse of dubbele
achtergrond bijzondere aandacht verdienden omdat ze de sector met nieuwe verhalen en
beelden verrijkten. Ze zette daarom in op een interculturele programmering (Van der
Laan 2004, 2). Volgens haar was de sector in tweeën gedeeld. Enerzijds bestond die uit het
gevestigde circuit en anderzijds uit multiculturele instellingen en projecten (Van der Laan
2004, 3). Haar doel was om een ‘samenhangend cultureel landschap waar voor alle
verschillende cultuuruitingen in Nederland een plaats is’ te creëren (Van der Laan 2004,
3). De Raad voor Cultuur bepleitte in de in 2007 uitgebrachte Adviesagenda Cultuurbeleid &
Culturele Basisinfrastructuur dat kunstenaars en culturele instellingen niet moesten worden
ingekaderd in een etnische definitie. Hij vond dat dit een belemmerend effect had op de
toenadering van verschillende cultuuruitingen (Raad voor Cultuur 2014, 14).
Elco Brinkman, CDA, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Kabinetten-Lubbers I en II, 1982-1989.
Aad Nuis, Democraten 66, staatssecretaris ministerie OCW, Kabinet-Kok I, 1994-1998.
6 Rick van der Ploeg, PvdA, staatssecretaris ministerie OCW, Kabinet-Kok II, 1998-2002.
7 Medy van der Laan, D66, staatssecretaris ministerie OCW, Kabinet-Balkenende II, 2003-2006.
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Vijf jaar later schreef minister Plasterk8: ‘het cultuurbeleid is “inclusief”, dus bedoeld voor
alle Nederlanders, hetzij als makers, hetzij als publiek’ (Schrijvers 2018, 5). In 2009 schreef
hij een brief bij de cultuurnota 2009-2012 aan de Tweede Kamer met als onderwerp
‘culturele diversiteit’. Daarin ontvouwde hij zijn ideeën over diversiteit in de culturele
sector. Volgens hem ging diversiteit niet alleen om etniciteit, maar had het ook betrekking
tot sekse, leeftijd, opleiding, religie, inkomen en seksuele oriëntatie (Plasterk 2009, 1). De
denkwijze van Plasterk zorgde voor een verruiming van het begrip: waar eerder alleen
gesproken werd over etniciteit, doelde Plasterk op een bredere definitie. In datzelfde jaar
bracht NetwerkCS het onderzoek De olifant in de kamer: Staalkaart culturele diversiteit in de
basisinfrastructuur uit. Daarin werd culturele diversiteit getoetst aan de hand van vier P’s:
programmering, publiek, partners en personeel. De pijlers programma en publiek waar
dit onderzoek zich op concentreerde, richt zich op kunstenaars en publiek. Het
onderzoeksteam ordende argumenten die zich richten op de vraag of cultuuraanbod
uitsluitend om de intrinsieke waarde gesubsidieerd moet worden, of ook als instrument
ten gunste van diversiteitsbeleid mag worden ingezet (NetwerkCS 2009, 44-5). Uit het
NetwerkCS onderzoek en op verzoek van Plasterk kwam de Code Culturele Diversiteit,
die als gedragscode van de sector zelf dient, in 2011 tot stand. De Code Culturele
Diversiteit zet zich in om de twee gescheiden culturele werelden te verbinden en daarmee
de kloof die Van der Laan beschreef te verkleinen. De code streeft er voorts naar een
bijdrage te leveren aan het spreken over én toepassen van culturele diversiteit zodat het
‘kwaliteitsbegrip van kunst “diversiteitsbestendig” ofwel “inclusief” is’ (Code Culturele
Diversiteit 2016, 2-3). De code hanteert dezelfde definitie van niet-westerse personen als
het CBS (Code Culturele Diversiteit 2016, 4). Volgens de makers ligt de toegevoegde
waarde van de code in ‘de beïnvloeding van het gedrag van toezichthouders (d.w.z. leden
van de Raad van Toezicht of het bestuur), directies en medewerkers van culturele
instellingen’ (Code Culturele Diversiteit 2016, 4). Ze zien het niet als een afvinklijst, maar
de werking wordt bepaald door de mate waarin de intenties leidend zijn voor alle
betrokkenen (ibidem).
Omdat dit onderzoek vooral is gericht op kunstenaars en publiek, zal ik mij
beperken tot de eerste twee p’s: programma en publiek. Onder programma verstaat de
code: ‘de inhoudelijke producten en diensten van de instelling’ (Code Culturele
Diversiteit 2016, 4). Publiek wordt gedefinieerd als ‘de (eind)afnemers van de inhoudelijke
producten en diensten’ (ibidem). Onder deze pijlers vallen de principes en de bepalingen
die samen de Code Culturele Diversiteit vormen. De principes zijn breed opgedragen
opvattingen, algemeen geldend voor culturele instellingen, en worden ingezet om
diversiteit in de instelling adequaat vorm te kunnen geven (Code Culturele Diversiteit
2016, 5). De vier principes (visie, beleid, lerend vermogen, en toezicht en verantwoording)
worden in de bepalingen nader toegelicht. De vier bepalingen beschrijven het gedrag om
8

Ronald Hans Anton Plasterk, PvdA, minister van OCW, Kabinet-Balkenende IV, 2007-2010.
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diversiteit in de praktijk te bevorderen: het formuleren van een visie op diversiteit, het
formuleren van beleid ter bevordering van diversiteit, het stimuleren van het lerend
vermogen en toezicht en verantwoording (Code Culturele Diversiteit 2016, 5-6). De Code
Culturele Diversiteit hanteert het principe ‘pas toe of leg uit’ (Code Culturele Diversiteit
2016, 5). De vier principes dienen door culturele instellingen in principe te worden
gerespecteerd en toegepast. Als een instelling de principes niet toepast dient daarvoor een
substantiële uitleg te worden gegeven.
Na de economische crisis die in 2008 inzette, vond er een verschuiving in de
beleidsoriëntatie plaats. In 2011 liet staatssecretaris Zijlstra9 met zijn cultuurnota 2013-2016
Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid blijken instrumentele effecten van kunst
(economische en sociale effecten) in het beleid voorop te zetten. Hij vond dat culturele
diversiteit geen overheidsprioriteit meer had. In zijn woorden: ‘De nieuwe
basisinfrastructuur zal geen ruimte meer bieden voor ontwikkelinstellingen op het gebied
van culturele diversiteit. Het kabinet vindt dit een taak van instellingen zelf en voert
hiervoor geen specifiek beleid’ (Zijlstra 2011, 35). De Raad voor Cultuur schetste in de
Cultuurverkenning uit 2014 een aantal ontwikkelingen en verklaarde daarbij dat er zijns
inziens veel nadruk lag op nieuw talent waardoor het nieuwe de vijand kon worden van
het betere (Raad voor Cultuur 2014, 41). Of dit ook over de diversiteit en etnische groepen
van de sector ging is niet duidelijk, wellicht is het ideaal met betrekking tot etniciteit door
de bezuinigingen naar de achtergrond geschoven.
In 2015 kwam culturele diversiteit weer op de voorgrond te staan. Volgens exminister Bussemaker10 leverden kunstenaars met een cultureel diverse achtergrond een
grote bijdrage aan de vernieuwing van het aanbod (Bussemaker 2013, 16). Bussemaker
pleitte voor een omarming van de Governance Code Cultuur (GCC). Zij kondigde in de
periode 2017-2020 het toepassen van Code Culturele Diversiteit aan, die is opgenomen in
de GCC, door de instellingen te monitoren (Bussemaker 2013, 17). De GCC bood volgens
haar ‘een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties’ en ‘[…]
is bedoeld om bewustwording en kritische reflectie door bestuur en toezicht te
stimuleren’ (Governance Code Cultuur 2019, 7). De GCC hanteert dezelfde principes als
de Code Culturele Diversiteit, namelijk ‘pas toe én leg uit’. De huidige minister Van
Engelshoven11 laat in Cultuur in een open samenleving (2018) weten dat een van de
maatregelen van het huidige kabinet gericht is om ‘de diversiteit in het culturele veld te
stimuleren’ (Van Engelshoven 2018, 4). Met betrekking tot de voorbereidingen voor 20212024 wil het kabinet ‘ruimte bieden aan een diversiteit van verhalen en kunstuitingen en
aan een nieuwe generatie makers, zodat het cultuurbeleid bij de tijd blijft en het aanbod
aantrekkelijk blijft voor de gehele bevolking’ (Van Engelshoven 2018, 23). Deze visie sluit
aan bij Van der Laan die in haar cultuurnota 2005-2008 schreef dat culturele diversiteit
Halbe Zijlstra, VVD, staatssecretaris ministerie OCW, Kabinet-Rutte I, 2010-2012.
Jet Bussemaker, PvdA, Minister van OCW, Kabinet-Rutte II, 2012-2017.
11 Ingrid van Engelshoven, D66, Minister van OCW, Kabinet-Rutte III, 2017-heden.
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voor een verrijking van de sector moest zorgen. Terugkijkend naar de periode die in 1980
begon wordt duidelijk dat er een constante verschuiving van het begrip diversiteit plaats
heeft gevonden. Mede daardoor is de groep waarop dit begrip betrekking heeft tot op
heden nog steeds niet duidelijk omlijnd.

2.4 De intrinsieke waarde versus de instrumentele inzet van kunst
De discussie omtrent de waarde van kunst en de instrumentele inzet daarvan is nauw
verbonden met de groepen die onder het begrip diversiteit te vangen zijn, omdat
diversiteit op twee manieren ingezet kan worden: als thema en als instrument. Ik zie hier
een verband: de waarde van kunst is gelijk aan diversiteit als thema en de instrumentele
inzet van kunst is gelijk aan diversiteit als instrument. In het veld zijn hier twee visies te
onderscheiden. Enerzijds zijn sommige wetenschappers en critici van mening dat de
politiek afstand moet nemen van de autonome, intrinsieke waarde van de kunst.
Anderzijds zijn anderen van mening is dat een instrumentele inzet van kunst bevorderlijk
is voor de Nederlandse samenleving en voor een gewenste diversiteit onder de
kunstenaarspopulatie en het publiek. Het onderzoek Gifts of the Muse (2001), uitgebracht
door RAND en geschreven door McCarthy, Ondaatje, Zakaras en Brooks brengt voor het
eerst consequent een scheiding aan tussen de intrinsieke waarde van kunst en de
instrumentele effecten daarvan. Onder de intrinsieke waarde van kunst verstaan zij de
‘effecten die inherent zijn aan de kunstervaring en die waarde toevoegen aan het leven
van mensen’ (McCarthy, Ondaatje, Zakaras en Brooks 2001, 37). Kunst voegt waarde toe op
individueel vlak (McCarthy, Ondaatje, Zakaras en Brooks 2001, 37; Belfiore en Bennett
2008, 92). Op instrumenteel vlak heeft kunst de kracht een bijdrage te leveren aan de
samenleving, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om groepen mensen bij elkaar te
brengen (McCarthy, Ondaatje, Zakaras en Brooks 2001, 28). Ook Belfiore en Bennet
maken een onderscheid tussen de functie van kunst en het effect daarvan. In The Social
Impact of the Arts beweren zij dat de instrumentele inzet van kunst en cultuur een weg
zoekt om niet-artistieke doelen te kunnen bewerkstelligen, zoals het bevorderen van
economische groei en sociale cohesie (Belfiore en Bennett 2008, 146). Een brug slaan
tussen verschillende groepen binnen de samenleving door middel van kunst kan zorgen
voor tolerantie en waardering voor andere culturen (McCarthy, Ondaatje, Zakaras en
Brooks 2001, 14; Martiniello 2015, 1232).
Kees Vuyk stelt in zijn onderzoek The arts as an instrument? Notes on the
controversy surrounding the value of art (2010) dat het debat omtrent de intrinsieke waarde
en instrumentele inzet van kunst niet moet gaan over of het goed is dat de overheid de
kunsten willen gebruiken om andere doelen te kunnen bewerkstelligen, maar over wat
die doelen precies zijn (Vuyk 2010, 178). Hij pleit voor de vraag of de kunsten een bijdrage
kunnen leveren aan de realisatie van die desbetreffende doelen en niet zozeer of ze
überhaupt een bijdrage moeten leveren (ibidem). Hierdoor ontstaat volgens Vuyk een
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spanningsveld omtrent de verschillende opvattingen over wat kunst moet betekenen in de
samenleving. Hij laat in zijn onderzoek weten dat kunstenaars moeite hebben met de
vraag of zij zich tevreden kunnen voelen met de instrumentele doelen van de overheid en
geeft een verklaring:
‘This can be explained because behind contemporary cultural policy there lurks the
contours of a society that does not please them – such as a society in which everything
centers around the economy, in which investment must return and in which every act is
measured along that line, or a society that, under the mask of social cohesion, pursues
integration and assimilation of outsiders within a nationalist monoculture. The artistic
resistance to art being used instrumentally is, to a large degree, resistance to the kind of
society that governments want to achieve using the arts instrumentally’ (Vuyk 2010, 178).
De instrumentele inzet van kunst zou economische en sociale doelen moeten kunnen
bewerkstelligen. Volgens Vuyk beschouwt het instrumentele cultuurbeleid de kunsten als
productiesysteem binnen een consumptiemaatschappij om tevreden burgers op te
leveren en is volgens hem een beperkte visie op kunst (Vuyk 2010, 178). Tot slot laat hij
weten dat kunst op een instrumentele wijze ingezet kan worden, mits het beleid ‘the
typical characteristics of the arts’ in zijn waarde laat (Vuyk 2010, 179). De visie van Vuyk
neem ik mee in mijn onderzoek, om de nuances in de doelstellingen van de drie partijen,
het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en het Mondriaan Fonds, van kunst te
kunnen onderscheiden.
Naast sociale doelstellingen kan kunst ook zorgen voor economische groei. Er zijn
op dat vlak twee typen te onderscheiden: directe en indirecte economische effecten.
Directe economische effecten hebben te maken met marktwerking, vraag en aanbod en de
directe inkomsten uit kunst (McCarthy, Ondaatje, Zakaras en Brooks 2001, 17). Indirecte
economische effecten zijn aan te tonen door de door kunst gestimuleerde lokale economie
(ibidem). In dit onderzoek zal ik de economische en sociale effecten van kunst onder één
noemer brengen, te weten maatschappelijke effecten. De instrumentaliteit van het beleid
werk ik in hoofdstuk 3. Methode verder uit. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 volgt de nadere
analyse en resultaten.
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Hoofdstuk 3. Methode
In dit hoofdstuk beschrijf ik de gebruikte methode. De methode bestaat uit twee delen:
allereerst maak ik gebruik van de aangereikte kernvragen van Quirijn van den Hoogen om
de evidentie van het beleid – in de zin van dat de gewenste effecten van geformuleerd
aantoonbaar optreden - te kunnen meten en pas ik deze aan op etnische diversiteit.
Daarnaast maak ik gebruik van een kwalitatieve inhoudsanalysemethode om de op
etnische diversiteit aangepaste kernvragen te toetsen. Dit wordt vanuit drie partijen en
twee perspectieven geoperationaliseerd: het zoeken naar etnisch diversiteitsbeleid vanuit
het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en het Mondriaan Fonds voor de
beeldende kunstsector met betrekking tot kunstenaars en publiek met een niet-westerse
achtergrond.

3.1 Evidence-based beleid
Om inzicht te krijgen in de transities die het beleid op het gebied van etnische diversiteit
tussen de verschillende partijen ondergaat, maak ik gebruik van de voorgestelde
handvatten van Quirijn van den Hoogen die beschreven zijn in het boek Effectief
Cultuurbeleid Leren van Evalueren. Deze handvatten bieden de mogelijkheid om
cultuurbeleid te evalueren en wordt evidence-based beleid genoemd. Van den Hoogen
beschrijft wat evidence-based beleid is, de verschillende doelen van het cultuurbeleid, het
effect daarvan en hoe dat effect gemeten kan worden. Evidence-based cultuurbeleid is
beleid dat ontwikkeld is op basis van wetenschappelijke inzichten en feiten (Van den
Hoogen 2012, 11). Van den Hoogen reikt handvatten aan waarmee het effect van het beleid
gemeten kan worden. Zo laat hij weten dat cultuurbeleid vaak intrinsiek gelegitimeerd
wordt en geeft hij de verschuivingen van cultuurbeleid vanaf de jaren tachtig schematisch
weer (Van den Hoogen 2012, 25). In de jaren tachtig ligt de focus van evidence-based beleid
vooral op de economische legitimering. In de eerste helft van de jaren negentig verschuift
de focus van economische naar sociale legitimering en tien jaar later ligt de focus op de
maatschappelijke waarde (ibidem). De vraag die hij daarbij stelt is: ‘Wat draagt cultuur bij
aan de sociale en economische ontwikkeling (en leveren culturele instellingen daar op
efficiënte wijze een bijdrage aan)?’ (Ibidem).
Volgens Van den Hoogen zijn er bij een evidence-based beleid vier kernvragen van
belang die betrekking hebben op de functie, het effect en de waarde van het beleid.
Allereerst moet de beleidsmaker zich afvragen welke maatschappelijke effecten er van
cultuur verwacht worden en welke doelstellingen het beleid kan bereiken door middel
van overheidssubsidiëring (Van den Hoogen 2012, 28). Als tweede stelt hij de vraag of deze
effecten ook van kunst en cultuur verwacht mogen worden en noemt dit een theory-based
evidence. Waarbij de keuze van de te verzamelen gegevens gebaseerd is op theoretische
onderlegging (Van den Hoogen 2012, 28-9). Als derde moet nagegaan worden hoe de
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effecten meetbaar te maken zijn en wat de waarde van deze effecten is (Van den Hoogen
2012, 29). Tot slot komt de rolverdeling tussen ministeries, overheidsinstellingen, fondsen
en de wetenschap aan de orde door de vraag te stellen wat er verzameld moet worden, en
door wie, om nieuw beleid te kunnen maken (ibidem). Voor dit onderzoek maak ik
gebruik van de door Van den Hoogen beschreven eerste drie kernvragen. Om te
onderzoeken of er zich een kloof bevindt tussen het beleid vanuit het ministerie van
OCW, de adviezen van de Raad voor Cultuur en de toepassing daarvan in de praktijk door
het Mondriaan Fonds spits ik de kernvragen toe op etnische diversiteit. Tevens zal ik bij
de beantwoording van elke kernvraag het etnisch diversiteitsbeleid voor kunstenaars en
voor publiek met een niet-westerse achtergrond in de beeldende kunstsector vergelijken.
De vierde en tevens laatste kernvraag zal in de discussie aan bod komen. De kernvragen
zijn als volgt geformuleerd:
1.

Welke politiek gewenste algemeen-maatschappelijke functies kan cultuurbeleid
bevorderen? Welke doelstellingen heeft het beleid, ofwel wat willen het ministerie van
OCW, de Raad voor Cultuur en het Mondriaan Fonds in het algemeen bereiken met het
subsidiëren van kunst en cultuur?

2. Heeft de realisatie van de algemene doelstellingen van het cultuurbeleid ook effect op de
diversiteit in de beeldende kunstsector? Kunnen en mogen deze effecten ook van kunst (en
cultuur) verwacht worden?
3.

Wat levert het etnisch diversiteitsbeleid op in termen van de functies en effecten van het
etnisch diversiteitsbeleid in de beeldende kunstsector voor de betrokkenen en de
samenleving?

Het etnisch diversiteitsbeleid tussen 2012 en 2018 wordt aan de hand van de bovenstaande
drie kernvragen getoetst. De drie kernvragen zijn als drie methodologische
opeenvolgende stappen uitgewerkt in de deelhoofdstukken 3.3 De functie van het etnisch
diversiteitsbeleid, 3.4 Het effect van het etnisch diversiteitsbeleid en 3.5 De waarde van het etnisch
diversiteitsbeleid om de functie, het effect en de waarde van het beleid te kunnen meten. De
vierde kernvraag ‘wie moet wat verzamelen om nieuw beleid te maken’ wordt in de
discussie besproken.

3.2 Deductieve Inhoudsanalyse
Om de eerste drie kernvragen te kunnen beantwoorden maak ik gebruik van een
kwalitatieve inhoudsanalysemethode. Dit is een methode om geschreven dan wel verbale
communicatieberichten te analyseren en is een ‘systematische en objectieve manier om
verschijnselen te beschrijven en te kwantificeren’ (Elo en Kyngäs 2008, 108). Het doel van
een inhoudsanalyse is kennis, nieuwe inzichten en een weergave van feiten te presenteren
aan de hand van gecodeerde documenten (ibidem). Allereerst moet er nagegaan worden
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met welk doel de onderzoeker gaat analyseren, want een inhoudsanalyse kan namelijk op
twee manieren worden gebruikt: inductief en deductief. Een inductieve inhoudsanalyse
wordt gebruikt als er over een bepaald onderwerp nog niet genoeg informatie ter
beschikking is en de onderzoeker met een open blik analyseert (Elo en Kyngäs 2008, 109).
Door middel van het coderen en categoriseren van gegevens in teksten kan het de
onderzoeker helpen ‘om te conceptualiseren welke basisprocessen in de
onderzoeksomgeving of -situatie plaatsvinden’ (Charmaz 2001, 6398). Informatie wordt
pas gaandeweg het proces gecategoriseerd. Een deductieve inhoudsanalyse is gebaseerd
op eerdere theorieën en/of modellen waarbij de onderzoeker voorafgaand aan het
analyseren en coderen een aantal hoofdcategorieën, generieke categorieën en
subcategorieën vaststelt (Elo en Kyngäs 2008, 109; Mayring 2000, 5).
Voor dit onderzoek maak ik gebruik van een deductieve inhoudsanalyse, omdat
mijn onderzoek specifiek gericht is op de vraag in welke mate er een kloof is tussen
kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond in de beeldende kunstsector
enerzijds en westerse kunstenaars en publiek anderzijds. Mijn vooraf opgestelde vragen in
3.1 evidence-based beleid bakenen mijn analyse af waardoor een deductieve methode
passend is. In dit onderzoek codeer ik aan de hand van de eerste drie op etnische
diversiteit toegespitste kernvragen met behulp van het programma Atlas.ti. De
documenten die ik codeer zijn de door het ministerie van OCW verschenen Cultuur in
Beeld, de adviesstukken van de Raad voor Cultuur en de jaarverslagen van het Mondriaan
Fonds uit de periode 2012-2018. Atlas.ti biedt de mogelijkheid om op een adequate manier
te categoriseren, te coderen en te analyseren.
Allereerst moeten er verschillende categorieën worden afgebakend:
hoofdcategorieën, generieke categorieën en subcategorieën. De basis is de hoofdcategorie,
de generieke categorie is onderdeel van de hoofdcategorie en de subcategorie is onderdeel
van de generieke categorie (Mayring 2000, 5). Figuur 1 geeft een overzicht van het
categorieënschema.

Figuur 1. Categorieënschema deductieve inhoudsanalyse
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De hoofdcategorie wordt, aan de hand van de drie eerste kernvragen die beschreven zijn
in 3.1 evidence-based beleid, onderverdeeld in ‘functie’, ‘effect’ en ‘waarde’. De generieke
categorie wordt eveneens ontwikkeld aan de hand van de aangereikte theorie van Van
den Hoogen en zullen dienen als codes in Atlas.ti. Als laatste zijn de subcategorieën, die
ontwikkeld zijn aan de hand van het theoretisch kader en betreffen een aantal
kernwoorden, die binnen de generieke categorieën vallen. De invulling van de generieke
en subcategorieën zijn afhankelijk van de drie kernvragen en worden in 3.3 De functie van
het etnisch diversiteitsbeleid, 3.4 Het effect van het etnisch diversiteitsbeleid en 3.5 De waarde van
het etnisch diversiteitsbeleid nader bepaald. De generieke en subcategorieën zullen gebruikt
worden om de hoofdcategorieën (de functie, het effect en de waarde) en daarbij
behorende kernvragen te kunnen meten en behandelen. Door middel van deze
categorieën zoek ik in de beleidsstukken en -adviezen op een systematische wijze naar het
etnisch diversiteitsbeleid voor kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond
in de beeldende kunstsector.
Het doel van deze methode is om de overkoepelende vraag in welke mate het
diversiteitsbeleid gericht is op het bereiken van kunstenaars en publiek met een nietwesterse achtergrond in de beeldende kunstsector te kunnen beantwoorden. Per
kernvraag en bijbehorende categorieën en codes vloeit er een basisschema uit voort die
gebruikt kan worden om vanuit het perspectief van de kunstenaar en het publiek, de
relatie tussen de functie, het effect en de waarde van het etnisch diversiteitsbeleid aan te
kunnen duiden. Zie tabel 1. Deze schema’s worden tijdens het coderen van de
verschillende documenten nader ingevuld en zijn terug te vinden in de bijlages 1 tot en
met 3.

Tabel 1. Basisschema deductieve inhoudsanalyse

Bron

Tekst

Subcategorie

Generieke categorie

Welk document

Welke passage

Kernwoorden

Codes in Atlas.ti
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3.3 De functie van het etnisch diversiteitsbeleid
Om te kunnen achterhalen wat het Ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en het
Mondriaan Fonds willen bereiken met het subsidiëren van kunst en cultuur maakt Van
den Hoogen een onderscheid tussen twee functies: intrinsieke en extrinsieke (Van den
Hoogen 2012, 33). Er wordt een schematisch onderscheid gemaakt tussen de functies van
kunst en voor wie de effecten beoogd zijn. Voor dit onderzoek focus ik mij alleen op de
extrinsieke functie, omdat dit onderzoek etnisch diversiteitsbeleid vanuit het ministerie
van OCW, de Raad voor Cultuur en het Mondriaan Fonds omtrent kunstenaars en
publiek met een niet-westerse achtergrond in de beeldende kunstsector analyseert en niet
de inhoud van kunstuitingen. De vraag die hierbij hoort is als volgt:
Welke politiek gewenste algemeen-maatschappelijke functies kan cultuurbeleid bevorderen?
Welke doelstellingen heeft het beleid, ofwel wat wil het ministerie van OCW, de Raad voor
Cultuur en het Mondriaan Fonds in het algemeen bereiken met het subsidiëren van kunst en
cultuur?
Zoals in het theoretisch kader is beschreven maakt Bart Top een verschil tussen diversiteit
als thema en diversiteit als instrument. De extrinsieke functie van Van den Hoogen pas ik
aan op de twee domeinen van Top: beleid als thema en als instrument. De functie ‘als
thema’ heeft alleen betrekking op etniciteit, terwijl bij de functie ‘als instrument’
diversiteit een meerlagig begrip is. Met andere woorden, de functie van het beleid is onder
te verdelen in ‘het beleid als thema’ en ‘het beleid als instrument’. Dit zijn tevens de
generieke categorieën en daarmee codes die gebruikt worden in Atlas.ti. Er kan door
middel van deze toegekende codes een onderscheid gemaakt worden tussen de functie
van de kunstenaar en die van het publiek met een niet-westerse achtergrond met
betrekking tot het etnisch diversiteitsbeleid in de beeldende kunstsector.
Om de bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden zal ik nagaan wat er onder
de algemeen-maatschappelijke functies valt om de generieke categorieën aan de juiste
subcategorieën te kunnen koppelen. Onder de generieke categorieën, ‘als thema’ en ‘als
instrument’ valt een aantal kernwoorden die betrekking hebben op de algemeenmaatschappelijke functies van het beleid. In beide gevallen gaat het namelijk over het
begrip diversiteit die twee verschillende vormen kan aannemen, maar dezelfde functie
hebben. Zoals in het theoretisch kader naar voren is gekomen heeft kunst- en
cultuurbeleid met betrekking tot diversiteit de afgelopen periode een aantal
doelstellingen gekend. Kunst kan zorgen voor de verbinding tussen culturen en dus ook
een verkleining van de kloof tussen culturen (Martiniello 2015, 1233). Daarnaast kan kunst
een bijdrage leveren aan de nationale identiteit en daarmee de cohesie en solidariteit in de
samenleving (Pots 2000, 333). Een samenspel en ontmoeting tussen verschillende culturen
werd ook aangestuurd (Delhaye 2018, 9). Mensen met een niet-westerse achtergrond
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kunnen de sector verrijken (Van der Laan 2004, 2). Als laatste leveren kunstenaars met
een cultureel diverse achtergrond een grote bijdrage aan de vernieuwing van het aanbod
(Bussemaker 2013, 16). Naar aanleiding van de hierboven beschreven doelen zie ik een
aantal belangrijke kernwoorden: verbinden, samenspel, ontmoeting, cohesie, solidariteit,
samenhang, verrijking, vernieuwing, kloof en verkleinen. Deze kernwoorden vallen onder
de subcategorieën. Er wordt tijdens het coderen op een systematische wijze gezocht naar
deze kernwoorden, inclusief synoniemen en afgeleiden. Figuur 3.3.1 geeft een overzicht
van het categorieënschema van de eerste hoofdcategorie ‘de functie van het beleid voor
kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de beeldende kunstsector’.

Figuur 3.3.1
Categorieënschema 1.2: De functie van het beleid voor kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de
beeldende kunstsector

Dezelfde methode wordt toegepast op de publieksgroep. Er wordt hier ook gekeken naar
het beleid ‘als thema’ en ‘als instrument’ waarbij de kernwoorden van de doelstellingen
van de kunstenaarsgroep ook betrekking hebben op de doelstellingen van de
publieksgroep. Het is namelijk zo, dat de doelstellingen van het beleid met betrekking tot
kunstenaars met een niet-westerse achtergrond invloed uitoefenen op de doelstellingen
van het beleid met betrekking tot de diversiteit van het publiek. Eenzelfde figuur, maar
dan toegespitst op de publieksgroep, inclusief kernwoorden is terug te vinden in figuur
3.3.2.
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Figuur 3.3.2
Categorieënschema 1.2: De functie van het beleid voor publiek met een niet-westerse achtergrond in de
beeldende kunstsector.

3.4 Het effect van het etnisch diversiteitsbeleid
Om te achterhalen wat het effect is van het etnisch diversiteitsbeleid door het ministerie
van OCW, de Raad voor Cultuur en het Mondriaan Fonds in de beeldende kunstsector,
moet er allereerst nagegaan worden welke effecten er verwacht mogen worden. De
effecten van het beleid kunnen onderscheiden worden in esthetische, economische en
sociale effecten. Een esthetisch effect is een zintuiglijke ervaring waar cognitie een rol
speelt bij het genereren van betekenissen en is tevens een intrinsiek effect van kunst (Van
den Hoogen 2012, 39). Het esthetisch effect heeft betrekking op een intrinsieke waarde
voor het individu als kunstenaar en als publiek. Economische effecten zijn de
instrumentele effecten van kunst waarbij kunst in positieve zin zorgt voor economische
ontwikkelingen (Van den Hoogen 2012, 47). Als laatste betreffen de sociale effecten
eveneens instrumentele effecten waarbij kunst zorgt voor sociale cohesie (Van den
Hoogen 2012, 59). De twee effecten, economisch en sociaal hebben betrekking op de
waarde voor de samenleving als geheel. Hierdoor kan kunst zorgen voor een verkleining
van de kloof tussen verschillende culturen en wellicht meer tolerantie en minder
uitsluiting. Voor dit onderzoek behandel ik de sociale en economische effecten onder een
noemer, namelijk de maatschappelijke effecten waarnaar de tweede kernvraag uit
voortvloeit:
Heeft de realisatie van de algemene doelstellingen van het cultuurbeleid ook effect op de diversiteit
in de beeldende kunstsector? Kunnen en mogen deze effecten ook van kunst (en cultuur) verwacht
worden?
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Door middel van theory-based evidence met betrekking tot de waarde van kunst en
instrumentele effecten die in het theoretisch kader zijn beschreven, wordt er voor elke
partij (het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en het Mondriaan Fonds) nagegaan
of er in de documenten iets beschreven staat over wat er al bereikt is op het gebied van
etnisch diversiteitsbeleid vanuit de esthetische en/of maatschappelijke effecten. Met
andere woorden, welke doelen zijn er volgens deze instanties al behaald? Theory-based
evidence is in feite het beleid ondersteunen dan wel afwijzen aan de hand van theoretische
onderbouwing (Van den Hoogen 2012, 29). Net als bij de eerste kernvraag is het in de
beantwoording van de bovenstaande vraag ook van belang om voor het effect van het
beleid specifieke generieke categorieën, inclusief subcategorieën toe te schrijven. De twee
generieke categorieën die onder het effect van het beleid vallen zijn als volgt: ‘esthetische
effecten’ en ‘maatschappelijke effecten’. Onder esthetische effecten vallen, zoals
hierboven beschreven, de intrinsieke waarde van kunst voor het individu. De intrinsieke
waarde is, zoals in het theoretisch kader beschreven de ‘effecten die inherent zijn aan de
kunstervaring en die waarde toevoegen aan het leven van mensen’ (McCarthy, Ondaatje,
Zakaras en Brooks 2001, 37). De maatschappelijke effecten hebben betrekking op de
instrumentaliteit van het beleid, waarmee niet-artistieke doelen worden bewerkstelligd.
Economische groei en sociale cohesie kan dan bevorderd worden (Belfiore en Bennett
2008, 146). Ook kan het, zoals door het eerste ‘paarse’ kabinet-Kok gepleit werd, zorgen
voor een nationale identiteit (Pots 2000, 333). Het kan ook zorgen voor tolerantie en
waardering voor andere culturen (McCarthy, Ondaatje, Zakaras en Brooks 2001, 14;
Martiniello 2015, 1232). Een vorm van economische effecten zijn directe economische
ontwikkelingen die betrekking hebben op vraag en aanbod, marktwerking en directe
inkomsten uit kunst (McCarthy, Ondaatje, Zakaras en Brooks 2001, 17). De directe
economische effecten zijn tevens doelen voor de planperiode 2021-2024, waar Van
Engelshoven pleit voor een cultuurbeleid dat bij de tijd blijft en zorgt voor een
aantrekkelijk aanbod voor de gehele bevolking (Van Engelshoven 2018, 23).
Net als bij de eerste kernvraag, zijn er bij deze kernvraag, naar aanleiding van de
beschreven theorie ook een aantal kernwoorden aan te duiden die onder de
subcategorieën vallen. De kernwoorden die onder de generieke categorie ‘esthetisch
effect’ vallen zijn persoonlijke ontwikkeling en waarde creatie. De kernwoorden met
betrekking tot de maatschappelijke effecten zijn: sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans. Tijdens het coderen wordt op een systematische wijze
gezocht naar bovenstaande kernwoorden, inclusief synoniemen en afgeleiden voor
kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond. Ook hier is een
categorieënschema voor gemaakt waarin de beleidsstukken en -adviezen gedoceerd
worden aan de hand van de effecten van het etnisch diversiteitsbeleid voor kunstenaars
en publiek met een niet-westerse achtergrond (Fig. 3.4.1 en 3.4.2).
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Figuur 3.4.1
Categorieënschema 2.1: Het effect van het beleid voor kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de
beeldende kunstsector.

Figuur 3.4.2
Categorieënschema 2.2: Het effect van het beleid voor publiek met een niet-westerse achtergrond in de
beeldende kunstsector.

3.5 De waarde van het etnisch diversiteitsbeleid
Als derde ligt de vraag wat het etnisch diversiteitsbeleid oplevert voor kunstenaars en
publiek met een niet-westerse achtergrond ten grondslag bij het analyseren van de
beleidsstukken en -adviezen van het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en het
Mondriaan Fonds. Culturele producten vallen onder de primaire waardecreatie en nemen
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een bepaalde positie in op basis van hun vormeigenschappen waardoor ze een breed
bereik kunnen hebben. Aan de andere kant kunnen ze ook een kleine dan wel beperkte
groep aanspreken (Van den Hoogen 2012, 71). Oftewel, de esthetische eigenschap van de
producten van kunstenaars en culturele instellingen kunnen specifieke waarden
opleveren voor de samenleving als geheel, maar ook op individueel vlak. Omdat culturele
producten gemaakt worden voor het publiek is het volgens Van den Hoogen van belang
om in de evaluatie van cultuurbeleid de mate waarin culturele instellingen de
waardecreatie ondersteunen mee te nemen (Van den Hoogen 2012, 71). In deze kernvraag
analyseer ik de mate waarin de functies en effecten van het etnisch diversiteitsbeleid iets
hebben opgeleverd voor de beeldende kunstsector en is de derde kernvraag als volgt
geformuleerd:
Wat levert het etnisch diversiteitsbeleid op in termen van de functies en effecten van het etnisch
diversiteitsbeleid in de beeldende kunstsector voor de betrokkenen en de samenleving?
Ik zoek in de analyses naar de behaalde doelen aan de hand van de waarde van het
diversiteitsbeleid. De waarden zijn onder te verdelen in esthetische en maatschappelijke
waarden (generieke categorieën). De esthetische waarden van het beleid heeft, net als het
esthetische effect van het beleid, betrekking op de intrinsieke waarde voor de kunstenaar
en het publiek als individu. Hiermee bedoel ik de meerwaarde van het beleid op
individueel vlak voor enerzijds de kunstenaar en anderzijds het publiek met een nietwesterse achtergrond. Dit heeft onder andere voor de kunstenaarskant te maken met de
mogelijkheid tot artistieke expressie en ontwikkeling (Van den Hoogen 2012, 73). Aan de
publiekszijde heeft dit te maken met de kunstbeleving op individueel vlak (Van den
Hoogen 2012, 74). De maatschappelijke waarde uit zich in economische en sociale
waarden die betrekking hebben op de samenleving als geheel. Bijpassende kernwoorden,
die tevens verband houden met de functie en het effect van het beleid zijn als volgt:
cohesie, verbinding, tolerantie, waardering en balans. Deze kernwoorden worden
ondergebracht in de verschillende generieke categorieën (esthetische waarde en
maatschappelijke waarde) en zijn terug te vinden onder de subcategorieën in de figuren
3.5.1 en 3.5.2. Ook hier zullen ze gebruikt worden om de beleidsstukken en -adviezen te
coderen met het oog op de waarde van het etnisch diversiteitsbeleid met betrekking tot
kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond. Tevens wordt ook bij de
codering de afgeleiden en synoniemen van de kernwoorden in de subcategorieën in acht
genomen.
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Figuur 3.5.1
Categorieënschema 3.1: De waarde van het beleid voor kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de
beeldende kunstsector

Figuur 3.5.2
Categorieënschema 3.2: De waarde van het beleid voor publiek met een niet-westerse achtergrond in de
beeldende kunstsector.
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Hoofdstuk 4. Het ministerie van OCW
In dit hoofdstuk analyseer ik met behulp van de beschreven methode in hoofdstuk 3, de in
de periode 2012-2017 door het ministerie van OCW uitgebrachte Cultuur in Beeld. Deze
uitgave brengt de ontwikkelingen, trends, thema’s en beleidsdoelen voor het
desbetreffende jaar aan het licht. Omdat de Raad voor Cultuur het ministerie van OCW
geadviseerd heeft te stoppen met de uitgaves Cultuur in Beeld heeft het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) vanaf 2018 de uitgave Het Culturele Leven uitgebracht dat
eenzelfde soort overzicht biedt. Deze uitgave neem ik ook mee in de analyse, omdat deze
voortborduurt op de voorgaande edities van Cultuur in Beeld.
De resultaten worden in dit hoofdstuk, aan de hand van de gestelde kernvragen in
hoofdstuk 3 besproken, waarbij er tijdens het coderen van de documenten telkens gelet is
op de functie, het effect en de waarde van het etnisch diversiteitsbeleid met betrekking tot
kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond in de beeldende kunstsector.
De resultaten worden in de deelhoofdstukken, respectievelijk 4.1 Resultaten van de functie
van het etnisch diversiteitsbeleid, 4.2 Resultaten van het effect van het etnisch diversiteitsbeleid en
4.3 Resultaten van de waarde van het etnisch diversiteitsbeleid uitgewerkt. Een volledig
overzicht van deductieve inhoudsanalyse is terug te vinden in de schema’s 4.1.1-4.3.2
Deductieve inhoudsanalyse Cultuur in Beeld 2012-2017 en Het Culturele Leven 2018 (Bijlage 1).

4.1 Waar zijn de niet-westersen?
De uitgaven van Cultuur in Beeld uit de periode 2012-2017 en Het Culturele Leven uit 2018
zijn aan de hand van de eerste kernvraag, die betrekking heeft op de functie van het
etnisch diversiteitsbeleid, gecodeerd. In deze coderingsslag is er gekeken naar welke
doelstellingen het beleid heeft voor kunstenaars en publiek met een niet-westerse
achtergrond in de beeldende kunstsector. Er is gekeken naar diversiteit als thema en
diversiteit als instrument zoals in het theoretisch en methodologisch kader is besproken.
De bijbehorende schema’s, respectievelijk Schema 4.1.1 en Schema 4.1.2 zijn terug te vinden
in bijlage 1. De vraag die ten grondslag ligt aan deze analyse is als volgt: Welke politiek
gewenste algemeen-maatschappelijke functies kan cultuurbeleid bevorderen? Welke doelstellingen
heeft het beleid, ofwel wat wil het ministerie van OCW in het algemeen bereiken met het
subsidiëren van kunst en cultuur?
Uit de analyse blijkt dat er niet in 2012, maar pas in 2013 gesproken werd over het ‘hard
werken aan de zichtbaarheid en het “ontsluiten” voor nieuw publiek’ (4.1.1, 2013). Ook
werd er gepleit voor ‘de kruisbestuiving tussen cultuur en andere sectoren’ (4.1.1, 2013). In
datzelfde jaar werd er niet specifiek over de zichtbaarheid en kruisbestuiving omtrent
etnische diversiteit gesproken, maar had diversiteit betrekking op de gehele culturele
sector en andere sectoren zoals de gezondheidssector. Het begrip diversiteit is op een
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summiere wijze als instrument ingezet. Deze bevinding is niet verrassend, want Zijlstra
liet met zijn cultuurnota 2013-2016 Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid weten
dat culturele diversiteit geen overheidsprioriteit meer moest hebben (Zijlstra 2011, 35).
Sterker nog, de nieuwe basisinfrastructuur zou geen ruimte meer bieden voor
ontwikkelingen op het gebied van culturele diversiteitsbeleid (Zijlstra 2011, 35).
In 2014 werd diversiteit ietwat aan het licht gebracht, waarbij musea gestimuleerd
werden om de door sociaal- culturele omstandigheden het ‘niet vertrouwde nieuwe
publiek’ te interesseren (4.1.2, 2014). Ook hier wordt niet specifiek ingegaan op etniciteit,
maar wordt er ingespeeld op de eerste beginselen van ‘diversiteit als meerlagig begrip’.
Hierdoor is deze doelstelling passend binnen de functie ‘als instrument’ van het etnische
diversiteitsbeleid met betrekking tot kunstenaars met een niet-westerse achtergrond. Uit
de analyse blijkt ook dat in dat jaar de herkomst en leeftijd van invloed zijn op de
cultuurdeelname van de burger (4.1.2, 2014). Wellicht kreeg het diversiteitscriteria in 2014
meer aandacht door de komst van de Code Culturele Diversiteit in 2011.
Opvallend aan de uitgave uit 2016, is het aparte hoofdstuk ‘diversiteit’ waar het
onderwerp met betrekking tot de functie van het beleid onderbelicht is gebleven.
Diversiteit werd hier als ruim begrip geprofileerd: ‘Diversiteit gaat over alle aspecten
waarin mensen van elkaar kunnen verschillen. Dat is niet alleen etniciteit, maar ook
sekse, leeftijd, opleiding, religie, inkomen en seksuele oriëntatie. Het cultuurbeleid is
‘inclusief’, dus bedoeld voor alle Nederlanders, hetzij als makers, hetzij als publiek’ (4.1.1,
2016;4.1.2, 2016). Dit gegeven heeft betrekking op zowel kunstenaars als publiek en is
daarom onderdeel van het beleid ‘als instrument’ voor kunstenaars en publiek.
In de laatste en meest recente uitgave Het Culturele Leven, spreekt het SCP over het
volgende: ‘[…] recent is binnen de sociale spreiding het woord diversiteit (weer) in zwang,
dat primair naar etnische diversiteit verwijst’. Dieper dan dit gegeven gaat het SCP niet,
maar het verwijst wél naar een op specifiek etniciteit gerichte doelstelling. Tot slot zijn
alle doelstellingen uit Het Culturele Leven niet specifiek op kunstenaars of publiek met een
niet-westerse achtergrond in de beeldende kunstsector gericht.
Gelet op de bovenstaande kernvraag is het interessant om te vermelden dat er
door de jaren heen de functie van het etnisch diversiteitsbeleid in de uitgaven van Cultuur
in Beeld en Het Culturele Leven, nauwelijks aan het licht komt. De doelstellingen van het
beleid zijn niet specifiek gericht op kunstenaars of publiek met een niet-westerse
achtergrond. Gezien de ontwikkelingen van de functie van het beleid tussen de jaren 2012
en 2018 is etnisch diversiteitsbeleid niet hard gemaakt. Vrijwel alle doelstellingen worden
als zodanig in hun algemeenheid beschreven, waardoor de functie van de kunstenaar en
het publiek met een niet-westerse achtergrond in beeldende kunstsector niet aan bod
komt. Als er gekeken wordt naar de subcategorieën in Schema 4.1.1 en Schema 4.1.2, zijn er
naar aanleiding van de gestelde vraag een aantal kernwoorden aan te duiden: verbinden,
cohesie, kloof, ontmoeting, verrijking en vernieuwing (Bijlage 1). Deze algemeen30

maatschappelijke functies schemeren door de passages, maar een specifiek beleid gericht
op kunstenaars met een niet-westerse achtergrond zijn niet expliciet benoemd in de
uitgaven uit de periode 2012-2018. Wat betreft het idee van subsidiëren van kunst door het
ministerie van OCW, is in de uitgaven – voor kunstenaars en publiek met een nietwesterse achtergrond in beeldende kunstsector – niets te lezen.

4.2 Het zoeken naar de balans tussen vraag en aanbod
Dezelfde documenten zijn aan de hand van het effect van het etnisch diversiteitsbeleid
geanalyseerd. Er is gekeken naar het esthetisch en maatschappelijk effect, waarbij de
tweede kernvraag luidde: Heeft de realisatie van de algemene doelstellingen van het
cultuurbeleid ook effect op de diversiteit in de beeldende kunstsector? Kunnen en mogen deze
effecten ook van kunst (en cultuur) verwacht worden? Aan de hand van deze coderingsslag
zijn ook twee modellen – kunstenaar en publiek – ingevuld, die te vinden zijn in Schema
4.2.1 en 4.2.2 in bijlage 1.
De nasleep van de economische crisis is terug te vinden in de vele maatschappelijke
effecten, waar onder andere de economische effecten onder te scharen zijn. Wat betreft de
kunstenaarsgroep in de beeldende kunstsector: op haar heeft het bezuinigingsbeleid grote
invloed gehad. In de uitgave uit 2012 werd ‘het aantal presentatiemogelijkheden van
beeldende kunst beperkt; […] hier worden aanbod en vraag meer in overeenstemming
gebracht’ (4.2.1, 2012). Dit heeft betrekking op de directe economische effecten in de
culturele sector: daar is het relevantvraag en aanbod op elkaar af te stemmen (McCarthy,
Ondaatje, Zakaras en Brooks 2001, 17). De balans tussen beide wordt in de beeldende
kunstsector van Zijlstra nagestreefd. . Tegelijk nam ‘het budget voor instellingen in de
basisinfrastructuur, bij het Mondriaan Fonds en de vier grote steden af van 35,4 miljoen
euro voor 47 instellingen in 2011 tot 23,6 miljoen euro voor 41 instellingen in 2013 en kregen
presentatie-instellingen in de beeldende kunst de minste meerjarige subsidie (4.2.1, 2012).
Deze effecten hebben grote invloed op de kansen van de algehele kunstenaarsgroep in de
sector zonder differentiatie naar etniciteit.
Opvallend in 2013 is de volgende constatering: ‘[…] Er zijn echter grote verschillen
binnen het kunstvak- onderwijs: de richting autonome beeldende kunst (voltijd) scoorde
met 19.3% beduidend hoger’ dan het jaar ervoor (4.2.1, 2013). Ondanks de bezuinigingen
zijn er wel meer beeldend kunstenaars. Ook werd er positief geschreven over de variatie
binnen presentatieplekken in de beeldende kunstsector (4.2.1, 2013;4.2.2, 2013). Waarbij de
nadruk lag op de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de presentatieplekken, wat weer
zorgde voor waardering, tolerantie en balans binnen de beeldende kunstsector. Het
gevolg hiervan was een toename van de cohesie binnen de samenleving en van een
nationaal identiteitsgevoel. Anders gezegd leidde de bevordering van de diversiteit van
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het aanbod waarbij er geprogrammeerd werd voor een specifieke doelgroep tot een bij
beleidsmakers gewenst maatschappelijk effect. De bevordering van de diversiteit van het
aanbod bracht niet alleen een maatschappelijk effect voor de kunstenaar maar ook voor
het publiek. ‘Meer variatie’ wordt hier aangeduid als diversiteit in ruime zin, dat echter
niet per definitie verwijst naar niet-westersen.
In 2014 nam het aandeel van de bevolking met een niet-westerse culturele
achtergrond toe (4.2.1, 2014; 4.2.2, 2014). Dit gold ook voor kunstenaars en publiek en
zorgde voor een verandering in de beleving van nationale identiteit, tolerantie,
waardering en in de balans in de samenleving. Een ander maatschappelijk effect in dat
jaar was dat de cultuurparticipatie van niet-westersen in de culturele sector achter bleef
ten opzichte van westersen (4.2.2, 2014). Dit kwam mede door individualisering, waarbij
‘de toename van het aantal niet-westerse allochtonen en digitalisering zorgen voor een
rem op cultuurbeoefening’ (4.2.2, 2014). Individualisering leidt tot een maatschappelijk
beweging die streeft naar emancipatie voor gelijkheid in rechten, kansen en
mogelijkheden (Schnabel 2004, 3). Dit houdt nauw verband met cultuur als leefstijl – de
onderscheiding ten opzichte van anderen – en daarmee nieuwe etniciteit – de presentatie
van het anders-zijn staat voorop – waardoor de diversiteit van de samenleving,
voornamelijk de etniciteit, verhoogd aanwezig is (Vermeulen 2001, 13-5). Als er vanuit het
aanbod geen beoogde effecten aan te duiden zijn, is er logischerwijs bij de publiekskant
een kloof ontstaan: dan wordt de uitspraak ‘Niet-westerse allochtonen nemen minder
vaak deel aan cultuur’ bewaarheid (4.2.2, 2014). De waarde creatie van het publiek met een
niet-westerse achtergrond wordt gevormd aan de hand van het aanbod, waarin
individualisering, cultuur als leefstijl en nieuwe etniciteit een grote rol spelen. In 2014
heeft 21 procent van de kunstenaars in de gehele culturele sector een migratieachtergrond
(CBS 2014, 50). Echter moet hier een kanttekening bij geplaatst worden, namelijk het feit
dat driekwart van die 21 procent een westerse migratieachtergrond heeft (ibidem). Dit
betekent dat maar een vierde van de migratiegroep van niet-westerse komaf is. Er heeft in
2014 daarom ook maar 6 procent van de totale kunstenaars in de culturele sector een nietwesterse migratieachtergrond (CBS 2014, 50). Wel is het grootste aandeel van kunstenaars
met een migratieachtergrond in de beeldende kunstsector te vinden, hier heeft ruim een
kwart een migratieachtergrond (CBS 2014, 51). In hoge mate betreft dit westerse
migranten, respectievelijk 87 procent in 2014 ten opzichte van 79 procent in 2011 (ibidem).
Er is dus een toename van kunstenaars in de beeldende kunstsector met een
migratieachtergrond. Of deze toename ook voor kunstenaars met een niet-westerse
achtergrond geldt is niet duidelijk.
Vanaf 2015 is er radiostilte en zijn er geen uitspraken gedaan over kunstenaars en
publiek met een niet-westerse achtergrond. Op één uitspraak van de laatste uitgave van
het SCP na: ‘Onder mensen met een niet-westerse achtergrond is het kunstbereik in de
regel wat kleiner’ (4.2.2, 2018). Als het aanbod qua samenstelling geen gelijke trede houdt
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met de veranderende samenleving kan de realisatie van de doelstellingen niet verwacht
worden. Zoals uit de maatschappelijke effecten naar voren is gekomen, gaat het veelal om
het zoeken naar de balans tussen vraag en aanbod en lijkt het erop dat er, mede in relatie
tot de effecten van het etnisch kunstenaarsbeleid, tussen 2012 en 2018 geen positieve of
negatieve uitspraak gedaan kan worden.

4.3 Als het om waarde gaat, staat het publiek bovenaan
Als laatste heb ik de waarde van het etnisch diversiteitsbeleid geanalyseerd. Net als bij 4.1
Resultaten van de functie van het etnisch diversiteitsbeleid en 4.2 Resultaten van de waarde van
het etnisch diversiteitsbeleid is hier ook gecodeerd aan de hand van de esthetische en
maatschappelijke waarde van het etnisch diversiteitsbeleid en de bijbehorende vraag
luidt: Wat levert het etnisch diversiteitsbeleid op in termen van de functies en effecten van het
etnisch diversiteitsbeleid in de beeldende kunstsector voor de betrokkenen en de samenleving? De
twee schema’s voor kunstenaar en publiek zijn terug te vinden in 4.3.1 en 4.3.2 (Bijlage 1).
De waarde van kunst is moeilijk te vatten en nog moeilijker als het om kunstenaars en
publiek met een niet-westerse achtergrond gaat. In 2013 zag Bussemaker ‘het
bestaansrecht van kunstenaars culturele instellingen vooral in de verbinding met de
samenleving’ en gaf de prioriteit aan de maatschappelijke waarde van cultuur (4.3.1, 2013).
Sociale waarde, dat onderdeel is van de maatschappelijke waarde kwam in de uitgave
naar voren door het woord ‘verbinding’ te koppelen aan kunstenaars. Daarnaast kunnen
onder andere kunstenaars een belangrijke bijdrage aan de samenleving leveren met hun
verbeeldingskracht en creativiteit (4.3.1, 2013). Dit heeft betrekking op zowel de
maatschappelijke als esthetische waarde voor de kunstenaars in het algemeen en niet
specifiek over kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de beeldende
kunstsector. De kunstenaarsgroep wordt in zijn algemeenheid gepresenteerd.
Voor de publieksgroep zijn in het jaar 2013 de maatschappelijke en esthetische
waarde duidelijker geformuleerd. De kunstbeleving van het publiek stond in dat jaar hoog
in het vaandel. Kunst kan iets teweeg brengen in de beleving van mensen (4.3.2, 2013). Ook
zorgt kunst bijvoorbeeld voor plezier, ontspanning en/of kan het nieuwe inzichten op een
gezamenlijke of individuele manier bieden (4.3.2, 2013). De esthetische waarde wordt
hierdoor benadrukt. Aan de andere kant zijn er in dat jaar ook genoeg maatschappelijke
waarden aan te duiden, zoals dat ‘cultuur […] – met zijn individuele, maatschappelijke en
economische component – een verbindende factor in de samenleving’ is (4.3.2, 2013). Als
laatste maakt kunst verschillen tussen mensen zichtbaar en biedt het stof voor gesprek
(4.3.2, 2013). Hierdoor wordt kunst gezien als de verbindende factor tussen kunstenaar en
publiek, waardoor er ruimte is voor het gesprek tussen verschillende groepen mensen en
daarmee tolerantie, waardering en wellicht cohesie.
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De niet-westerse groep kwam pas in 2014 in beeld. De toename van het aantal nietwesterse allochtonen betekende een groei van de onder hen geliefde disciplines en genres
(4.3.2, 2014). De maatschappelijke waarde omtrent ‘verbinding’ die in 2013 werd
beschreven heeft een jaar later haar weg gevonden naar het publiek met een niet-westerse
achtergrond. Wederom wordt er niet expliciet ingegaan op de beeldende kunstsector,
maar het algehele culturele veld. Het jaar daarop is volgens het ministerie van OCW de
diversiteit aan cultuuruitingen, die betrekking heeft op de esthetische waarde van
kunstenaars, groot (4.3.1, 2015). Er is geen specifieke waarde gekoppeld aan kunstenaars
met een niet-westerse achtergrond. De groep met een migratieachtergrond heeft geen
aandacht gekregen. Het lijkt erop dat, zoals Martiniello het beweert, de culturele en
artistieke bijdragen van mensen met een migratieachtergrond vergeten worden
(Martiniello 2015, 1234).
In 2018 kwam het SCP met het volgende: ‘Vaak geldt ook dat mensen met een nietwesterse achtergrond een geringe betrokkenheid met het culturele leven aan de dag
leggen’ (4.3.2, 2018). Wellicht sluit de kunstbeleving niet aan op de wensen en behoeften
van het publiek met een niet-westerse achtergrond. Kortom, uit deze analyse blijkt dat er
van het ministerie van OCW, met betrekking tot de waarde van kunstenaars en publiek in
de beeldende kunstsector onvoldoende aandacht is besteed aan de groep met een nietwesterse komaf. Waardoor de vraag over de evidente opbrengsten van het etnisch
diversiteitsbeleid in termen van de functies en effecten van het beleid in de beeldende
kunstsector voor betrokkenen en de samenleving niet beantwoord kan worden. Dat heeft
twee redenen. Enerzijds gaat de waarde van kunst, op esthetisch en maatschappelijk vlak
voor publiek in hogere mate op dan voor kunstenaars. Anderzijds, wordt de beeldende
kunstsector niet gedifferentieerd naar westers en niet-westers.
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Hoofdstuk 5. De Raad voor Cultuur
In dit hoofdstuk analyseer ik de bij de Raad voor Cultuur verschenen adviezen en
publicaties met betrekking tot de beeldende kunstsector in de jaren 2012-2018. De Raad
voor Cultuur is het wettelijk adviesorgaan van de regering en het parlement voor de
sector. Hij heeft een adviserende rol betreffende beleidskwesties en de BIS-gerelateerde
subsidieaanvragen (Raad voor Cultuur 2015, 4). Met behulp van de beschreven methode in
hoofdstuk 3, analyseer ik het Advies Bezuinigingen Cultuur 2013-2016, de bijbehorende
Sectoranalyse 2013-2016, de Agenda Cultuur 2017-2021 en verder en het sectoradvies voor de
beeldende kunstsector Zichtbaar van Waarde dat op 15 januari 2019 is uitgebracht. De
Agenda Cultuur 2017-2021 en verder en het sectoradvies Zichtbaar van Waarde neem ik mee
in de analyse, omdat deze ook deels vallen binnen de periode 2012-2018.
Aan de hand van de gestelde kernvragen in hoofdstuk 3, worden de resultaten in
dit hoofdstuk beschreven. Er is gelet op de functie, het effect en de waarde van het etnisch
diversiteitsbeleid in relatie tot kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond
in de beeldende kunstsector. De resultaten worden in de drie deelhoofdstukken
besproken: 5.1 Resultaten van de functie van het etnisch diversiteitsbeleid, 5.2 Resultaten van het
effect van het etnisch diversiteitsbeleid en 5.3 Resultaten van de waarde van het etnisch
diversiteitsbeleid. Voor een overzicht van de gebruikte schema’s 5.1.1-5.3.2 Deductieve
Inhoudsanalyse Raad voor Cultuur verwijs ik naar bijlage 2.

5.1 Etnische diversiteit moet een plek in de canon krijgen
De verschillende adviezen van de Raad voor Cultuur; het Advies Bezuinigingen Cultuur
2013-2016, de bijbehorende Sectoranalyse 2013-2016, de Agenda Cultuur 2017-2021 en verder
en het sectoradvies voor de beeldende kunstsector Zichtbaar van Waarde, zijn net als in het
voorgaande hoofdstuk, aan de hand van de eerste kernvraag gecodeerd. Er is gekeken
naar de beoogde doelstellingen van de Raad voor Cultuur voor kunstenaars en publiek
met een niet-westerse achtergrond in de beeldende kunstsector. In deze analyse heb ik
gekeken naar de twee domeinen van diversiteit: als thema en als instrument. De volledig
ingevulde schema’s op basis van de codering zijn terug te vinden in Schema 5.1.1 en Schema
5.1.2 (Bijlage 2). De vraag die ten grondslag ligt aan deze analyse luidt: Welke politiek
gewenste algemeen-maatschappelijke functies kan cultuurbeleid bevorderen? Welke doelstellingen
heeft het beleid, ofwel wat wil de Raad voor Cultuur in het algemeen bereiken met het subsidiëren
van kunst en cultuur?
In 2011 werd de functie van de kunstenaar voornamelijk als instrument benaderd, waarbij
diversiteit niet gedifferentieerd werd en als ruim begrip werd gebruikt. Het tijdens de
economische crisis geschreven advies voor de subsidieperiode 2013-2016, laat zien hoe
moeilijk het evenwicht te behouden is tussen kunstenaars, publiek en financiële
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middelen. De Raad voor Cultuur pleitte voor het behoud van de waarden van de kunsten,
deze dreigde namelijk te verwateren (5.1.1, 2011a). De in dat jaar uitgebrachte Code
Culturele Diversiteit kreeg de aandacht van de Raad. Er werd geadviseerd om uit oogpunt
van diversiteit niet alleen rekening te houden met publiek, maar ook met programmering
en personeel (5.1.1, 2011a). Hierdoor opteerde de Raad destijds niet alleen voor de
verbinding tussen diversiteiten, maar ook tussen instellingen en het beleid vanuit de Code
Culturele Diversiteit. Als laatst pleitte de Raad: ‘Voor een vitale en pluriforme beeldende
kunst en vormgeving is het belangrijk dat alle schakels van de keten zijn
vertegenwoordigd: opleiding en talentontwikkeling, creatie en productie, presentatie,
behoud en beheer, onderzoek en reflectie’ (5.1.1, 2011a). Met betrekking tot het publiek gaf
de Raad de volgende aanbeveling: niet alleen het aantal bezoeken, maar ook de diversiteit
van deze bezoeken moet gemonitord worden (5.1.2, 2011a). Hiermee is het publiek te
scharen onder de diversiteit als instrument, waarmee niet alleen etniciteit wordt
gemonitord, maar ook leeftijd, levensfase, interesse, opleiding en dus ook achtergrond,
aldus de Raad. De bijbehorende sectoranalyse geeft geen enkele doelstellingen weer wat
betreft kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond.
Een paar jaar later bracht de Raad voor Cultuur de Agenda Cultuur 2017-2020 en
verder uit. Hierin adviseerde hij over de culturele sector in zijn geheel waarbij er ook
sectorspecifieke doelstellingen werden beschreven. De functie van de kunstenaar dan wel
het publiek wordt in het sectorspecifieke deel niet aangestipt, wel liet de Raad weten dat
de Rijksoverheid de taak heeft ‘[…] de productie, het beheer, het behoud en de presentatie
van díe culturele voorwerpen en activiteiten te waarborgen die (nog) niet bij een (groot)
publiek bekend zijn en door hen gewaardeerd worden’ (5.1.1, 2015). Volgens mij doelde de
Raad op de achterblijvende niet-westerse kunstenaars- en publieksgroepen zoals in het
vorige hoofdstuk uit de uitgaven van Cultuur in Beeld naar voren is gekomen. Omtrent de
publieksgroep stelde de Raad twee doelen; uiteenlopende publieksgroepen moeten
toegang hebben tot het gesubsidieerde culturele aanbod en het aanspreken van nietwestersen moet op een andere manier en met andere middelen dan andere groepen (5.1.2,
2015).
In de meest recente uitgave Zichtbaar van Waarde (2019) staan specifieke
doelstellingen omtrent de beeldende kunstsector beschreven. Diversiteit blijft voor
kunstenaars en publiek een ruim begrip. De Raad spreekt over het nieuwe omarmen en
de diversiteit vieren, dat ‘de overheden garant staan voor een pluriform, divers aanbod
van beeldende kunst’ en het bestaande koesteren (5.1.1, 2019). Volgens de Raad begint dit
bij het kunstvakonderwijs, waar ingezet zou moeten worden op de diversiteit van de staf,
het docentencorps en het studieprogramma. Hierdoor kan volgens de Raad het aanbod
van het onderwijs aantrekkelijk gemaakt worden voor ‘talenten die werken vanuit andere
culturele kaders en perspectieven op de beeldende kunst en het kunstenaarschap’ (5.1.1,
2019). Ook pleit de Raad voor het verkennen en erkennen van andere culturele en etnische
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geschiedenissen om deze een plek binnen de canon te geven (5.1.1, 2019;5.1.2, 2019).
Zodoende kan het diverse publiek aangesproken en binnengehaald worden. Naar
aanleiding van het WRR-rapport Cultuur Herwaarderen (2015), dat een herwaardering van
het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid bepleitte, geeft de Raad aan dat diversiteit zich
ook moet richten op ‘[…] andere achtergestelde groepen, de lagere inkomens, mensen met
een beperking of op verschillen tussen stad en regio’ (5.1.1, 2019;5.1.2, 2019). De beeldende
kunstsector krijgt adviezen die specifiek gericht zijn op de aanbodkant van de sector. Het
publiek, krijgt ook de nodige aandacht. De verbindende factor: ‘Iedereen heeft, ongeacht
leeftijd, culturele achtergrond, inkomen of woonplaats, recht op optimale toegang tot
cultuur’ (5.1.2, 2019). Om deze doelstelling te kunnen bewerkstelligen geeft de Raad aan
dat er steviger ingezet moet worden op een divers publieksbereik en pleit hij voor de
verbinding tussen de diversiteit van het publiek en verschillende instellingen ((5.1.2, 2019).
Tot slot benadrukt de Raad dat het op een kwalitatieve manier binnenhalen van nieuwe
publieksgroepen zorgt voor een versterking van het maatschappelijk belang en draagvlak
van de sector (5.1.2, 2019).
Kortom, over het algemeen zijn de doelstellingen en adviezen van de Raad voor
Cultuur gericht op de diversiteit in ruime zin. Niet-westerse kunstenaars en publiek
worden niet expliciet benoemd. Wel wordt het belang van nieuwe publieksgroepen
aanspreken als verbindende factor tussen diversiteiten in vraag en aanbod als belangrijk
geacht. Ook pleit de Raad voor de verkenning en erkenning van andere culturele en
etnische achtergronden. Deze horen volgens de Raad een plek in de canon te krijgen.

5.2 Vraag en aanbod is niet in balans
Het Advies Bezuinigingen Cultuur 2013-2016, de bijbehorende Sectoranalyse 2013-2016, de
Agenda Cultuur 2017-2021 en verder en het sectoradvies voor de beeldende kunstsector
Zichtbaar van Waarde zijn geanalyseerd aan de hand van het effect van het etnisch
diversiteitsbeleid voor kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond. In deze
analyse heb ik gekeken naar het esthetisch en maatschappelijk effect. De tweede
kernvraag luidt: Heeft de realisatie van de algemene doelstellingen van het cultuurbeleid ook
effect op de diversiteit in de beeldende kunstsector? Kunnen en mogen deze effecten ook van kunst
(en cultuur) verwacht worden? Ook hier zijn twee schema’s 5.1.1 en 5.1.2 aan de hand van de
coderingsslag ingevuld. Deze zijn terug te vinden in bijlage 2.
Het effect van het beleid uit zich in 2011 bij de spreiding van het aanbod dat in tijden van
de bezuiniging een extra dimensie heeft gekregen. Met de dimensie wordt ‘de noodzaak
van afstemming en aanvulling en van het tegengaan van dubbelen en versnipperen van
het aanbod dat alleen maar groter is geworden’ bedoeld (5.2.1, 2011a). Het publieksbereik
speelt hier een belangrijke rol in, want het aanbod kan tegelijkertijd diverse groepen
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aanspreken én bereiken (5.2.2, 2011a). Dit is een wezenlijk maatschappelijk effect voor
enerzijds de kunstenaar en anderzijds het publiek. Er kan balans gecreëerd worden tussen
groepen, maar ook zorgt het voor waardering van diverse groepen en een positieve groei
in de sociale cohesie.
In de beeldende kunst sectoranalyse uit datzelfde jaar kwam er een aantal
interessante effecten die over de maatschappelijke rol van kunst gingen tot uiting. Kunst
speelt een belangrijke maatschappelijke rol als het gaat om het leggen van nieuwe relaties
in het publieke domein. De rol van de kunstenaar is volgens de Raad voor Cultuur
verschoven van ‘visionaire solist’ naar een ‘intermediair in groepsverband’ (5.2.1, 2011b).
De kunstenaar krijgt een instrumenteel stempel, waar hij bij het publiek en in de
samenleving zorgt voor sociale cohesie, tolerantie en waardering. Volgens de Raad
ontbreekt er echter een beleid over de afstemming van vraag en aanbod in verschillende
sectoren (5.2.1, 2011b;5.2.2, 2011b). Een positief effect is de rol van de presentatieinstellingen, die ondanks de bezuinigingen, kunstenaars de ruimte hebben gegeven om
zich persoonlijke te kunnen ontwikkelen. Deze instellingen focussen nog steeds op de
inhoudelijke vernieuwing, het experiment van kunst en daarmee de intrinsieke waarde
van de kunsten (5.2.1, 2011b). Ook werd er volgens de Raad hard gewerkt aan de
toegankelijkheid van kunst voor verschillende doelgroepen (5.2.2, 2011b). Tot slot is door
de opkomst van het internet, de expanderende middenklasse en een toename van
verschillende culturen, de smaak van het publiek aanzienlijk verbreed (5.2.2, 2011b).
In 2015 vond de Raad het opmerkelijk en onwenselijk dat er ondanks de grote groep nietwestersen, dezen ondervertegenwoordigd waren in het personeelsbestand en het
programma van gesubsidieerde instellingen. Daarmee waren deze in hun functioneren
geen afspiegeling van de samenleving (5.2.1, 2015). Zo ook liet de Raad weten dat onder
andere het niet-westers aanbod te weinig doorgebroken was op de grote podia. Helaas
waren de niet-westersen ondervertegenwoordigd, terwijl Nederland, zoals de Raad
schetste in de Cultuurverkenning uit 2014, een land is met een ‘levendige kunstpraktijk
met veel diversiteit, spreiding en participatie’ (5.2.1, 2015). Met andere woorden, de
kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de sector waren
ondervertegenwoordigd ten opzichte van de omvang van de niet-westerse groep binnen
de gehele maatschappij. Ook met betrekking tot het publiek speelde dit, want de steeds
grotere groep mensen met een niet-westerse achtergrond kon geen aansluiting vinden bij
traditionele kunstuitingen (5.2.2, 2015). De Raad waarschuwde voor deze ontwikkeling en
zei dat als deze ontwikkeling zo zou doorgaan het publiek voor gesubsidieerde
cultuurvormen verder zou stagneren en de niet-geïnteresseerde groep steeds groter zou
worden. In stedelijke regio’s was namelijk de groep met een niet-westerse achtergrond
een steeds groter wordende groep gezien het stijgende aantal niet-westersen in Nederland
(5.2.2, 2015). Hiermee gaf de Raad aan dat dit slecht is voor het maatschappelijk draagvlak
en het publieksbereik inzake de cultuur (5.2.2, 2015).
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De effecten van de verschillende doelstellingen uitten zich in 2019 in de beeldende
kunstsector enigszins positief. De beeldende kunstsector wordt door de Raad als een rijk
ecosysteem bestempeld, waarbij de kunstenaars in deze sector de voedende bron zijn
(5.2.1, 2019). Ook laat de Raad weten dat de kracht van de beeldende kunst het vermogen
heeft om het publiek te laten participeren, wat kan worden gekwalificeerd als een
maatschappelijk effect. Helaas zijn studenten met een migratieachtergrond
ondervertegenwoordigd in het kunstvakonderwijs terwijl het onderwijs juist de kracht
heeft om verbindingen te leggen tussen de verschillende culturele perspectieven (5.2.1,
2019). Tot slot geeft de Raad aan dat het diversiteitsdenken wordt bepaald door ‘witte,
dominante meerderheidscultuur met daarnaast de minderheidsculturen die daarin zullen
integreren’ (5.2.1, 2019;5.2.2, 2019). Ook aan de publiekskant blijkt een eventuele
verandering een grote opgave te zijn. Ten opzichte van de eind jaren negentig blijkt dat
‘bezoekers van kunstmusea nog steeds overwegend wit, ouder en hoogopgeleid zijn’ (5.2.2,
2019). Volgens de Raad heeft de beeldende kunstsector moeite met de verbinding te
leggen met bepaalde groepen in de samenleving en heeft de Code Culturele Diversiteit
wel verankering gevonden, maar de toepassing ervan vanuit een zelfontwikkelde visie
vanuit instellingen ontbreekt (5.2.2, 2019).
Met betrekking tot de functie van het beleid, laat de Raad voor Cultuur in zijn
adviezen en sectoranalyses weten dat het publiek geen aansluiting kan vinden bij het
aanbod. Het lijkt alsof vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd, maar waar dat
precies aan ligt kan de Raad niet vatten. Er is een ondervertegenwoordiging in het
kunstvakonderwijs, wat wellicht zorgt voor een ondervertegenwoordiging van specifieke
kunstenaarsgroepen. De realisatie van de algemeen maatschappelijke ontwikkelde
doelstellingen heeft volgens de Raad geen positieve invloed gehad op de diversiteit in de
sector.

5.3 Kunst heeft intrinsieke effecten op de samenleving
Naast de functie en het effect van etnisch diversiteitsbeleid voor kunstenaars en publiek
met een niet-westerse achtergrond, is in deze coderingsslag de waarde daarvan
geanalyseerd. Er is gecodeerd aan de hand van de esthetische en maatschappelijke
waarde van het etnisch diversiteitsbeleid. De vraag die ten grondslag ligt aan deze analyse
is als volgt: Wat levert het etnisch diversiteitsbeleid op in termen van de functies en effecten van
het etnisch diversiteitsbeleid in de beeldende kunstsector voor de betrokkenen en de samenleving?
Ook hier zijn, aan de hand van de codering twee schema’s voor kunstenaar en publiek
terug te vinden in bijlage 2, 5.3.1 en 5.3.2.
De waarde van kunst wordt door de Raad voor Cultuur voor kunstenaars en publiek op
zowel esthetische als maatschappelijk wijze verwoord. Vooral voor de presentatieinstellingen weet de Raad de esthetische waarde goed te vatten. In 2011 is de Raad
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namelijk lovend over de presentatie-instellingen die volgens hem in vele opzichten
wegbereiders zijn. Hiermee bedoelt hij dat ze op een hoog niveau een internationaal
discours met andere instellingen, theoretici en kunstenaars voeren en dat weten te
vertalen naar een divers en publiek toegankelijk programma (5.3.1, 2011a).
In de sectoranalyse uit 2011 wist de Raad de maatschappelijke waarde van kunst te
beschrijven: ‘Door hun [beeldend kunstenaars] kritische onderscheidingsvermogen en
ongebonden positie zijn zij in staat onze blik te verschuiven, nieuwe verbindingen te
leggen en een ander licht te werken op ingebedde systemen’ (5.3.1, 2011b). Ook beschreef
de Raad dat kunst een essentiële rol vervult in een humane, tolerante en open
samenleving (5.3.1, 2011b). Deze waarde heeft betrekking op de maatschappelijke waarde
van kunst en zorgt voor verbinding, tolerantie en waardering voor publiek. Kunst is
volgens de Raad in de eerste plaats een kritisch forum, spoort aan tot reflectie en is een
vormer van identiteit. Het verbindt ‘alle gebieden van het leven met elkaar’ (5.3.2, 2011b).
Hierdoor is kunst een verbindende factor in de samenleving en heeft beeldende kunst ook
een esthetische waarde, namelijk die van de kunstbeleving van het publiek.
Het advies uit 2015 gaat niet in op de waarde van kunst. Daarentegen wordt in de
uitgave uit 2019 wel aandacht besteed aan de waarde van kunst. De esthetische waarde
vindt zijn weg in de verbeelding van zowel de kunstenaar als het publiek (5.3.1, 2019; 5.3.2,
2019). De beeldende kunst wordt door de Raad bestempeld tot aanjager van
vernieuwingen in de kunst zelf en andere domeinen, door haar eigenheid in het open
onderzoek en het beproeven van conventies (5.3.1, 2019). De beeldend kunstenaar heeft in
deze sector ruimte voor artistieke expressie en ontwikkeling en veroorzaakt daarmee voor
zichzelf een esthetisch effect. Dit zegt weliswaar niets over zijn of haar etniciteit, maar is
een algemene waarde die voor iedere kunstenaar in de beeldende kunst geldt. Ook voor
het publiek is de waarde van kunst niet gericht op etniciteit. De Raad voor Cultuur
beperkt zich in deze uitgave tot het onderstrepen van het belang van de beeldende kunst
voor een algemeen publiek. Volgens de Raad is beeldende kunst namelijk
onontkoombaar, alom aanwezig en verrijk het leven als individu en als samenleving, maar
hij merkt op dat niet iedereen zich daar van bewust is (5.3.2, 2019). De kunstbeleving van
de beeldende kunst is groots, want het ‘[…] jaagt onze verbeelding aan, houdt onze geest
levend en geeft ons te denken […]’ (5.3.2, 2019). De beeldende kunst laat de wereld vanuit
vele perspectieven zien, onderzoekt de werkelijkheid, kan een spiegel zijn die de mensen
confronteert met hun normen en waarden en is volgens de Raad in alle gevallen een
zoektocht naar het ongekende (5.3.2, 2019). Tot slot laat de Raad weten dat de
kunstbeleving van beeldende kunst aanzienlijk groot is. Het kan inzicht bieden in het
leven, esthetische genoegens bezorgen, politiek- sociaal bewustzijn teweegbrengen, maar
ook de mens kwaad maken en verdriet bezorgen (5.3.2, 2019). De maatschappelijke waarde
van kunst wordt gezocht in de instrumentele inzet daarvan en is volgens de Raad voor
Cultuur een ‘grote accu voor mens en economie’ (5.3.2, 2019).
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Uit deze analyse blijkt dat de waarde, zowel esthetisch als maatschappelijk, door de Raad
voor Cultuur wordt onderkend. Beeldende kunst heeft volgens de Raad veel intrinsieke
effecten op de samenleving: enerzijds op waarde niveau en anderzijds op instrumenteel
niveau. Echter zijn de opbrengsten niet specifiek van toepassing op kunstenaars en
publiek met een niet-westerse komaf. Hierdoor kan er geen uitspraak gedaan worden over
de specifieke waarden voor zowel kunstenaar als publiek met een niet-westerse
achtergrond.
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Hoofdstuk 6. Het Mondriaan Fonds
In dit hoofdstuk analyseer ik de jaarverslagen van het Mondriaan Fonds uit de periode
2012-2018. Het Mondriaan Fonds dat een van de zes Rijkscultuurfondsen is, is het publieke
stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en is sinds 2012 actief. In het
beleidsplan Experiment en Eeuwigheid (2012a) voor de beleidsperiode 2013-2016 werd
vermeld dat het Mondriaan Fonds vanaf 2012 dé instelling is geworden voor ‘allen die
betrokken zijn bij beeldende kunst en cultureel erfgoed’ (Mondriaan Fonds 2012a, 1). Ook
beschreef het fonds in het beleidsplan de volgende missie: ‘Het Mondriaan Fonds
bevordert als nieuw landelijk stimuleringsfonds voor zowel beeldende kunst als cultureel
erfgoed bijzondere en vernieuwende activiteiten, en biedt kansen aan kunstenaars,
bemiddelaars, organisaties, instellingen en particulieren. Voor allen die betrokken zijn bij
beeldende kunst en cultureel erfgoed is er voortaan één instelling, waartoe zowel
natuurlijke als rechtspersonen zich kunnen wenden’ (ibidem). Deze visie werd
ondersteund door een vijftal doelen en bijbehorende beoordelingscriteria die in lijn lagen
met de in de Beleidskader van het Ministerie van OCW opgestelde doelen. Ik bespreek
alleen de doelen die betrekking hebben op kunstenaars en niet de doelen omtrent
erfgoedinstellingen, opdrachtgeverschap en kunstkoop. Het eerste doel was het
stimuleren van talentontwikkeling door onder andere subsidie te verstrekken aan
kunstenaars vanuit de Start- en Basisstipendia (nu Werkbijdragen Jong Talent en
Werkbijdragen Bewezen Talent) (Mondriaan Fonds 2012a, 4-5). Hierbij werd er
beoordeeld op basis van artistieke en inhoudelijke kwaliteit en afhankelijk van het type
bijdrage ook (internationale) betekenis, aanvulling op bestaand aanbod en cultureel
ondernemerschap (Mondriaan Fonds 2012a, 5). In het addendum schrijft het fonds dat bij
alle aanvragen zichtbaarheid voor het publiek een grote rol moet spelen en dit passend
publiek moet betreffen (Mondriaan Fonds 2012b, 1). Een ander doel die het fonds stelde
was: ‘Het presenteren en promoten van Nederlandse beeldende kunst en cultureel
erfgoed in het buitenland met marktverruiming als uitgangspunt (Mondriaan Fonds
2012a, 7). Waarbij aanvragen niet alleen werden beoordeeld aan de hand van artistieke of
cultuurhistorische kwaliteit en de aanvulling op het bestaande aanbod, maar ook op
promotionele waarde, publieksbereik en geografische spreiding (Mondriaan Fonds 2012a,
9). Dit moest bijdragen aan ‘het vergroten van de waardering voor en de invloed van kunst
en erfgoed’ (Mondriaan Fonds 2012a, 7). Tot slot stelt het fonds in het addendum voor de
periode 2013-2016 drie beleidsaccenten: zichtbaarheid, samenwerking en
opdrachtgeverschap (Mondriaan Fonds 2012b, 3).
In 2016 bracht het Mondriaan Fonds een nieuw beleidsplan uit voor de periode
2017-2020. De missie van het fonds was daar als volgt omschreven: ‘[…] het bevorderen
van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van een veerkrachtige, vernieuwende en
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verrijkende sector van beeldende kunst en van cultureel erfgoed’ (Mondriaan Fonds 2016,
8). De burger van nu en van de toekomst is voor het fonds het vertrekpunt, want het fonds
vindt dat de burger recht heeft op beeldende kunst en erfgoed. Kwaliteit is voor het
Mondriaan Fonds een belangrijk criterium en daarnaast wordt er nog getoetst aan de
hand van de context, het cultureel ondernemerschap, zichtbaarheid en samenwerking
(Mondriaan Fonds 2016, 20-1). Het fonds heeft ervoor gekozen om dezelfde koers als in
2012 te behouden, maar nu krijgt de term ‘verbinding’ een speciale plaats binnen het
beleid. Voor de planperiode 2017-2020 ligt de nadruk namelijk op ontwikkeling en
verbinding. Ook heeft het fonds ontwikkelingen doorgemaakt voor wat betreft de
overname van de doelen uit het Beleidskader van het ministerie van OCW (Mondriaan
Fonds 2016, 19). Het fonds richt zich voor de periode 2017-2020 op zeven richtwijzers:
talentontwikkeling, vitale collectie Nederland, opdrachten, presenteren en programmeren
van kunst & erfgoed, internationale presentaties, stimuleren markt en samenwerking
musea (Mondriaan Fonds 2016, 23-36). Dit onderzoek richt zich alleen op de richtwijzer
talentontwikkeling omdat het fonds daar de beeldend kunstenaars onder schaart. Door
het Mondriaan Fonds wordt talentontwikkeling nog verder verdeeld in Werkbijdragen
Jong Talent (WJT), Werkbijdragen Bewezen Talent (WBT) en Projectinvestering
Kunstenaar. Ieder jaar presenteren kunstenaars die vanuit de werkbijdrage jong talent
een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben gekregen hun werk op
Prospects & Concepts tijdens Art Rotterdam (Mondriaan Fonds 2016, 24).
Met behulp van de beschreven methode in hoofdstuk 3, analyseer ik de
jaarverslagen uit de periode 2012-2018. Aan de hand van de daar gestelde kernvragen, is
telkens gelet op de functie, het effect en de waarde van het etnisch diversiteitsbeleid met
betrekking tot kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond in de beeldende
kunstsector. Net als in hoofdstuk 4 en 5, worden de resultaten in de deelhoofdstukken 6.1
Resultaten van de functie van het etnisch diversiteitsbeleid, 6.2 Resultaten van het effect van het
etnisch diversiteitsbeleid en 6.3 Resultaten van de waarde van het etnisch diversiteitsbeleid
uitgewerkt. Daarnaast zijn de, aan de hand van de codering, ingevulde schema’s terug te
vinden in de schema’s 6.1.1-6.3.2 Deductieve inhoudsanalyse Jaarverslagen Mondriaan Fonds
2012-2018 (Bijlage 3).

6.1 Diversiteit is verankerd bij het personeel
De jaarverslagen van het Mondriaan Fonds uit de periode 2012-2018 zijn aan de hand van
de eerste kernvraag gecodeerd. De analyse is net als bij de twee voorgaande hoofdstukken
gebaseerd op de functie van het etnisch diversiteitsbeleid voor kunstenaars en publiek
met een niet-westerse achtergrond in de beeldende kunstsector. Er is geanalyseerd vanuit
de diversiteit als thema en als instrument. Naar aanleiding van de codering zijn de twee
schema’s, Schema 6.1.1 en Schema 6.1.2 terug te vinden in bijlage 3. De vraag die ten
grondslag ligt aan deze analyse is als volgt:
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Welke politiek gewenste algemeen-maatschappelijke functies kan cultuurbeleid bevorderen?
Welke doelstellingen heeft het beleid, ofwel wat wil het Mondriaan Fonds in het algemeen bereiken
met het subsidiëren van kunst en cultuur?
Het Mondriaan Fonds heeft in zijn jaarverslagen een aantal doelstellingen die
onder andere uit de beleidsplannen 2013-2016 en 2017-2021 voortkwamen benoemd. Alle
doelstellingen waren van instrumentele aard, waarbij diversiteit als ruim begrip werd
gebruikt. In het eerste deel van het jaarverslag uit 2012 was het doel voor kunstenaars ‘de
stimulering van de ontwikkeling en de presentatie van beeldende kunst en cultureel
erfgoed op die plekken waar de markt dat (nog) niet doet’ (6.1.1 2012a). Met andere
woorden, een spreiding van het aanbod voor een divers dan wel nieuw publiek. Voor het
publiek hechtte het fonds veel waarde aan de zichtbaarheid, waarbij het ging om
kunstenaars en instellingen die op uiteenlopende manieren een passend publiek konden
bereiken (6.1.2, 2012a). Hierdoor konden publiek en kunstenaars verbonden worden. Ook
zette het fonds in op de in 2011 ontwikkelde Code Culturele Diversiteit door in de periode
2008-2012 het project voor culturele diversiteit Art Beyond Borders op te starten. De
evaluatie van het project in 2012 had positieve uitkomsten gehad en er kwam naar voren
‘dat het project als impuls van betekenis is geweest’ (6.1.1, 2012b). Welke uitkomsten dit
betreffen, wordt in deze uitgave niet benoemd.
Uit de analyse is gebleken dat er in de jaren 2013 en 2014 geen specifieke
doelstellingen voor kunstenaars gesteld zijn. Pas in 2015 schreef het Mondriaan Fonds het
volgende: ‘Het Mondriaan Fonds houdt rekening met de Code Culturele Diversiteit. Om
de eigen werkwijze met betrekking tot diversiteit onder de loep te leggen, formuleerde het
Mondriaan Fonds in 2015 een aantal uitgangspunten, waarbij de vier principes uit de Code
Culturele Diversiteit (visie, beleid, lerend vermogen en toezicht & verantwoording)
leidend waren’ (6.1.1, 2015;6.1.2, 2015). Weliswaar gaat dit niet zozeer in op kunstenaars met
een niet-westerse achtergrond, maar gaat het over de diversiteit vanuit de instelling zelf
waarbij rekening gehouden wordt met de gestelde beleidsdoelen van het fonds. In
datzelfde jaar stelde het fonds dat kunst en erfgoed ‘pluriform’ zijn en dat hij wilde
bijdragen aan deze pluriformiteit (6.1.1, 2015). Daarnaast liet het fonds weten dat
pluriformiteit voor hem dezelfde betekenis heeft als diversiteit. Het gaat in op het ruimere
begrip: ‘Aan die pluriformiteit wil het Mondriaan Fonds bijdragen. Of het nu gaat om
culturele, geografische of andere vormen van diversiteit. Voortvloeiend hieruit ziet het
fonds diversiteit breder dan afkomst of etnische verscheidenheid. Diversiteit komt
daarnaast tot uitdrukking in bijvoorbeeld gender, leeftijd, of regionale spreiding. Omdat
de term culturele diversiteit veelal voor de (etnische) afkomst van groepen wordt gebruikt,
spreekt het fonds liever van (culturele) pluriformiteit’ (6.1.1, 2015).
Het fonds speelde het jaar erna in op twee van de vier pijlers uit de Code
Culturele Diversiteit, namelijk partners en personeel. Voornamelijk stond de pijler
‘personeel’ duidelijk als doelstelling beschreven en streefde het fonds naar ‘[…] een
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samenstelling van commissies en werknemers die verschillende perspectieve met zich
mee brengen’ (6.1.1, 2016). Het doel was om door de diversiteit van het personeel ‘oog voor
pluriformiteit te houden in de zoektocht naar kwaliteit’ (6.1.1, 2016). Net als in het
voorgaande jaar liet het fonds in 2016 weten dat het rekening hield met de Code Culturele
Diversiteit en formuleerde het fonds een aantal uitgangspunten, waarbij de vier principes
van de code leidend waren (6.1.1, 2016;6.1.2, 2016). Het fonds formuleerde net als het
voorgaande jaar dezelfde visie: ‘Kunst en erfgoed zijn pluriform en geven uiting aan een
koor diverse stemmen’ en het beleidsdoel: ‘Op die manier ondersteunen zij een open
democratie, die meer is dan de stem van de meerderheid. Aan die pluriformiteit wil het
Mondriaan Fonds bijdragen. Of het nu gaat om culturele, geografische of andere vormen
van diversiteit’ (6.1.1, 2016;6.1.2, 2016). Daarnaast liet het fonds wederom weten dat het de
term diversiteit breder zag waardoor ook gender, leeftijd of regionale spreiding eronder te
scharen waren. Ook zette het fonds in op het verstevigen van het draagvlak door het
publiek inzicht te geven in de resultaten van de bijdragen die het fonds verstrekte, met als
doel de beeldende kunst zichtbaar te maken voor het publiek (6.1.2, 2016).
In 2017 gaf het Mondriaan Fonds antwoord op de eigen gestelde vraag: ‘hoe doen
we recht aan de culturen die samen onze samenleving uitmaken?’. Het fonds gaf als
antwoord het museum inclusiever te kunnen maken door nieuwe verhalen te vertellen en
het publiek actief te betrekken bij het museum (6.1.1, 2017). Ook stimuleerde het fonds
beeldende kunst door bij te dragen aan, zoals het fonds het noemde, bijzondere projecten.
Dit wilden ze doen op plekken waar de markt die ruimte niet bood ‘namens de
samenleving in haar veelzijdigheid en veranderlijkheid’ (6.1.1, 2017). Aan die veelzijdig- en
veranderlijkheid wilde het fonds bijdragen en daarom liet het ‘culturele, geografische en
andere vormen van meerstemmigheid en diversiteit meewegen’ (6.1.1, 2017). Het fonds is
zich, zo valt hier te constateren, bewust van de diversiteit in de beeldende kunstsector,
vindt het van belang en verbindt daarmee verschillende groepen kunstenaars en publiek
(6.1.2, 2017). Uit de analyse blijkt namelijk ook dat het fonds diversiteit als ruim begrip
differentieert en spreekt het liever over het volgens hem inclusievere begrip ‘(culturele)
pluriformiteit’ (6.1.1, 2017;6.1.2, 2017). Het begrip pluriformiteit krijgt in het beleidsplan
2017-2021 een prominente plek. Dit blijkt uit de keuze tegen aparte bijdragemogelijkheden
zijn met uitzondering van de bijdrage voor de herdenking van het slavernijverleden (6.1.1,
2017). Pluriformiteit is per definitie inclusief en is onderdeel van het beleidsaccent
‘verbinding’ (6.1.1, 2017). Daarnaast is het begrip bij het fonds het uitgangspunt in alle
geledingen (6.1.2, 2017). In het laatste jaarverslag komt de nieuwe directeur aan het woord.
Eelco van der Lingen, die vanaf 1 maart 2019 aangesteld is als de nieuwe directeur van het
Mondriaan Fonds, verklaarde het volgende: ‘Ik hoop dat we nog meer mensen het gevoel
kunnen gaan geven dat ook zij bij ‘wij’ horen. Ik kijk er naar uit om samen met het team
van het Mondriaan Fonds verder bij te dragen aan een vitale toekomst voor de beeldende
kunst en het cultureel erfgoed’ (6.1.1, 2018). De uitspraak ‘zij bij “wij” horen’ refereert naar
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de verbinding die het fonds al jaren zoekt. Daarnaast blijkt dat een groot deel van de
Werkbijdragen Jong Talent-ontvanger zich engageert met hedendaagse thema’s; onder
andere neokolonialisme en genderdiversiteit (6.1.1, 2018). Tot slot is volgens het
Mondriaan Fonds pluriformiteit in het laatste en meest recente jaarverslag nog steeds een
belangrijk aandachtspunt. Het fonds gaat van zowel binnenshuis als bij de keuze van
adviseurs uit van pluriformiteit om regionale spreiding en pluriformiteit in de rijkste zin
van het woord te kunnen bewerkstelligen (6.1.2, 2018).
Kortom, het Mondriaan Fonds ziet de kracht van kunst als een verbindende factor
tussen kunstenaar en publiek in de beeldende kunstsector. Ook laat het fonds weten dat
het de Code Culturele Diversiteit onderstreept, maar desondanks alleen doelstellingen
benoemd met betrekking tot de pijler ‘personeel’. Het Mondriaan Fonds laat in zijn
jaarverslagen niets blijken omtrent doelstellingen voor kunstenaars en publiek met een
niet-westerse achtergrond.

6.2 Verbinding is hét codewoord
Als tweede zijn de jaarverslagen van het Mondriaan Fonds uit de periode 2012-2018
geanalyseerd aan de hand van de tweede kernvraag met betrekking tot het effect van het
etnisch diversiteitsbeleid voor kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond.
Er is gekeken naar het esthetisch en maatschappelijk effect en de vraag luidt: Heeft de
realisatie van de algemene doelstellingen van het cultuurbeleid ook effect op de diversiteit in de
beeldende kunstsector? Kunnen en mogen deze effecten ook van kunst (en cultuur) verwacht
worden? Aan de hand van deze coderingsslag zijn ook twee schema’s voor zowel de
kunstenaarsgroep als de publieksgroep ingevuld, die terug te vinden zijn in Schema 6.2.1
en Schema 6.2.2 (Bijlage 3).
Uit de analyse blijkt dat het jaarverslag uit 2012 geen effecten van het etnisch
diversiteitsbeleid weergeeft. Er is één project gesubsidieerd dat ingaat op het
maatschappelijk effect en de culturele diversiteit. De curator Felix de Rooy heeft tijdens
het Keti Koti festival in 2012 een expositie gemaakt over de invloed van trans-Atlantische
slavenhandel met als thema de migratie onder hedendaagse beeldende kunstenaars met
een diverse achtergrond (6.2.1, 2012). Ook in het jaar 2013 is er geen enkel spoor te vinden
van maatschappelijke dan wel esthetische effecten ten gunste van kunstenaars en publiek
met een niet-westerse achtergrond.
In 2014 ligt de nadruk vooral op de talentontwikkeling van beeldend kunstenaars,
waarvoor de Werkbijdragen Jong Talent (WJT) en de intensivering van mentoring
worden ingezet (6.2.1, 2014). Dit legt de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de
kunstenaar en daarmee de esthetische effecten van het gevoerde beleid. In datzelfde jaar
wordt, naar aanleiding van de Marokko-tentoonstelling door het Tropenmuseum Junior
aangekochte werk van de kunstenaar Haassan Hajiaj uitgelicht, die met zijn werk
47

groepsstereotyperingen doorbreekt en werelden verbindt (6.2.1, 2014). Verbinding is, en
blijft een belangrijke doelstelling van het fonds en uit zich in de subsidiering van een
kunstenaar die, zoals het fonds het zelf noemt, aantrekkingskracht zal uitoefenen op
nieuw publiek van Marokkaanse afkomst (6.2.1, 2014). De verbinding wordt gezocht in een
kunstenaar met een niet-westerse afkomst die een niet-westers publiek kan aanspreken en
aansporen tot bezoek. De pijler ‘personeel’ van de Code Culturele Diversiteit werd in dat
jaar nagestreefd en streefde het Mondriaan Fonds naar adviescommissies die een
afspiegeling van de samenleving zijn (6.2.1, 2014).
In 2015 werd in de subsidiecategorie ‘bewezen talenten’ gesteld dat een teken van
succes de mogelijkheid was zich artistiek te ontwikkelen en de continuïteit in het werk te
kunnen behouden, meer dan de effecten van maatschappelijk belang en erkenning (6.2.1,
2015).
In het jaarverslag uit 2016 werd er voornamelijk teruggeblikt op de beleidsperiode
2013-2016 en het bijbehorende jaarverslag. De toenmalige directeur van het Mondriaan
Fonds, Birgit Donker, schreef in het beleidsplan van 2013-2016 dat het centrale doel het
stimuleren van de productie en presentatie van relevante kunst en erfgoed was. Zij schreef
ook het volgende: ‘Dat stimuleren gebeurt niet lukraak, maar op die plekken van
relevante artistieke en culturele ontwikkeling waar de markt zijn werk (nog) niet doet.
Daarbij richten we ons op kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland. Het
Mondriaan Fonds werkt als katalysator. Het stimuleert de laboratoriumfunctie van
beeldende kunst en erfgoed en de prikkelende en samenbindende rol die zij spelen in de
samenleving’ (6.2.1, 2016;6.2.2, 2016). Het maatschappelijke effect van kunst is duidelijk in
haar citaat naar voren gekomen. Het stimuleren van kunst verbindt kunst aan de
samenleving en zorgt daarmee voor sociale cohesie en nationale identiteit. Ook moesten
in diezelfde periode de gehonoreerde aanvragen een presentatieplan bevatten dat inging
op ‘[…] welke inspanningen de aanvrager zou verrichten om publiek te raken, op een
manier die inclusiviteit en inbedding zou stimuleren’ (6.2.1, 2016). Uit de analyse blijkt ook
dat een ander maatschappelijk effect van het beleid, het speerpunt samenwerking dat
door het fonds werd meegenomen bij de beoordeling van aanvragen, moest zorgen voor
het bereiken van nieuwe publieksgroepen om daarmee verbinding te leggen met de
samenleving met als doel sociale cohesie en tolerantie (6.2.2, 2016).
Vooralsnog is het jaar daarop, volgens de voormalige directeur Birgit Donker, het
speerpunt ‘verbinding’ van groot belang. Verbinding gaat ‘[…] over het leggen en
versterken van relaties die cruciaal zijn voor uitwisseling met het publiek; met
maatschappelijke organisaties; met andere partijen en disciplines. Onontbeerlijk in een
dynamische samenleving die wordt gekenmerkt door technologische, economische,
culturele en sociale veranderingen. Het draait om inclusie; in de harten van de mensen
komen’ (6.2.1, 2017;6.2.2, 2017). Donker had kunst en publiek graag met elkaar willen
verbinden en de inclusiviteit gevierd. Ook werd er in het jaarverslag van 2017 de nadruk
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gelegd op diversiteit: ‘Want pas als diversiteit een gegeven is, kun je een verschil maken’
(6.2.2, 2017). Er werd ingegaan op publiek met een diverse achtergrond, een mengeling aan
culturen die zich allen in het museum moeten herkennen en desalniettemin verbonden
konden voelen (6.2.2, 2017).
In de laatste uitgave van het Mondriaan Fonds was het fonds trots op de extra
investering van het Kabinet, waardoor de vernieuwing van het talent een grote impuls
had gekregen. Hierdoor kon het fonds inzetten op talentontwikkeling, vernieuwing en
daarmee nieuwe kunstenaars en nieuw publiek aanspreken (6.2.1, 2018).
Uit deze analyse blijkt dat het Mondriaan Fonds twee projecten heeft
gesubsidieerd die verband houden met etnische diversiteitsbeleid. Andere projecten zijn
er niet of worden niet uitgelicht. Daarnaast is het maatschappelijke effect van groot
belang bij het fonds, waar de voormalige directeur in de jaarverslagen graag het een en
ander over vertelde. Verbinding was met betrekking tot de effecten hét codewoord, maar
specifieke effecten, zowel maatschappelijk als esthetisch, zijn onderbelicht gebleven.

6.3 Het publiek moet luisteren naar de kunstenaar
Tot slot is de waarde van etnisch diversiteitsbeleid voor kunstenaars en publiek met een
niet-westerse achtergrond, aan de hand van de jaarverslagen van het Mondriaan Fonds
uit de periode 2012-2018 geanalyseerd. Net als bij 6.1 Resultaten van de functie van het etnisch
diversiteitsbeleid en 6.2 Resultaten van de waarde van het etnisch diversiteitsbeleid is hier ook
gecodeerd, maar dan aan de hand van de esthetische en maatschappelijke waarde met als
vraag: Wat levert het etnisch diversiteitsbeleid op in termen van de functies en effecten van het
etnisch diversiteitsbeleid in de beeldende kunstsector voor de betrokkenen en de samenleving? De
twee schema’s voor kunstenaar en publiek zijn terug te vinden in 6.3.1 en 6.3.2 (Bijlage 3).
Ondanks het kwaliteitscriterium dat bepalend is voor kunstsubsidies, staat er in
de jaarverslagen uit de periode 2012-2018 van het Mondriaan Fonds niet veel over de
waarde van kunst. In 2012 liet het fonds blijken dat de beeldende kunst als individuele
expressie ontstaat, over collectieve waarden gaat en een bijdrage levert aan individuele
ontplooiing en gemeenschappelijke identiteit (6.3.1, 2012a;6.3.2, 2012a). Dit is zowel een
esthetische als maatschappelijke waarde voor kunstenaars. Voor het publiek betreft het
enkel een esthetische waarde. Daarnaast zegt het iets over de waarde, maar niets over
kunstenaars of publiek met een niet-westerse achtergrond.
Wederom is er, net als in de vorige twee deelhoofdstukken, in 2013 weinig te
herleiden naar kunstenaars en/of publiek met een niet-westerse achtergrond. Het jaar
daarop is daarentegen wel gesproken over de esthetische waarde voor kunstenaars en de
maatschappelijke waarde voor het publiek. De kunstenaars schreven in hun verslagen dat
de Werkbijdragen Jong Talent (WJT) essentieel was om ‘[…] ongestoord te kunnen
werken, experimenteren, vernietigen, bouwen, een creatieve crisis te doorlopen en daar
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weer uit te komen, te selecteren, organiseren, contacten te leggen, te kijken, vergelijken en
positie te bepalen’ (6.3.1, 2014). Het feit dat de kunstenaar de ruimte kreeg om te
experimenteren en zich persoonlijk te ontwikkelen, werd door hen als waardevol geacht.
De persoonlijke ontwikkeling en artistieke expressie van de kunstenaar werd mede
mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, maar had wederom geen specifieke
betrekking op diversiteit dan wel etniciteit. De waarde van kunst voor publiek was het
fonds niet ontgaan: kunst verdiende volgens het fonds publiek en publiek ook kunst. Het
fonds hechtte daarom waarde aan de zichtbaarheid van de beeldende kunst (6.3.2, 2014).
Het zichtbaar maken van beeldende kunst en het vergroten van de waardering was voor
het Mondriaan Fonds tevens een doelstelling uit de planperiode 2013-2016 (Mondriaan
Fonds 2012a, 7).
Het jaar voor de afsluiting van de beleidsperiode 2013-2016 was een, met
betrekking tot de discussie over waarde, stil jaar. Het jaar daarop, in 2016, wist het
Mondriaan Fonds de maatschappelijke waarde voor de kunstenaarsgroep te vatten:
‘Kunst en cultuur dragen onbedaarlijk bij aan ons leven. Ze zijn van onschatbare waarde
als vrijhavens van de verbeelding. Juist die verbeelding, creatief talent, is in dit
tijdsgewricht belangrijker dan ooit’ (6.3.1, 2016). Vooralsnog werd er niet inhoudelijk
ingegaan op diversiteit en/of etniciteit. Voor de publiekskant werd diversiteit wél naar de
voorgrond geschoven en beschreef het fonds dat een samenleving, diversiteit in
schoonheid en in verandering kansen herkende als ze zouden luisteren naar hun
kunstenaars (6.3.2, 2016). De tolerantie en waardering voor kunst vanuit de maatschappij
werd door het Mondriaan Fonds als belangrijk geacht en benadrukt. Hiermee liet het
fonds zien dat de wisselwerking en verbinding tussen kunst en publiek van onschatbare
waarde is voor de ontwikkeling van de beeldende kunst. Volgens het fonds moest het
publiek luisteren naar de kunstenaars en niet andersom. Hierdoor heeft het publiek ook
een taak op zich gekregen en betekent het dat ook het publiek open moet staan voor
diversiteit.
Het jaar daarop kwam de term pluriformiteit aan bod. Volgens het Mondriaan
Fonds ondersteunde pluriformiteit een open democratie (6.3.1, 2017, 6.3.2, 2017). De
maatschappelijke waarde van kunst in de beeldende kunstsector kwam hierdoor aan het
licht. Verbinding, tolerantie en cohesie waren de sleutelwoorden, want een open
democratie betekende waardering voor elkaar en daarmee cohesie en tolerantie. Ook
zorgde kunst voor persoonlijke ontwikkeling en was het volgens het fonds een extreem
publiek goed, een oefening in pluraliteit, zorgde het voor variaties op de werkelijkheid,
was het van nature kosmopolitisch en grenzeloos (6.3.1, 2017;6.3.2, 2017). Ook de waarde
van kunstbeleving van het publiek komt in het jaarverslag van 2017 aan het licht: die
draagt bij aan ‘[…] een vrije geest en een open blik, die zo onontbeerlijk zijn voor een
democratie die meer is dan de stem van de meerderheid’ (6.3.1 2017;6.3.2, 2017). Ook vond
het fonds dat kunst en erfgoed beide te zien waren als een ‘oefening in pluraliteit’
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waarmee ze zorgden voor variaties op de werkelijkheid (6.3.1 2017;6.3.2, 2017). Deze
maatschappelijke en esthetische waarden zijn van belang voor kunst, maar zeggen niets
over diversiteit. Niet in ruime zin en ook niet specifiek op etniciteit gericht.
Kortom weet het Mondriaan Fonds in zijn jaarverslagen de waarde van de
beeldende kunst goed te omschrijven. Het geeft de intrinsieke waarde van kunst goed
weer. Helaas blijven specifieke waarden voor de niet-westerse groep in de achtergrond.
Het fonds gebruikt de term pluriformiteit, die refereert naar de diversiteit in ruime zin,
maar geeft geen waarde over kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond
weer.
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Hoofdstuk 7. Conclusie
In dit onderzoek heb ik getracht een antwoord te geven op de overkoepelende vraag: In
hoeverre werd in de periode 2012-2018 het overheidsbeleid met betrekking tot etnische diversiteit in
de beeldende kunstsector door het Mondriaan Fonds toegepast?
De achterliggende probleemstelling was de vraag of er zich met betrekking tot
culturele diversiteit van beeldend kunstenaars met een niet-westerse achtergrond een
kloof bevindt tussen het overheidsbeleid, inclusief het advies op het beleid vanuit het
adviesorgaan van de overheid de Raad voor Cultuur enerzijds, en anderzijds de
beleidstoepassing daarvan in de beeldende kunstsector door het Mondriaan Fonds. Om
deze vraag te beantwoorden is er een methode ontwikkeld die in drie stappen en vanuit
twee perspectieven is geoperationaliseerd. De gebruikte methode is gebaseerd op de
kernvragen van Van den Hoogen die hij geformuleerd heeft ten behoeve van de meting
van de evidentie van het beleid in de culturele sector. Deze vragen zijn aangepast om het
etnische diversiteitsbeleid te onderzoeken. Aan de hand van de functie, het effect en de
waarde van het beleid is inzicht verkregen in de beleidsdoelen op functieniveau,
effectniveau en waarde niveau van het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur, en het
Mondriaan Fonds. De twee perspectieven waren enerzijds kunstenaars met een nietwesterse achtergrond en anderzijds publiek met een niet-westerse achtergrond.
Uit dit onderzoek blijkt ten eerste dat het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en
het Mondriaan Fonds, door middel van verbinding, de kloof tussen kunst en publiek
wilden verkleinen. Voor alle drie partijen had dit niet zozeer betrekking op etniciteit,
maar wel op de diversiteit van het publiek in ruime zin. Met betrekking tot de diversiteit
van kunstenaars heeft geen enkele partij specifieke doelen gesteld. Het stellen van
specifieke doelen zou zeker kunnen, want uit onderzoek is gebleken dat kunstenaars met
een andere etnische achtergrond, ten opzichte van de mainstream kunstenaarspopulatie,
de kunstsector kunnen transformeren en de potentie hebben groepen aan elkaar te
verbinden (Martiniello 2015, 1231-2). Ook op instrumenteel vlak levert kunst een bijdrage
aan de samenleving en verbindt het groepen (McCarthy, Ondaatje, Zakaras en Brooks
2001, 28). Het door staatssecretaris Van der Laan gestelde doel in 2004 – mensen met een
niet-westerse achtergrond verdienen bijzondere aandacht omdat ze de sector verrijken –
is door de drie partijen niet doorgevoerd, omdat ze omtrent die groep geen concrete,
evidence-based doelen hebben gesteld (Van der Laan 3). Ook blijkt uit dit onderzoek dat
de betekenis van het begrip diversiteit door verschillende partijen op verschillende wijzen
wordt ingevuld. Het Mondriaan Fonds en de Raad voor Cultuur spraken liever over
(culturele) pluriformiteit. Deze term werd eerder door ex-minister Brinkman in 1983 en
staatssecretaris Van der Ploeg in 1999 aangekondigd (Pots 2000, 333; Delhaye 9). Het
ministerie van OCW daarentegen bleef, in tegenstelling tot de Raad voor Cultuur en het
Mondriaan Fonds, bij het begrip diversiteit dat etniciteit, sekse, leeftijd, opleiding, religie,
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inkomen en seksuele oriëntatie omvatte en kondigde daarmee een inclusief cultuurbeleid
aan. Desalniettemin werd door het Sociaal en Cultureel Planbureau het begrip diversiteit
hervormd; het had toch nog alleen betrekking op etniciteit.
Daarnaast adviseerde de Raad voor Cultuur dat de Code Culturele Diversiteit
(CCD) niet alleen met betrekking tot de pijler publiek nagestreefd moest worden, maar
ook met betrekking tot de pijlers programma en personeel. Het Mondriaan Fonds heeft
dit advies deels opgevolgd en stelde het doel om de pijler ‘personeel’ in de eigen
werkomgeving toe te passen en de pluriformiteit van het personeel te waarborgen. Dit is
ook gelukt, want in 2018 had een derde van de adviseurs een diverse culturele achtergrond
(Pama 2018). De andere pijlers van de CCD heeft het Mondriaan Fonds niet nagestreefd.
De opstellers van de CCD vonden zelf dat de toegevoegde waarde van de code lag in de
beïnvloeding vanuit het personeel (Code Culturele Diversiteit 2016, 4). Wellicht heeft het
Mondriaan Fonds dat advies daarom als eerste, en vooralsnog als enige uitgevoerd.
Ten tweede blijkt dat de realisatie van de doelstellingen een wisselend effect heeft gehad
op de kloof tussen kunst en publiek. Het Mondriaan Fonds heeft zijn doelstellingen
omtrent de verbinding tussen kunstenaar en publiek bewerkstelligd door
talentontwikkeling bij kunstenaars in de beeldende kunstsector te stimuleren; het was de
motor die nieuwe publieksgroepen wist binnen te halen. De bezuinigingen die vanaf 2011
door staatssecretaris Zijlstra zijn ingevoerd hebben de sector zwaar getroffen (Zijlstra 2011,
35). Met als gevolg beperkte presentatiemogelijkheden in de beeldende kunstsector.
Ondanks deze beperking steeg in 2013 het aantal beeldend kunstenaars en was er veel
variatie binnen de presentatieplekken met als gevolg een betere balans tussen vraag en
aanbod. Daarmee is de programmering binnen de presentatieplekken gediversifieerd.
Anders dan het Mondriaan Fonds, haalde het ministerie van OCW aan dat de
niet-westersen in de bevolking waren toegenomen en bleek er in de beeldende
kunstsector een toename van kunstenaars met een migratieachtergrond te zijn.
Desalniettemin bleef, met name door individualisering, de cultuurparticipatie van de nietwestersen achter ten opzichte van westersen. Net als dat kunst de potentie heeft groepen
aan elkaar te verbinden, heeft het net zo goed de potentie een kloof tussen deze groepen te
creëren op basis van etniciteit (Martiniello 2015, 1230). De gecreëerde kloof is mede door
etnische zelftoeschrijving en toeschrijving door anderen; de relatie tussen groepen wordt
dan bepaald (Van Leeuwen 2003, 192). Ook het aantal kunstenaars met een niet-westerse
achtergrond in de gehele culturele sector bleef steken bij maar zes procent. De Raad voor
Cultuur merkte de ondervertegenwoordiging van niet-westersen al veel eerder op en liet
weten dat de ondervertegenwoordiging in het personeelsbestand en het programma van
gesubsidieerde instellingen opmerkelijk, onwenselijk en geen afspiegeling van de
maatschappij was. Helaas wordt de culturele en artistieke bijdrage van mensen met een
migratieachtergrond vaak vergeten en kan het leiden tot een ten onrechte verwaarlozing
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van de mogelijkheden die de kunstsector op dit vlak biedt (Martiniello 2015, 1234). Ook
publiek met een niet-westerse komaf kon volgens de Raad voor Cultuur geen aansluiting
vinden bij traditionele kunstuitingen. Het SCP verkondigde in 2018 dat bij mensen met
een niet-westerse achtergrond het kunstbereik in de regel wat kleiner was ten opzichte
van voorgaande jaren. De Raad voor Cultuur beaamt deze constatering en laat in 2019
weten dat de Code Culturele Diversiteit verankering in de beeldende kunstsector heeft
gevonden. Er ontbreekt echter een visie vanuit instellingen.
De constateringen van het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur, werden
niet door het Mondriaan Fonds overgenomen. Wel is uit de resultaten gebleken dat
volgens het fonds diversiteit een gegeven moest worden, want een mengeling aan
culturen moest zich kunnen herkennen in het museum. Helaas blijkt dit tot op heden nog
niet te zijn, want het diversiteitsdenken wordt vooralsnog door een witte, dominante
meerderheidscultuur bepaald, waardoor er sinds de jaren negentig het museale publiek
nog steeds overwegend wit en hoogopgeleid is, aldus de Raad voor Cultuur.
Uit dit onderzoek blijkt dat het Mondriaan Fonds niet dezelfde constateringen
heeft gedaan als het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur met betrekking tot
kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond. Er is door het fonds bij de
verdeling van de rijkssubsidies hoegenaamd geen aandacht besteed aan de uitkomsten
van de doelstellingen omtrent etniciteit, mede door het feit dat er in de eerste plaats daar
geen specifieke doelstellingen voor waren.
Ten derde blijkt uit dit onderzoek dat alle drie partijen, het ministerie van OCW, de Raad
voor Cultuur en het Mondriaan Fonds, waarde hechten aan kunstbeoefening en beleving. De realisatie van deze waarden esthetische dan wel maatschappelijke, hebben
geen specifieke effecten opgeleverd voor kunstenaars en publiek met een niet-westerse
achtergrond. Als enige bracht het ministerie van OCW de niet-westerse publieksgroep in
beeld. De Raad voor Cultuur hechtte, net als het ministerie van OCW, waarde aan kunst
door de verbinding die het kon leggen met een divers publiek. Volgens de Raad voor
Cultuur wisten kunstenaars hun werk te vertalen naar een divers en publiek toegankelijk
programma en werd kunst daarmee een grote accu voor mens en economie. Deze visie
sluit aan bij de instrumentele inzet van kunst: die zoekt een weg om niet-artistieke doelen
te bewerkstelligen, zoals het bevorderen van economische groei en sociale cohesie
(Belfiore en Bennett 2008, 146). De waarde kan dus ook instrumenteel zijn. Het ministerie
van OCW pleitte voor een visie waarbij het bestaansrecht van kunstenaars in de
verbinding met de samenleving lag: enerzijds als verbindende factor tussen kunst en
publiek, anderzijds kon kunst iets betekenen in de beleving van het publiek.
In tegenstelling tot het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur hecht het
Mondriaan Fonds op een andere manier waarde aan kunst. Beeldende kunst ontstaat
volgens het fonds als individuele expressie en levert een bijdrage aan de individuele
55

ontplooiing en gemeenschappelijke identiteit. Het publiek moet de kunstenaar waarderen
in al zijn diversiteit. De instrumentele inzet van kunst kan economische en sociale doelen
bewerkstelligen, maar het beleid moet wel ‘the typical characteristics of the arts’ in zijn
waarde laten (Vuyk 2010, 179). Als laatste werd pluriformiteit gekoppeld aan de waarde die
het Mondriaan Fonds hechtte aan kunst; kunst was een oefening in pluraliteit en zorgde
daarmee voor variaties op de werkelijkheid. Tevens ondersteunde kunst volgens het fonds
een open democratie.
Samenvattend, heeft het Mondriaan Fonds niet de waarde gehecht aan de
verbinding met het publiek, maar was het de waarde van de kunstenaar die voorop stond
en daardoor voor alles de verbinding kon leggen mét het publiek. Het Mondriaan Fonds
beoordeelt subsidieaanvragen vanuit de artistieke en inhoudelijke kwaliteit van de
projecten (Mondriaan Fonds 2012a, 5). Hierdoor laat het fonds kunst en de kunstenaar in
zijn waarde. Uit de analyse blijkt ook dat de waarde die aan kunst werd gehecht bij geen
van de drie partijen gericht was op kunstenaars en publiek met een niet-westerse
achtergrond. De waarde van kunst is volgens het ministerie van OCW, de Raad voor
Cultuur en het Mondriaan Fonds universeel.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat er met betrekking tot culturele diversiteit een kloof is
tussen het overheidsbeleid, het advies vanuit de Raad voor Cultuur aan de ene kant, en
aan de andere kant de beleidstoepassing daarvan in de beeldende kunstsector door het
Mondriaan Fonds. De doelen zijn over het algemeen hetzelfde, maar de realisatie daarvan
zijn niet vanuit culturele diversiteit uitgevoerd. Diversiteit dan wel culturele pluriformiteit
werd als meerlagig begrip gezien. Etniciteit speelde met betrekking tot de functie en de
waarde van het beleid geen herkenbare rol.
Er werden door het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur in de periode
2012-2018 genoeg constateringen, doelen en adviezen gepubliceerd omtrent de nietwesterse kunstenaars en publiek. Het Mondriaan Fonds heeft deze niet op herkenbare
wijze meegenomen in zijn beleid en jaarverslagen. Hierdoor kan geconcludeerd worden
dat in de periode 2012-2018 het overheidsbeleid met betrekking tot etnische diversiteit
voor kunstenaar en publiek in de beeldende kunstsector niet is toegepast.
De diversiteit van het publiek is er al, die van de kunstenaars ook. Het grootste
probleem is dat daaraan geen beleidsaandacht aan wordt besteed, waardoor de nietwesterse groep wordt vergeten. Als diversiteit vanaf nu ‘de regel’ is dan moet etniciteit
daar verankering in krijgen, want diversiteit omvat: sekse, leeftijd, opleiding, religie,
inkomen, seksuele oriëntatie én etniciteit. Vanaf de jaren tachtig is diversiteit in zwang en
is, zoals de directeuren van de zes Rijkscultuurfondsen en de Nationale Unesco
Commissie aankondigden, ‘vanaf nu’ afdwingen de beste methode. Maar eigenlijk is dat al
te laat. Het beste paard van stal is vergeten, want pas als er vanuit de politiek aandacht is
voor diversiteit als artistiek uitgangspunt zorgt dit voor een verkleining van de kloof
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tussen kunst en publiek en daarmee voor de verbinding tussen culturen in de
samenleving.

Hoofdstuk 8. Discussie
Een van de beperkingen van dit onderzoek is het niet meenemen de kamerbrieven uit de
periode 2012-2018, waardoor ik wellicht iets heb gemist. Door alleen te focussen op een
beperkt aantal beleidsteksten, adviezen, sectoranalyses en jaarverslagen ben ik mij er van
bewust dat er wellicht in andere teksten wel iets over kunstenaars en publiek met een
niet-westerse achtergrond beschreven staat, zoals de verschenen kamerbrieven. Deze
hadden meer inzicht kunnen geven op overheidsniveau. Wel waren, met betrekking tot de
hoofdvraag, de gekozen teksten het meest passend.
Gezien het tijdsbestek heb ik geen diepte interviews gehouden. Voor
vervolgonderzoek zou ik diepte interviews met het ministerie van OCW, de Raad voor
Cultuur en het Mondriaan Fonds meer inzicht verschaffen over de functie, het effect en
de waarde van het beleid met betrekking tot kunstenaars en publiek met een niet-westerse
achtergrond aanraden. Ook diepte interviews met niet-westerse kunstenaars die subsidie
krijgen van het Mondriaan Fonds kan het onderzoek meer diepgang geven om te
onderzoeken of en hoe artistieke producties van niet-westersen invloed hebben op de
samenleving. Dit had ik graag willen doen, maar omdat niet-westerse kunstenaars niet
gemonitord worden, is dat helaas niet gelukt. Vooralsnog lijkt mij deze aanbeveling niet
haalbaar. Met betrekking tot de configuratie, representatie en ervaring van diversiteit is
het interessant om voornamelijk te kijken naar ervaringen van diversiteit in de
samenleving als geheel. Een andere kijk op etniciteit in de beeldende kunst, zoals in het
theoretisch kader besproken, zou de ervaring van het publiek kunnen zijn. Interviews met
niet-westers publiek in de beeldende kunstsector zou een uitkomst en aanvulling zijn op
de vraag waarom ze beeldende kunst bezoeken en of de etniciteit van kunstenaars in hun
ogen een rol speelt in dat bezoek.
Daarnaast geeft het tijdsbestek 2012-2018 geen volledig overzicht omtrent
diversiteit, omdat de discussie omtrent diversiteit al sinds de jaren 1980 aan de orde is.
Voor een grootschaliger onderzoek zou het interessant zijn om een groter tijdsbestek te
nemen. In dit onderzoek is er gekozen voor de periode 2012-2018 vanwege de fusie van het
Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting in 2012. Bij nader inzien zou het vergelijken van
de vierjarige subsidieperiodes meer inzicht kunnen geven op het toepassen en het effect
van het beleid, dat samenhangt met de politieke bewegingen en trends.
Naast de etniciteit in de beeldende kunstsector kan er in vervolgonderzoek ook
gekeken worden naar andere sectoren zoals podiumkunsten waar diversiteit dan wel
inclusiviteit wordt toegepast. Het Fonds Podiumkunsten heeft namelijk de pijler
‘programma’ van de Code Culturele Diversiteit in hun beleid verankerd na uitvoering van
een onderzoek over hoe ze de talentontwikkeling van toptalenten kunnen ondersteunen
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(Reijs 2010, 4). Ook zou in vervolgonderzoek de vergelijking gemaakt kunnen worden
tussen de functie, het effect en de waarde van verschillende instellingen binnen één
sector, zoals de beeldende kunstsector of podiumkunsten.
Op regionaal niveau zou een onderzoek naar de spreiding van het diversiteitsaanbod in
vergelijking met de demografische kernmerken van de inwoners aldaar interessant zijn.
Het verschil tussen gemeenten kan in kaart worden gebracht, gezien het feit dat de
verscheidenheid aan diversiteit per stad verschilt. Rotterdam kent bijvoorbeeld een grote
verscheidenheid aan diversiteit ten opzichte van andere steden. Hiernaast moet de rol van
de gemeente, maar ook die van de provincie, verduidelijkt worden. De samenwerking
tussen de overheid, de provincie en de gemeente zou een aanvulling kunnen zijn op het
onderzoek. Met name omdat uit het onderzoek is gebleken dat kunst een
maatschappelijke waarde heeft. De gemeente gaat over maatschappelijke vraagstukken
en zou daarom een geschikt onderzoeksthema zijn. Daarbij zou de rol van de provincie,
mede in relatie tot de rol van de gemeente, interessant kunnen zijn. En om het nog verder
uit te breiden kan de vraag welke rol het mecenaat daarin speelt een goede aanvulling
zijn.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat het Mondriaan Fonds niet alle doelstellingen van
het ministerie van OCW heeft toegepast. Gezien de verhouding tussen het ministerie van
OCW en de Raad voor Cultuur, ben ik benieuwd waarom het Mondriaan Fonds het
beleid niet in zijn volledigheid toepassen. Maar omdat doelstellingen niet verplicht zijn,
maken fondsen, door hun beleidsvrijheid, andere keuzes. De beweegredenen van fondsen
om bepaalde doelen te stellen zou voor vervolgonderzoek zeer interessant zijn, mede in
relatie tot de driehoeksverhouding tussen het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur
en het Mondriaan Fonds.
Tot slot ben ik me er ook van bewust dat dit onderzoek, door een deductieve
inhoudsanalyse als methode te gebruiken, een subjectief gehalte heeft. De analyses en de
daaruit voortvloeiende conclusies zijn, gezien mijn achtergrond, wellicht bekeken met een
gekleurde bril. Desalniettemin heb ik deze interpretaties zoveel mogelijk vanuit
theoretische perspectieven onderbouwd. Een andere beperking van dit onderzoek kan de
methode zijn. Een inductieve inhoudsanalyse wordt vaak gebruikt voor het analyseren
van diepte interviews. De methode heb ik aangepast en lijkt zich goed te lenen aan de
onderzoeksvraag en gebruikte documenten.
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Hoofdstuk 9. Aanbevelingen
Terugkijkend naar de discussie zou ik het volgende aanbevelen. Om de kloof te
verkleinen adviseer ik de sector op diversiteit in ruime zin te monitoren. De monitoring
wordt al deels gedaan, zoals hoeveel kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de
culturele sector werken. Ook omtrent de verhouding tussen mannen en vrouwen zijn er
gegevens beschikbaar. Wat niet duidelijk is, is de omvang van de beeldend kunstenaars
met een niet-westerse achtergrond. De Collectieve Selfie biedt een overzicht van de
beeldende kunstsector, maar neemt daar etniciteit niet in op (BKNL 2018, 4). Als de
etniciteit van beeldend kunstenaars achterhaald zou kunnen worden, zou de uitgave
Collectieve Selfie compleet zijn. Als diversiteit in ruime zin omvat, moeten naar mijn
mening ook alle facetten van het begrip worden gemonitord. Dus ook etniciteit. Er is
namelijk al een aantal keer gepleit voor een monitoring van de sector. Ex -minister
Bussemaker heeft gepleit voor een monitoring van de toepassing van de Code Culturele
Diversiteit door instellingen. Daarnaast liet het Sociaal en Cultureel Planbureau weten
dat bezoekersmonitoring in de sector summier is. Ook gaf de Raad voor Cultuur het
advies de diversiteit van bezoekers te monitoren.
Het Mondriaan Fonds heeft tot op heden alleen nog maar één van de vier pijlers
van de Code Culturele Diversiteit in zijn beleid ingebed. Het advies voor het Mondriaan
Fonds zou zijn: veranker ook de andere pijlers van de CCD en niet alleen de pijler
personeel in de doelstellingen. Als het personeel divers is betekent dat niet dat het
programma of het publiek automatisch ook divers is. Daarnaast adviseer ik in de
subsidieaanvragen etniciteit mee te nemen. Dit kan helpen bij de monitoring van het
aantal kunstenaars met een migratieachtergrond in de beeldende kunstsector.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de betekenis van het begrip diversiteit door
verschillende partijen een andere invulling krijgt. Mijn advies is om als sector unaniem te
besluiten wat het begrip diversiteit precies inhoudt. Er moet gezorgd worden dat
begrippen geen dubbele betekenis krijgen, dit zorgt namelijk voor begripsverwarring. De
begripsverwarring veroorzaakt verschil in interpretatie en uitvoering. Wellicht zou de
door Vertovec geïntroduceerde term super-diversity een uitkomst bieden. Ik onderschrijf
Vertovec’s visie met betrekking tot de geïntroduceerde term super-diversity in die zin, dat
diversiteit in het culturele beleid gedifferentieerd moet worden. Etniciteit krijgt dan een
eigen domein, waardoor een op dat domein toegespitst cultuurbeleid gevoerd kan
worden.
Tot slot, met betrekking tot de relatie tussen het ministerie van OCW, de Raad
voor Cultuur en het Mondriaan Fonds adviseer ik een versterking van deze relatie. De
Raad voor Cultuur heeft een adviserende rol. Hij adviseert het ministerie van OCW en het
ministerie neemt, als het goed is, het advies over. Uit dit onderzoek blijkt dat dit niet altijd
het geval is. Wat maakt dat het ministerie van OCW het advies niet in zijn volledigheid
overneemt? Deze vraag kan ik aan de hand van dit onderzoek niet beantwoorden. Wel is
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het belangrijk om te weten wat hier ten grondslag ligt; hoe wordt de Raad voor Cultuur
ingezet en in hoeverre worden de adviezen overgenomen? Een onderzoek naar de relatie
tussen overheid, adviesorgaan en fondsen dan wel instellingen in de culturele sector zou
een uitkomst bieden aan hen die wensen dat deze relaties sterker worden om een beter
passend cultuurbeleid mogelijk te maken.
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Bijlagen
Bijlage 1

Schema 4.1.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘functie kunstenaar’ uit Cultuur in Beeld 2012-2017 en Het Culturele Leven 2018
Bron

Tekst

Subcategorie

Generieke categorie
Geen passende generieke
categorie gevonden

Verbinden, kloof, verkleinen

Instrument

Verbinden, samenspel, ontmoeting,
verrijking, vernieuwing

Instrument

Cultuur in Beeld 2012

Cultuur in Beeld 2013

Zo wordt op veel fronten hard gewerkt aan de zichtbaarheid en het “ontsluiten” voor
nieuw publiek.
In haar beleid wil de minister de kruisbestuiving tussen cultuur en andere sectoren
daarom bevorderen.

Geen passende generieke
categorie gevonden
Geen passende generieke
categorie gevonden

Cultuur in Beeld 2014
Cultuur in Beeld 2015

Cultuur in Beeld 2016

Diversiteit gaat over alle aspecten waarin mensen van elkaar kunnen verschillen. Dat
is niet alleen etniciteit, maar ook sekse, leeftijd, opleiding, religie, inkomen en
seksuele oriëntatie. Het cultuurbeleid is ‘inclusief’, dus bedoeld voor alle
Nederlanders, hetzij als makers, hetzij als publiek.

Cohesie

Geen passende generieke
categorie gevonden

Cultuur in Beeld 2017
Het Culturele Leven 2018

Instrument

Recent is binnen de sociale spreiding het woord diversiteit (weer) in zwang, dat
primair naar etnische diversiteit verwijst.

Verbinden, cohesie

Thema

Schema 4.1.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘functie publiek’ uit Cultuur in Beeld 2012-2017 en Het Culturele Leven 2018
Bron

Tekst

Subcategorie

Generieke categorie
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden

Kloof

Thema

Verbinden, ontmoeting, verrijking,
vernieuwing, kloof en verkleinen

Instrument

Cultuur in Beeld 2012

Cultuur in Beeld 2013

Cultuur in Beeld 2014

Twee sociaal-demografische factoren zijn relevant voor cultuurdeelname:
herkomst en leeftijd. Beide zijn van invloed op de cultuurdeelname van de
burger.
Musea worden bijvoorbeeld gestimuleerd nieuw publiek te interesseren dat
nog niet vertrouwd is met cultuur, bijvoorbeeld vanwege sociaal-culturele
omstandigheden

Geen passende
generieke categorie
gevonden

Cultuur in Beeld 2015

Cultuur in Beeld 2016

Diversiteit gaat over alle aspecten waarin mensen van elkaar kunnen
verschillen. Dat is niet alleen etniciteit, maar ook sekse, leeftijd, opleiding,
religie, inkomen en seksuele oriëntatie. Het cultuurbeleid is ‘inclusief’, dus
bedoeld voor alle Nederlanders, hetzij als makers, hetzij als publiek.

Cohesie

Geen passende
generieke categorie
gevonden

Cultuur in Beeld 2017
Het Culturele Leven 2018
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Instrument

Recent is binnen de sociale spreiding het woord diversiteit (weer) in zwang,
dat primair naar etnische diversiteit verwijst.

Verbinden, cohesie

Thema

Schema 4.2.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘effect kunstenaar’ uit Cultuur in Beeld 2012-2017 en Het Culturele Leven 2018
Bron
Cultuur in Beeld 2012

Cultuur in Beeld 2013

Cultuur in Beeld 2014
Cultuur in Beeld 2015

Cultuur in Beeld 2016

Tekst
Bij enkele grote steden wordt het aantal presentatiemogelijkheden van
beeldende kunst beperkt. Ook hier worden aanbod en vraag meer in
overeenstemming gebracht.
In de beeldende kunst neemt het budget voor instellingen in de
basisinfrastructuur, bij het Mondriaan Fonds en de vier grote steden af van
35,4 miljoen euro voor 47 instellingen in 2011 tot 23,6 miljoen euro voor 41
instellingen in 2013.
Presentatie-instellingen in de beeldende kunst krijgen de minste meerjarige
subsidie.
Het kunstvakonderwijs scoorde ongeveer gelijk als de agrarische en
economische sector. Er zijn echter grote verschillen binnen het kunstvakonderwijs: de richting autonome beeldende kunst (voltijd) scoorde met 19.3%
beduidend hoger.
Beeldende kunst is de afgelopen jaren zichtbaarder en toegankelijker
geworden.
Er is meer variatie gekomen in presentatieplekken, vaak met een specifiek
karakter en een specifieke doelgroep.
Het aandeel van de bevolking met een niet-westerse culturele achtergrond
neemt toe.

Subcategorie
Balans

Generieke categorie
Maatschappelijk

Balans

Maatschappelijk

Balans

Maatschappelijk

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Maatschappelijk

Tolerantie, waardering

Maatschappelijk

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans
Nationale identiteit, balans

Maatschappelijk
Maatschappelijk
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
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Cultuur in Beeld 2017

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden

Het Culturele Leven 2018

Schema 4.2.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘effect publiek’ uit Cultuur in Beeld 2012-2017 en Het Culturele Leven 2018
Bron
Cultuur in Beeld 2012

Tekst

Subcategorie

Cultuur in Beeld 2013

Beeldende kunst is de afgelopen jaren zichtbaarder en toegankelijker
geworden.
Er is meer variatie gekomen in presentatieplekken, vaak met een specifiek
karakter en een specifieke doelgroep.
Het aandeel van de bevolking met een niet-westerse culturele achtergrond
neemt toe.
Daarnaast blijft de cultuurparticipatie van niet-westerse allochtonen achter
bij die van autochtonen.
Mensen met een niet-westerse herkomst bezoeken minder musea, maar juist
meer bibliotheken.
Herkomst van de bevolking heeft invloed op de cultuurparticipatie.

Nationale identiteit, waardering en
balans
Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans
Nationale identiteit, balans

Cultuur in Beeld 2014

Niet-westerse allochtonen nemen minder vaak deel aan cultuur.
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Generieke categorie
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Maatschappelijk
Maatschappelijk
Maatschappelijk

Tolerantie, waardering

Maatschappelijk

Nationale identiteit, tolerantie,
waardering en balans
Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans
Persoonlijke ontwikkeling, waarde
creatie

Maatschappelijk
Maatschappelijk
Esthetisch

Individualisering, de toename van het aantal niet-westerse allochtonen en
digitalisering zorgen voor een rem op cultuurbeoefening.
De cultuurparticipatie van de bevolking met een niet-westerse achtergrond
blijft achter.
De cultuurdeelname van niet-westerse allochtone Nederlanders ligt veelal
lager dan die van autochtone Nederlanders.

Persoonlijke ontwikkeling,
waardecreatie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering
Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans
Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Cultuur in Beeld 2015

Cultuur in Beeld 2016

Cultuur in Beeld 2017

Het Culturele Leven 2018

Onder mensen met een niet-westerse achtergrond is het kunstbereik in de
regel wat kleiner.

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Esthetisch,
maatschappelijk
Maatschappelijk
Maatschappelijk
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Maatschappelijk

Schema 4.3.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘waarde kunstenaar’ uit Cultuur in Beeld 2012-2017 en Het Culturele Leven 2018
Bron
Cultuur in Beeld 2012

Tekst

Subcategorie

Generieke categorie
Geen passende
generieke categorie
gevonden
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Cultuur in Beeld 2013

De minister ziet het bestaansrecht van kunstenaars en culturele instellingen
vooral in de verbinding met de samenleving.

Cohesie, verbinding, tolerantie,
waardering

Maatschappelijk

Daarom geeft zij in haar beleid prioriteit aan de maatschappelijke waarde van
cultuur.

Cohesie, verbinding, tolerantie,
waardering en balans

Maatschappelijk

Kunstenaars, vormgevers en architecten kunnen hier met hun
verbeeldingskracht en creativiteit een belangrijke bijdrage aan leveren.

Cohesie, verbinding, tolerantie,
waardering en balans

Maatschappelijk

Cultuur in Beeld 2014

Cultuur in Beeld 2015
Cultuur in Beeld 2016

Cultuur in Beeld 2017

Het Culturele Leven 2018
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De diversiteit aan cultuuruitingen is groot.

Artistieke expressie en ontwikkeling

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Esthetisch
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden

Schema 4.3.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘waarde publiek’ uit Cultuur in Beeld 2012-2017 en Het Culturele Leven 2018
Bron
Cultuur in Beeld 2012

Tekst

Subcategorie

Cultuur in Beeld 2013

In actuele discussies over de kunsten en het publieksbereik wordt veel gezegd
over wat kunst teweeg kan brengen in de beleving van mensen.

Kunstbeleving

Generieke categorie
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Esthetisch

Daarbij passeert van alles de revue: plezier of ontspanning, tot rust komen,
nieuwe inzichten opdoen, geraakt worden, troost krijgen, gezamenlijkheid
beleven of juist je eigen identiteit markeren.

Kunstbeleving

Esthetisch

Daarom geeft zij in haar beleid prioriteit aan de maatschappelijke waarde van
cultuur.

Cohesie, verbinding, tolerantie,
waardering en balans

Maatschappelijk

Cultuur is in deze visie – met zijn individuele, maatschappelijke en
economische component – een verbindende factor in de samenleving.
Het maakt overeenkomsten en verschillen zichtbaar en biedt stof voor het
gesprek daarover.

Cohesie en verbinding

Maatschappelijk

Verbinding, tolerantie, waardering en
balans

Maatschappelijk

De toename van het aantal niet-westerse allochtonen betekent een groei van
onder hen geliefde disciplines en genres.

Verbinding en waardering

Maatschappelijk

Cultuur in Beeld 2014
Cultuur in Beeld 2015

Cultuur in Beeld 2016

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
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Cultuur in Beeld 2017

Het Culturele Leven 2018

72

Vaak geldt ook dat mensen met een niet-westerse achtergrond een geringe
betrokkenheid met het culturele leven aan de dag leggen.

kunstbeleving

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Esthetisch

Bijlage 2
Schema 5.1.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘functie kunstenaar’ uit adviesstukken Raad voor Cultuur
Bron
Advies Bezuinigingen
Cultuur 2013-2016
Noodgedwongen
Keuzen (2011a)

Tekst
Een dergelijke zelfkritische discussie is bij uitstek de taak van de kunsten – wat zou impliceren
dat het aloude idee van de autonomie van de kunsten plaatsmaakt voor de inherente bijdrage die
de kunsten leveren aan de democratie en het democratisch ideaal…
…komt nu een beroep op typisch democratische waarden als openheid, experiment, diversiteit
en confrontatie – kortom op al wat in markttermen ‘innovatie’ heet, maar wat in publieke of
politieke termen vooral draait om vrijheid, vrijheid van meningsuiting en expressie, waarden die
nooit eerder zo heftig gekoesterd werden als tegenwoordig, en die het waard zijn te worden
verdedigd van Facebook tot in het Concertgebouw, en van Terschelling tot Kerkrade.
Dat betekent dat de instellingen duidelijk moeten maken op welke wijze zij uitvoering geven aan
diversiteit niet alleen wat betreft publieksbereik maar ook qua programmering en in eigen
bestuur en organisatie. De Raad verwijst in dit verband naar de recent gelanceerde code
culturele diversiteit.
Voor een vitale en pluriforme beeldende kunst en vormgeving is het belangrijk dat alle schakels
van de keten zijn vertegenwoordigd: opleiding en talentontwikkeling, creatie en productie,
presentatie, behoud en beheer, onderzoek en reflectie.

Sectoranalyse
Beeldende Kunst en
Vormgeving 2013-2016
(2011b)

Subcategorie
Verbinden, samenspel,
cohesie, solidariteit,
samenhang
Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit,
samenhang, verrijking,
vernieuwing, kloof,
verkleinen
Verbinden,
samenhang, kloof,
verkleinen

Generieke categorie
instrument

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit,
samenhang, kloof

instrument

instrument

instrument

Geen passende
generieke categorie
gevonden

73

Agenda Cultuur 20172020 en verder (2015)

De Rijksoverheid heeft de taak de productie, het beheer, het behoud en de presentatie van díe
culturele voorwerpen en activiteiten te waarborgen die (nog) niet bij een (groot) publiek bekend
zijn en door hen gewaardeerd worden.

Zichtbaar van Waarde
2019 (2019)

De raad vindt het van wezenlijk belang dat de overheden in samenspraak garant staan voor een
pluriform, divers aanbod van beeldende kunst. Een aanbod waarin het bestaande wordt
gekoesterd, het nieuwe wordt omarmd en de diversiteit wordt gevierd.

De raad vindt dat het kunstvakonderwijs daarom moet inzetten op de diversiteit van de staf en
het docentencorps en een daarop aangepast studieprogramma. Zo wordt het onderwijs ook
herkenbaar en aantrekkelijk voor talenten die werken vanuit andere culturele kaders en
perspectieven op de beeldende kunst en het kunstenaarschap.
Het ‘binnenhalen’ van divers publiek voor het bestaande aanbod zonder dat binnen de
instellingen en de programmering werkelijk iets verandert, heeft geen duurzaam effect (gehad).
Daarvoor is het nodig om andere culturele en etnische geschiedenissen te verkennen, te
erkennen en binnen de canon een plek te geven.
Op grond van het WRR-rapport kunnen we concluderen dat culturele diversiteit zich ook moet
richten op andere achtergestelde groepen, de lagere inkomens, mensen met een beperking of op
verschillen tussen stad en regio.
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Verbinden, cohesie,
solidariteit,
samenhang, verrijking,
kloof, verkleinen
Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit,
samenhang, kloof,
verkleinen
Verbinden,
samenhang,
vernieuwing, kloof,
verkleinen
Verbinden, solidariteit,
verrijking,
vernieuwing, kloof

Instrument

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit,
samenhang, verrijking,
vernieuwing, kloof,
verkleinen

instrument

instrument

Instrument

thema

Schema 5.1.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘functie publiek’ uit adviesstukken Raad voor Cultuur
Bron
Advies Bezuinigingen
Cultuur 2013-2016
Noodgedwongen
Keuzen (2011a)

Sectoranalyse
Beeldende Kunst en
Vormgeving 2013-2016
(2011b)
Agenda Cultuur 20172020 en verder (2015)

Zichtbaar van Waarde
2019 (2019)

Tekst
Publiek: het aantal betaalde bezoeken, maar óok
́ de breedte en het bereik van
verschillende groepen qua achtergrond, interesse, leeftijd, levensfase, opleiding etc.
Diversiteit: instellingen moeten duidelijk maken hoe zij qua publieksbereik, organisatie en
bestuur rekening houden met uiteenlopende bevolkingsgroepen.
De Raad plaatst publieksbereik in een bredere context dan alleen het aantal betaalde bezoeken.
Het gaat ook om de breedte, het bereik van verschillende groepen die zich kunnen
onderscheiden naar achtergrond, interesse, leeftijd, levensfase, opleiding, etc.
Dat betekent dat de instellingen duidelijk moeten maken op welke wijze zij uitvoering geven aan
diversiteit niet alleen wat betreft publieksbereik maar ook qua programmering en in eigen
bestuur en organisatie. De Raad verwijst in dit verband naar de recent gelanceerde code culturele
diversiteit.

Subcategorie
Verbinden, ontmoeting,
cohesie
Verbinden, kloof,
verkleinen
Verbinden, ontmoeting

Generieke categorie
Instrument

Verbinden, samenhang,
kloof, verkleinen

instrument

instrument
instrument

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Uiteenlopende publieksgroepen moeten toegang hebben tot het gesubsidieerde culturele
aanbod.
Een nieuwe doelgroep, bijvoorbeeld jongeren of niet-westerse inwoners, spreek je op een andere
manier en met andere middelen aan dan een bestaande doelgroep.
Iedereen heeft, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen of woonplaats, recht op
optimale toegang tot cultuur.
Het ‘binnenhalen’ van divers publiek voor het bestaande aanbod zonder dat binnen de
instellingen en de programmering werkelijk iets verandert, heeft geen duurzaam effect (gehad).
Daarvoor is het nodig om andere culturele en etnische geschiedenissen te verkennen, te
erkennen en binnen de canon een plek te geven.

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, samenhang,
verrijking
Verbinden, vernieuwing

instrument

Verbinden, cohesie, kloof,
verkleinen
Verbinden, solidariteit,
verrijking, vernieuwing,
kloof

instrument

Instrument

thema
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Op grond van het WRR-rapport kunnen we concluderen dat culturele diversiteit zich ook moet
richten op andere achtergestelde groepen, de lagere inkomens, mensen met een beperking of op
verschillen tussen stad en regio.

Om aan de doelstelling te beantwoorden dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, culturele
achtergrond, etniciteit, inkomen of woonplaats, optimaal toegang heeft tot kunst en cultuur is
een steviger inzet op een divers publieksbereik noodzakelijk. Hiervoor is het nodig de genoemde
meerstemmigheid te verbinden aan tentoonstellingspraktijken en bemiddeling.
…druk het publieksbereik niet uit in kwantiteit, maar in kwaliteit. Het bereiken van nieuwe
publieksgroepen kost meer inspanningen, maar versterkt het draagvlak en maatschappelijk
belang van de sector.

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang,
verrijking, vernieuwing,
kloof, verkleinen
Verbinden, samenspel,
ontmoeting, verrijking,
vernieuwing, kloof,
verkleinen
Verbinden, cohesie,
solidariteit, samenhang,
kloof, verkleinen

instrument

instrument

instrument

Schema 5.2.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘effect kunstenaar’ uit adviesstukken Raad voor Cultuur
Bron
Advies Bezuinigingen
Cultuur 2013-2016
Noodgedwongen
Keuzen (2011a)
Sectoranalyse
Beeldende Kunst en
Vormgeving 2013-2016
(2011b)

Tekst
Spreiding van het aanbod heeft in deze tijden van bezuiniging een extra dimensie gekregen, dat
wil zeggen: de noodzaak van afstemming en aanvulling en van het tegengaan van dubbelen en
versnipperen van aanbod is alleen maar groter geworden.

Subcategorie
Balans

Generieke categorie
Maatschappelijk

Juist in het leggen van nieuwe relaties in het publieke domein en het bespreken van andere
noties van kwaliteit en relevantie spelen kunst en vormgeving een belangrijke maatschappelijke
rol.
De rol van de kunstenaar is in belangrijke mate verschoven van een visionaire solist naar een
intermediair in groepsverband.

Sociale cohesie, nationale
identiteit, tolerantie,
waardering, balans
Sociale cohesie, nationale
identiteit, waardering,
balans
Balans

Maatschappelijk

Beleid dat vraag en aanbod in verschillende sectoren beter op elkaar afstemt ontbreekt.
76

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Agenda Cultuur 20172020 en verder (2015)

Zichtbaar van Waarde
2019 (2019)

In kunst en vormgeving focussen presentatie-instellingen vooral op inhoudelijke vernieuwing
en experiment.
De bezuinigingen die deze sector zwaar troffen, hebben kunstenaars en instellingen er niet van
weerhouden op hun eigen manier door te gaan met hun werk en – waar mogelijk – het publiek
mee te nemen in hun ontdekkingen van de wereld.
In juni 2014 schetst de Raad voor Cultuur in De Cultuurverkenning trends en ontwikkelingen in
de Nederlandse cultuursector. Daarin constateren wij dat Nederland op het oog een land is met
een levendige kunstpraktijk met veel diversiteit, spreiding en participatie.
In het huidige tijdsgewricht, waarin de legitimering van subsidiëring van de kunstsector onder
druk staat en bijna de helft van de bevolking in de grote steden uit mensen met een nietautochtone achtergrond bestaat, is het opmerkelijk en onwenselijk dat het personeelsbestand
en programma van gesubsidieerde instellingen geen afspiegeling is van de samenleving.
Innovatief, urban en niet-westers aanbod breken te weinig door op de grote podia.
Presentatie-instellingen zijn plaatsen waar beeldende kunst in zijn meer experimentele vorm en
context wordt getoond. Zij zijn van essentieel belang voor de diversiteit van het kunstaanbod, de
(inter)nationale uitstraling van hedendaagse beeldende kunst, de aanwas van nieuw talent,
nieuwe vormen van publieksbereik en nieuwe tentoonstellingsconcepten.
De beeldende kunstsector is een rijk ecosysteem waarin vele soorten en vormen van kunst
gemaakt worden: van community art tot postkoloniaal, van amateur tot professional, van
digitaal tot olieverf, van marmersculptuur tot installatie, van tekenen tot schrijven, van
transdisciplinair tot crossover, van onderzoek tot debat.
Het ecosysteem van de beeldende kunst leeft zolang kunstenaars en hun werken het van nieuw
leven voorzien: zij zijn de voedende bron.
Een bijzonder facet van de hedendaagse kunst is haar uitnodiging aan het publiek om te
participeren; om betrokken te zijn bij het maakproces, om invulling te geven aan de uitvoering,
om deel te nemen.
Nederlandse studenten met een migratieachtergrond en ook studenten met minder
vermogende of laagopgeleide ouders zijn ondervertegenwoordigd.

Persoonlijke ontwikkeling,
waardecreatie
Waardering

Esthetisch

Sociale cohesie, nationale
identiteit, tolerantie,
waardering, balans
Balans

Maatschappelijk

Nationale identiteit,
tolerantie, waardering
Waardering

Maatschappelijk

Persoonlijke ontwikkeling,
waardecreatie

Esthetisch

Waardecreatie

Esthetisch

Sociale cohesie,
waardering

Maatschappelijk

Nationale identiteit,
waardering, balans

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Maatschappelijk
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Het diversiteitsdenken in de kunstsector wordt bepaald door beelden van de witte, dominante
meerderheidscultuur met daarnaast de minderheidsculturen die hierin zullen integreren.

Sociale cohesie, nationale
identiteit, tolerantie,
waardering
Waardering, balans

Maatschappelijk

Tolerantie, waardering,
balans

Maatschappelijk

Tekst
De mate waarin een aanbod tegelijkertijd diverse groepen weet aan te spreken en te bereiken,
de diversiteit, is een wezenlijk aspect van publieksbereik.

Subcategorie
Sociale cohesie, nationale
identiteit, tolerantie,
waardering, balans

Generieke categorie
Maatschappelijk

Beleid dat vraag en aanbod in verschillende sectoren beter op elkaar afstemt ontbreekt.
De opkomst van het internet, een expanderende middenklasse en een toenemende
doordringing van de invloed van verschillende culturen hebben mede geleid tot een verbreding
van de smaak, een relativering van kennis en een afkeer van oordelende autoriteiten.
Ook wordt voortdurend hard gewerkt om de toegankelijkheid voor zo veel mogelijk mensen te
bevorderen.
Tegelijkertijd vinden jong publiek en de steeds grotere groep mensen met een niet-westerse
achtergrond weinig aansluiting bij deze traditionele cultuuruitingen.

Balans
Persoonlijke ontwikkeling

Maatschappelijk
Esthetisch

Sociale cohesie,
waardering, balans
Tolerantie, waardering

Maatschappelijk

De raad constateert dat de mogelijkheden van kunst en cultuureducatie om verbindingen te
leggen door andere perspectieven op de samenleving te laten zien, nog onvoldoende worden
waargemaakt.
De Code Culturele Diversiteit heeft verankering van diversiteit in culturele instellingen
opnieuw geagendeerd, maar een daadwerkelijke toepassing vanuit een zelfontwikkelde visie
blijft achter.

Maatschappelijk

Schema 5.2.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘effect publiek’ uit adviesstukken Raad voor Cultuur
Bron
Advies Bezuinigingen
Cultuur 2013-2016
Noodgedwongen
Keuzen (2011a)
Sectoranalyse
Beeldende Kunst en
Vormgeving 2013-2016
(2011b)

Agenda Cultuur 20172020 en verder (2015)
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Maatschappelijk

Zichtbaar van Waarde
2019 (2019)

In juni 2014 schetst de Raad voor Cultuur in De Cultuurverkenning trends en ontwikkelingen in
de Nederlandse cultuursector. Daarin constateren wij dat Nederland op het oog een land is met
een levendige kunstpraktijk met veel diversiteit, spreiding en participatie.
De culturele achtergrond en leeftijdsopbouw veranderen; per stad en regio kan dit flink
verschillen. In veel gebieden wordt de groep ouderen groter en met name in de stedelijke
regio’s wordt de culturele achtergrond van het publiek diverser.
Een andere ontwikkeling is dat de steeds grotere groep mensen met een niet-westerse
achtergrond geen aansluiting vindt bij traditionele cultuuruitingen. Door deze ontwikkelingen
zal, wanneer instellingen op dezelfde voet doorgaan, het publiek voor gesubsidieerde
cultuurvormen verder stagneren, en zullen de publieksgroepen die er niet in geïnteresseerd
zijn, steeds groter worden. Dat is slecht voor het publieksbereik én voor het maatschappelijk
draagvlak.
Nu, twintig jaar later, blijkt dat de bezoekers van kunstmusea nog steeds overwegend wit, ouder
en hoogopgeleid zijn. Hieruit concludeert de raad dat dit deel van de sector moeilijk de
verbinding kan leggen met bepaalde onderdelen van de samenleving.
Het diversiteitsdenken in de kunstsector wordt bepaald door beelden van de witte, dominante
meerderheidscultuur met daarnaast de minderheidsculturen die hierin zullen integreren.
Nauw verbonden hiermee zijn veronderstellingen dat zwarte en andere etnische groepen
uniform zijn, en zowel sociaal als cultureel achterstaan.
De Code Culturele Diversiteit heeft verankering van diversiteit in culturele instellingen
opnieuw geagendeerd, maar een daadwerkelijke toepassing vanuit een zelfontwikkelde visie
blijft achter.

Sociale cohesie, nationale
identiteit, tolerantie,
waardering, balans
Nationale identiteit, balans

Maatschappelijk

Sociale cohesie, nationale
identiteit, tolerantie,
waardering, balans

Maatschappelijk

Tolerantie, waardering,
balans

Maatschappelijk

Sociale cohesie, nationale
identiteit, tolerantie,
waardering
Sociale cohesie, nationale
identiteit, tolerantie,
waardering, balans
Balans

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Maatschappelijk
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Schema 5.3.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘waarde kunstenaar’ uit adviesstukken Raad voor Cultuur
Bron
Advies Bezuinigingen
Cultuur 2013-2016
Noodgedwongen
Keuzen (2011a)
Sectoranalyse
Beeldende Kunst en
Vormgeving 2013-2016
(2011b)

Tekst
Het [presentatie-instellingen] zijn wegbereiders in velerlei opzichten: ze voeren op hoog niveau
een internationaal discours met andere instellingen, theoretici en kunstenaars en weten dat te
vertalen in een divers en publiek toegankelijk programma van kunstproductie, -reflectie en –
presentatie.
Talentontwikkeling in de beeldende kunst en vormgeving gaat ook in ambities terug.
Door hun [beeldend kunstenaars] kritische onderscheidingsvermogen en ongebonden positie
zijn zij in staat onze blik te verschuiven, nieuwe verbindingen te leggen en een ander licht te
werpen op ingebedde systemen.

Subcategorie
Artistieke expressie,
ontwikkeling

Generieke categorie
Esthetisch

Ontwikkeling
Cohesie, verbinding,
waardering, balans

Esthetisch
Maatschappelijk

De dynamiek en (internationale) betekenis van Nederlandse beeldende kunst zijn voor een
belangrijk deel te danken aan een klein aantal Nederlandse presentatie- instellingen. Het zijn
wegbereiders in velerlei opzichten: ze voeren op hoog niveau een internationaal discours met
andere instellingen, theoretici en kunstenaars, en weten dat te vertalen in een divers en
publiekstoegankelijk programma van kunst- productie, -reflectie en -presentatie.

Cohesie, verbinding,
tolerantie, waardering

Maatschappelijk

Agenda Cultuur 20172020 en verder (2015)
Zichtbaar van Waarde
2019 (2019)
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Het zichtbaar maken van de wereld vraagt om verbeelding, zowel van de kunstenaar als van het
publiek.
De actuele beeldende kunst is materieel, caleidoscopisch. Zij kan zich verkleden om mee te
spelen in het kunstspel van andere domeinen. Dan is zij soms moeilijk te herkennen of te
onderscheiden van andere kunstdisciplines. Haar eigenheid bestaat uit haar open onderzoek,
het beproeven van conventies van door haar opgezochte disciplines, waardoor zij werkt als
aanjager van vernieuwingen in die andere domeinen en in de kunst zelf.

Artistieke expressie,
ontwikkeling
Artistieke expressie,
ontwikkeling

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Esthetisch
Esthetisch

Schema 5.3.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘waarde publiek’ uit adviesstukken Raad voor Cultuur
Bron
Advies Bezuinigingen
Cultuur 2013-2016
Noodgedwongen
Keuzen (2011a)
Sectoranalyse
Beeldende Kunst en
Vormgeving 2013-2016
(2011b)

Tekst

Subcategorie

Generieke categorie
Geen passende
generieke categorie
gevonden

Kunst en ontwerp vervullen een essentiële rol in een humane, tolerante, open samenleving.

Cohesie, verbinding,
tolerantie, waardering
Cohesie, verbinding,
waardering, balans

Maatschappelijk

Kunstbeleving, verbinding,
tolerantie, waardering

Esthetisch,
Maatschappelijk

Cohesie, verbinding,
tolerantie, waardering

Maatschappelijk

Door hun [beeldend kunstenaars] kritische onderscheidingsvermogen en ongebonden positie
zijn zij in staat onze blik te verschuiven, nieuwe verbindingen te leggen en een ander licht te
werpen op ingebedde systemen.
Kunst is in de eerste plaats een kritisch forum, een aansporing tot reflectie, een collectief
geheugen, een vormer van identiteit en historisch besef, een katalysator voor ontplooiing en
verandering, een bevrager van onbetwiste waarheden, en ze verbindt alle gebieden van het leven
met elkaar.
De dynamiek en (internationale) betekenis van Nederlandse beeldende kunst zijn voor een
belangrijk deel te danken aan een klein aantal Nederlandse presentatie-instellingen. Het zijn
wegbereiders in velerlei opzichten: ze voeren op hoog niveau een internationaal discours met
andere instellingen, theoretici en kunstenaars, en weten dat te vertalen in een divers en
publiekstoegankelijk programma van kunst- productie, -reflectie en -presentatie.

Agenda Cultuur 20172020 en verder (2015)
Zichtbaar van Waarde
2019 (2019)

Beeldende kunst is onontkoombaar. Zij is alom aanwezig en verrijkt ieders leven en de
samenleving als geheel – al is lang niet iedereen zich daarvan bewust. Zij jaagt onze verbeelding
aan, houdt onze geest levend en geeft ons denken en voelen alle speelruimte.
De beeldende kunstsector is groot en een accu voor mens en economie.

kunstbeleving

Verbinding, waardering,
balans

Maatschappelijk

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Esthetisch

Maatschappelijk
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Beeldende kunst komt in vele gedaantes en laat ons de wereld vanuit vele perspectieven zien. Zij
verbeeldt haar gelaagdheid, schoonheid, wreedheid en tegenstrijdigheid. Zij onderzoekt onze
werkelijkheid, stelt vragen zonder direct een antwoord te geven of te verwachten; zij kan een
spiegel zijn die ons confronteert met onze normen en waarden. Soms gunt zij ons een blik in de
onvoorstelbare toekomst. Beeldende kunst bezorgt ons ook de schok van het ontkende en toont
ons wat we willen verdringen. In alle gevallen is beeldende kunst een zoektocht naar het
ongekende.
Het zichtbaar maken van de wereld vraagt om verbeelding, zowel van de kunstenaar als van het
publiek.
Kunst kan inzicht in het leven bieden, esthetische genoegens bezorgen, politiek- sociaal
bewustzijn teweegbrengen, aanzetten tot actie, wat duister is verhelderen, de mens bevrijden van
zijn beperkingen, hem troost schenken en hem bewust maken van zichzelf, van zijn wereld.
Kunst kan de mens ook kwaad maken, uit de gemeenschap voeren, tot waanzin brengen (het
zogenaamde syndroom van Stendhal), tot afzondering leiden, verdriet bezorgen, tot criminaliteit
verleiden (het stelen van kunstwerken door liefhebbers).
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kunstbeleving

Esthetisch

kunstbeleving

Esthetisch

kunstbeleving

Esthetisch

Bijlage 3
Schema 6.1.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘functie kunstenaar’ uit jaarverslagen Mondriaan Fonds 2012-2018
Bron
Jaarverslag 2012a

Tekst
Zoals gezegd, doel van het Mondriaan Fonds is de stimulering van de ontwikkeling en de
presentatie van beeldende kunst en cultureel erfgoed op die plekken waar de markt dat (nog)
niet doet.

Jaarverslag 2012b

In de periode 2008-2012 werd het programma Art Beyond Borders voor culturele diversiteit
uitgevoerd door programmamanager Özkan Gölpinar. In 2012 werden de uitkomsten van dit
project zowel intern als door een externe partij geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat het
project als impuls van betekenis is geweest. Het Mondriaan Fonds zal in zijn nieuwe
beleidsplanperiode in het kader van de Code Culturele Diversiteit voortbouwen op een aantal
van de resultaten uit het Art Beyond Borders traject, zoals het bij de beoordeling betrekken van
de context van aanvragen.

Subcategorie
Verbinden, samenspel,
ontmoeting, verrijking,
vernieuwing, kloof en
verkleinen
Verbinden, vernieuwing

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Het Mondriaan Fonds houdt rekening met de Code Culturele Diversiteit. Om de eigen
werkwijze met betrekking tot diversiteit onder de loep te leggen, formuleerde het Mondriaan
Fonds in 2015 een aantal uitgangspunten, waarbij de vier principes uit de Code Culturele
Diversiteit (visie, beleid, lerend vermogen en toezicht & verantwoording) leidend waren.
De visie van het fonds is: Kunst en erfgoed zijn pluriform en geven uiting aan een koor diverse
stemmen. Op die manier ondersteunen zij een open democratie, die meer is dan de stem van

Verbinden, cohesie,
solidariteit, vernieuwing,
kloof en verkleinen
Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,

Generieke categorie
Instrument

Instrument

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Instrument

Instrument
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Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017
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de meerderheid. Aan die pluriformiteit wil het Mondriaan Fonds bijdragen. Of het nu gaat om
culturele, geografische of andere vormen van diversiteit. Voortvloeiend hieruit ziet het fonds
diversiteit breder dan afkomst of etnische verscheidenheid. Diversiteit komt daarnaast tot
uitdrukking in bijvoorbeeld gender, leeftijd, of regionale spreiding. Omdat de term culturele
diversiteit veelal voor de (etnische) afkomst van groepen wordt gebruikt, spreekt het fonds
liever van (culturele) pluriformiteit.
Om aan de manier waarop aan de criteria kwaliteit en relevantie invulling wordt gegeven
zoveel mogelijk perspectieven te verbinden, streefde het fonds naar een samenstelling van
commissies en werknemers die verschillende perspectieven met zich mee brengen. Die
samenstellingen (met een boven landelijk gemiddeld hoge diversiteit in achtergronden)
maakte het mogelijk oog voor pluriformiteit te houden in de zoektocht naar kwaliteit:
‘intercultureel sensitief’ noemt de Code Culturele Diversiteit dit: ‘De mate waarin een persoon
actief interesse toont in anderen, hun achtergrond, behoeften en perspectieven.’
Het Mondriaan Fonds houdt rekening met de Code Culturele Diversiteit. Om de eigen
werkwijze met betrekking tot diversiteit onder de loep te leggen, formuleerde het Mondriaan
Fonds een aantal uitgangspunten, waarbij de vier principes uit de Code Culturele Diversiteit
(visie, beleid, lerend vermogen en toezicht & verantwoording) leidend waren. De visie van het
fonds is: Kunst en erfgoed zijn pluriform en geven uiting aan een koor diverse stemmen. Op
die manier ondersteunen zij een open democratie, die meer is dan de stem van de
meerderheid. Aan die pluriformiteit wil het Mondriaan Fonds bijdragen. Of het nu gaat om
culturele, geografische of andere vormen van diversiteit. Voortvloeiend hieruit ziet het fonds
diversiteit breder dan afkomst of etnische verscheidenheid. Diversiteit komt daarnaast tot
uitdrukking in bijvoorbeeld gender, leeftijd, of regionale spreiding. Omdat de term culturele
diversiteit veelal voor de (etnische) afkomst van groepen wordt gebruikt, spreekt het fonds
liever van (culturele) pluriformiteit.
We stimuleren cultureel erfgoed en beeldende kunst door bij te dragen aan bijzondere
projecten, juist waar de markt die ruimte niet biedt. Van een kunstenaar die zijn praktijk
verdiept tot een museum dat investeert in een nieuwe collectie-opstelling. Dat doen we
namens de samenleving in haar veelzijdigheid en veranderlijkheid.

solidariteit, samenhang,
verrijking, vernieuwing, kloof
en verkleinen

Verbinden, cohesie,
solidariteit, samenhang, kloof
en verkleinen

Instrument

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang,
verrijking, vernieuwing, kloof
en verkleinen

Instrument

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang,
verrijking, vernieuwing, kloof
en verkleinen

Instrument

Hoofdvraag is: hoe doen we recht aan de culturen die samen onze samenleving uitmaken? Niet
alleen door bij de dominante westerse cultuurgeschiedenis bijschriften te maken als correctie
in de kantlijn. Wel door nieuwe verhalen te vertellen met de collectie en mensen daarbij actief
te betrekken; het museum inclusiever te maken.
Aan die pluriformiteit wil het Mondriaan Fonds bijdragen. Het laat daarbij culturele,
geografische en andere vormen van meerstemmigheid en diversiteit meewegen.

Jaarverslag 2018

De term culturele diversiteit wordt veelal voor de (etnische) afkomst van groepen gebruikt, het
fonds spreekt liever van het nog inclusievere begrip (culturele) pluriformiteit. Daarmee doelen
we naast afkomst bijvoorbeeld op gender, leeftijd of regionale spreiding.
In het beleidsplan 2017-2020 kent pluriformiteit een prominente plek. Het beleidsaccent
Verbinding gaat expliciet om inclusiviteit en pluriformiteit. Vanuit de visie dat pluriformiteit
een integraal onderwerp van de praktijk van het fonds en de bestaande instrumenten is, zijn er
geen aparte bijdragemogelijkheden met uitzondering van de bijdrage voor de herdenking van
het slavernijverleden.
Met de extra impuls voor internationalisering sluit het kabinet nauw aan bij de overtuigingen
die in het fondsbeleid zijn beschreven en verankerd: Kunst en erfgoed zijn een oefening in
pluriformiteit; ze zorgen voor variaties op de werkelijkheid, zijn van nature kosmopolitisch en
grenzeloos.’
‘Het Mondriaan Fonds is er voor iedereen’, zo verklaarde Eelco van der Lingen eind 2018
meteen bij de bekendmaking van zijn benoeming tot fondsdirecteur per 1 maart 2019. En Van
der Lingen voegde daaraan toe: ‘Ik hoop dat we nog meer mensen het gevoel kunnen gaan
geven dat ook zij bij ‘wij’ horen. Ik kijk er naar uit om samen met het team van het Mondriaan
Fonds verder bij te dragen aan een vitale toekomst voor de beeldende kunst en het cultureel
erfgoed.’
In 2018 hebben 182 kunstenaars een aanvraag ingediend voor een WJT (werkbijdrage jong
talent), waarvan 68 werden toegekend. Een groot deel van de WJT-ontvangers engageert zich
met hedendaagse thema’s zoals digitale cultuur, neokolonialisme en genderdiversiteit.

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang,
verrijking, vernieuwing, kloof
en verkleinen
Verbinden, cohesie,
solidariteit, kloof en
verkleinen
Verbinden, cohesie,
solidariteit, samenhang

Instrument

Verbinden, solidariteit,
samenhang, verrijking,
vernieuwing, kloof en
verkleinen

Instrument

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang,
verrijking, vernieuwing, kloof
en verkleinen
Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang, kloof
en verkleinen

Instrument

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang,

Instrument

Instrument

Instrument

Instrument
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In het beleidsplan 2017-2020 kent pluriformiteit een prominente plek. Het beleidsaccent
verbinding gaat om inclusiviteit en pluriformiteit. Vanuit de visie dat pluriformiteit een
integraal onderwerp van de praktijk van het fonds en de bestaande instrumenten is, zijn geen
aparte bijdragemogelijkheden met uitzondering
van de bijdrage voor de herdenking van het slavernijverleden.

verrijking, vernieuwing, kloof
en verkleinen
Verbinden, solidariteit,
samenhang, verrijking,
vernieuwing, kloof en
verkleinen

Instrument

Schema 6.1.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘functie publiek’ uit jaarverslagen Mondriaan Fonds 2012-2018
Bron
Jaarverslag 2012a

Jaarverslag 2012b

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

86

Tekst
Ook het Mondriaan Fonds constateert dat de immateriële waarde van kunst voor de
samenleving de laatste jaren onvoldoende voor het voetlicht is gebracht. De discussie gaat
maar al te vaak over ‘wat kost kunst’ in plaats van ‘wat levert het op’. Daarom wordt binnen
het nieuwe beleid veel waarde gehecht aan zichtbaarheid voor het publiek, waarbij het gaat
om een passend publiek dat door kunstenaars en instellingen op uiteenlopende manieren
bereikt kan worden.

Subcategorie
Verbinden, kloof en verkleinen

Generieke categorie
instrument

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Het Mondriaan Fonds houdt rekening met de Code Culturele Diversiteit. Om de eigen
werkwijze met betrekking tot diversiteit onder de loep te leggen, formuleerde het Mondriaan
Fonds in 2015 een aantal uitgangspunten, waarbij de vier principes uit de Code Culturele
Diversiteit (visie, beleid, lerend vermogen en toezicht & verantwoording) leidend waren.
Daarnaast ontwikkelt het Mondriaan Fonds activiteiten om beeldende kunst en cultureel
erfgoed in het algemeen zichtbaar te maken én het publiek inzicht te geven in de resultaten
van de bijdragen die het fonds verstrekt voor de realisatie van nieuw werk, tentoonstellingen,
manifestaties en aankopen. Op deze manier wil het fonds laten zien wat er gebeurt met de
investeringen namens de samenleving in beeldende kunst en cultureel erfgoed om zo het
draagvlak te verstevigen.
Het Mondriaan Fonds houdt rekening met de Code Culturele Diversiteit. Om de eigen
werkwijze met betrekking tot diversiteit onder de loep te leggen, formuleerde het Mondriaan
Fonds een aantal uitgangspunten, waarbij de vier principes uit de Code Culturele Diversiteit
(visie, beleid, lerend vermogen en toezicht & verantwoording) leidend waren. De visie van
het fonds is: Kunst en erfgoed zijn pluriform en geven uiting aan een koor diverse stemmen.
Op die manier ondersteunen zij een open democratie, die meer is dan de stem van de
meerderheid. Aan die pluriformiteit wil het Mondriaan Fonds bijdragen. Of het nu gaat om
culturele, geografische of andere vormen van diversiteit. Voortvloeiend hieruit ziet het fonds
diversiteit breder dan afkomst of etnische verscheidenheid. Diversiteit komt daarnaast tot
uitdrukking in bijvoorbeeld gender, leeftijd, of regionale spreiding. Omdat de term culturele
diversiteit veelal voor de (etnische) afkomst van groepen wordt gebruikt, spreekt het fonds
liever van (culturele) pluriformiteit.
‘Het leggen van verbindingen tussen kunst en publiek, tussen verschillende generaties en
tussen professionele partners is binnen alle geledingen van belang, in toenemende mate.

Aan die pluriformiteit wil het Mondriaan Fonds bijdragen. Het laat daarbij culturele,
geografische en andere vormen van meerstemmigheid en diversiteit meewegen.

Verbinden, cohesie,
solidariteit, vernieuwing, kloof
en verkleinen

Instrument

Verbinden, kloof en verkleinen

Instrument

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang,
verrijking, vernieuwing, kloof
en verkleinen

Instrument

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
solidariteit, samenhang,
verrijking, vernieuwing, kloof
en verkleinen
Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
samenhang, kloof en
verkleinen

Instrument

Instrument
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De term culturele diversiteit wordt veelal voor de (etnische) afkomst van groepen gebruikt,
het fonds spreekt liever van het nog inclusievere begrip (culturele) pluriformiteit. Daarmee
doelen we naast afkomst bijvoorbeeld op gender, leeftijd of regionale spreiding.
Jaarverslag 2018

Pluriformiteit is bij het fonds uitgangspunt in alle geledingen: zowel binnenshuis, onder het
personeel, als bij de keuze van adviseurs, van wie inmiddels een derde van cultureel diverse
afkomst is. Ook gaat het om regionale spreiding en pluriformiteit in de rijkste zin van het
woord.

Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
samenhang, kloof en
verkleinen
Verbinden, samenspel,
ontmoeting, cohesie,
samenhang, kloof en
verkleinen

Instrument

Instrument

Schema 6.2.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘effect kunstenaar’ uit jaarverslagen Mondriaan Fonds 2012-2018
Bron
Jaarverslag 2012a

Tekst

Subcategorie

Jaarverslag 2012b

Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden, Amsterdam
Art in Public
€ 19.200 - € 48.000
juli 2012
Tijdens het Keti Koti Festival maakte curator Felix de Rooy een expositie over
de invloed van de trans-Atlantische slavenhandel en de daarmee gepaard
gaande migratie op hedendaagse beeldend kunstenaars met een cultureel
diverse achtergrond. De tentoonstelling bestond uit billboards van
opgeblazen oudere werken, een expositie van authentiek hedendaags werk en
een selectie uit het fotoarchief van het KIT.

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering

Jaarverslag 2013

88

Generieke categorie
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Maatschappelijk

Geen passende
generieke categorie
gevonden

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Bovendien besloot de minister de komende twee jaar extra te investeren in
talentontwikkeling kunstenbreed. Voor beeldende kunst betekent dit een
aanvulling van de bestaande Werkbijdragen Jong Talent en intensivering van
mentoring: de begeleiding van beginnende kunstenaars door ervaren
vakgenoten of curatoren. In 2015 wordt het bestaande mentoringprogramma
van het Mondriaan Fonds uitgebreid.
‘Hassan Hajjaj haalt zijn inspiratie uit Afrikaanse studio-fotografie, glossy
modefotografie en urban street art. Hij verbindt werelden en doorbreekt
groepsstereotyperingen – twee doelstellingen van de Marokkotentoonstelling in Tropenmuseum Junior. De aankoop van zijn werk versterkt
het profiel van het museum waarbinnen cultuur wordt gepresenteerd als
dynamisch en grensoverschrijdend. Hajjaj’ werk sluit bovendien aan bij werk
in de collectie van onder andere James Barnor en Malick Sidibé. De connectie
met thema’s als mode, globalisering en hybride identiteit maakt het geschikt
voor diverse tentoonstellingen. Zijn naam zal aantrekkingskracht uitoefenen
op nieuw publiek van Marokkaanse afkomst.’
De bewezen talenten noemen eerder de mogelijkheid zich artistiek te
ontwikkelen en voor continuïteit in hun werk te zorgen als teken van succes,
meer dan maatschappelijk belang en erkenning.
Over het centrale doel – de productie en presentatie van relevante kunst en
erfgoed – expliciteerde het Addendum dat directeur-bestuurder Birgit
Donker met medewerkers schreef bij het beleidsplan 2013-2016: ‘Dat
stimuleren gebeurt niet lukraak, maar op die plekken van relevante artistieke
en culturele ontwikkeling waar de markt zijn werk (nog) niet doet. Daarbij
richten we ons op kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland.
Het Mondriaan Fonds werkt als katalysator. Het stimuleert de
laboratoriumfunctie van beeldende kunst en erfgoed en de prikkelende en
samenbindende rol die zij spelen in de samenleving.’
Alle gehonoreerde aanvragen in de periode 2013-2016 moesten een zogeheten
presentatieplan bevatten, dat door een commissie van experts werd
beoordeeld. In die plannen moest concreet en realistisch beschreven staan

Persoonlijke ontwikkeling

Esthetisch

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering

Maatschappelijk

Persoonlijke ontwikkeling waarde creatie

Esthetisch

Sociale cohesie, nationale identiteit,
waardering

Maatschappelijk

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Maatschappelijk
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Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

hoe een aankoop, een expositie, een onderzoek, of het werk(proces) werd
getoond; welke inspanningen de aanvrager zou verrichten om publiek te
raken, op een manier die inclusiviteit en inbedding zou stimuleren.
‘Verbinding gaat, zoals we in het beleidsplan hebben geformuleerd, over het
leggen en versterken van relaties die cruciaal zijn voor uitwisseling met het
publiek; met maatschappelijke organisaties; met andere partijen en
disciplines. Onontbeerlijk in een dynamische samenleving die wordt
gekenmerkt door technologische, economische, culturele en sociale
veranderingen. Het draait om inclusie; in de harten van de mensen komen.’
(Birgit Donker)
2018 was ook in ander opzicht een positief jaar: het Kabinet deed een extra
investering in de cultuursector. Wat het Mondriaan Fonds betreft kreeg de
vernieuwing van talent een grote impuls. Met deze extra middelen
verstevigde het fonds de mogelijkheden voor ontwikkeling en vernieuwing
van mid-career talent en zette het in op nieuwe makers en nieuw publiek,
zowel voor beeldende kunst als cultureel erfgoed.

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Maatschappelijk

Sociale cohesie, nationale identiteit,
persoonlijke ontwikkeling

Maatschappelijk,
esthetisch

Schema 6.2.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘effect publiek’ uit jaarverslagen Mondriaan Fonds 2012-2018
Bron
Jaarverslag 2012a

Jaarverslag 2012b
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Tekst

Subcategorie

Generieke categorie
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Het Mondriaan Fonds houdt rekening met de Code Culturele Diversiteit. Zo
wordt de selectiecommissie bij de samenstelling van de adviescommissies
specifiek gevraagd te letten op een afspiegeling van de samenleving. Daarnaast
heeft het fonds bij de samenstelling van de selectiecommissie zelf gezorgd voor
de vertegenwoordiging van een cultureel divers perspectief.

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Over het centrale doel – de productie en presentatie van relevante kunst en
erfgoed – expliciteerde het Addendum dat directeur-bestuurder Birgit Donker
met medewerkers schreef bij het beleidsplan 2013-2016: ‘Dat stimuleren
gebeurt niet lukraak, maar op die plekken van relevante artistieke en culturele
ontwikkeling waar de markt zijn werk (nog) niet doet. Daarbij richten we ons
op kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland. Het Mondriaan
Fonds werkt als katalysator. Het stimuleert de laboratoriumfunctie van
beeldende kunst en erfgoed en de prikkelende en samenbindende rol die zij
spelen in de samenleving.’
Bij de beoordeling van aanvragen werd samenwerken positief meegewogen.
Daarbij bekeken de adviseurs of de beoogde samenwerking daadwerkelijk
meerwaarde had, bijvoorbeeld voor het realiseren van een
randprogrammering of het bereiken van nieuwe publieksgroepen.
‘Verbinding gaat, zoals we in het beleidsplan hebben geformuleerd, over het
leggen en versterken van relaties die cruciaal zijn voor uitwisseling met het
publiek; met maatschappelijke organisaties; met andere partijen en disciplines.
Onontbeerlijk in een dynamische samenleving die wordt gekenmerkt door
technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Het draait
om inclusie; in de harten van de mensen komen.’ (Birgit Donker)

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Maatschappelijk

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Maatschappelijk

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Maatschappelijk

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Maatschappelijk
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Want pas als diversiteit een gegeven is, kun je een verschil maken. Zodat
daadwerkelijk bezoekers met verschillende achtergronden en een mengeling
aan culturen zich in het museum herkennen. En zich dan ook aan het museum
en de erfgoedcollecties verbonden kunnen voelen.’

Sociale cohesie, nationale identiteit,
tolerantie, waardering en balans

Jaarverslag 2018

Maatschappelijk

Geen passende
generieke categorie
gevonden

Schema 6.3.1 Deductieve inhoudsanalyse ‘waarde kunstenaar’ uit jaarverslagen Mondriaan Fonds 2012-2018
Bron
Jaarverslag 2012a

Tekst
Beeldende kunst ontstaat als individuele expressie, maar beeldende kunst en
erfgoed gaan ook over collectieve waarden. Ze dragen bij aan individuele
ontplooiing en gemeenschappelijke identiteit.

Subcategorie
Artistieke expressie, ontwikkeling, cohesie,
verbinding, tolerantie, waardering

Generieke categorie
Esthetisch,
maatschappelijk

Artistieke expressie, ontwikkeling

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Esthetisch

Jaarverslag 2012b

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

92

Kunstenaars schrijven in hun verslagen dat de WJT essentieel is om
ongestoord te kunnen werken, experimenteren, vernietigen, bouwen, een
creatieve crisis te doorlopen en daar weer uit te komen, te selecteren,
organiseren, contacten te leggen, te kijken, vergelijken en positie te bepalen.
Op die manier kunnen zij hun professionele praktijk een belangrijke impuls
geven, daar waar zij (nog) niet opgemerkt zijn door galeries, musea of andere
professionals.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Kunst en cultuur dragen onbedaarlijk bij aan ons leven. Ze zijn van
onschatbare waarde als vrijhavens van de verbeelding. Juist die verbeelding,
creatief talent, is in dit tijdsgewricht belangrijker dan ooit.
Een tweede belangrijk onderwerp binnen BKNL is de groeiende behoefte aan
relevante sectorinformatie; een coherent, breed gedeeld en actueel overzicht
van de sociaaleconomische positie van beeldend kunstenaars en de betekenis
van beeldende kunst voor het culturele veld en voor andere maatschappelijke
domeinen.
Kunst en erfgoed zijn pluriform en ondersteunen een open democratie.
Ze [kunst en erfgoed] zijn extreem publiek goed. En ze zijn een oefening in
pluraliteit; zorgen voor variaties op de werkelijkheid; zijn van nature
kosmopolitisch en grenzeloos. Daarmee dragen ze bij aan een vrije geest en
een open blik, die zo onontbeerlijk zijn voor een democratie die meer is dan de
stem van de meerderheid.

Waardering, verbinding

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Maatschappelijk

Waardering, balans

Maatschappelijk

Cohesie, verbinding, tolerantie
Artistieke expressie, ontwikkeling

Maatschappelijk
Esthetisch

Jaarverslag 2018

Geen passende
generieke categorie
gevonden

Schema 6.3.2 Deductieve inhoudsanalyse ‘waarde publiek’ uit jaarverslagen Mondriaan Fonds 2012-2018
Bron
Jaarverslag 2012a

Tekst
Beeldende kunst ontstaat als individuele expressie, maar beeldende kunst en
erfgoed gaan ook over collectieve waarden. Ze dragen bij aan individuele
ontplooiing en gemeenschappelijke identiteit.

Subcategorie
kunstbeleving

Generieke categorie
Esthetisch
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Jaarverslag 2012b

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Kunst en erfgoed verdienen publiek en het publiek verdient kunst en erfgoed.
Daarom hecht het Mondriaan Fonds aan zichtbaarheid. Bij alle aanvragen
hoort een presentatieplan waarin wordt omschreven hoe het onderzoek, het
werk(proces), de aankoop of de expositie wordt getoond. Het gaat erom dat een
band wordt aangegaan met een passend publiek, zodat sprake is van
inclusiviteit en inbedding en het draagvlak voor kunst en erfgoed wordt
vergroot.

Cohesie, verbinding, tolerantie,
waardering en balans.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018
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Een samenleving die luistert naar zijn kunstenaars herkent in diversiteit
schoonheid en in verandering kansen.
Kunst en erfgoed zijn pluriform en ondersteunen een open democratie.
Ze [kunst en erfgoed] zijn extreem publiek goed. En ze zijn een oefening in
pluraliteit; zorgen voor variaties op de werkelijkheid; zijn van nature
kosmopolitisch en grenzeloos. Daarmee dragen ze bij aan een vrije geest en
een open blik, die zo onontbeerlijk zijn voor een democratie die meer is dan de
stem van de meerderheid.

Cohesie, verbinding, tolerantie,
waardering en balans.
Cohesie, verbinding, tolerantie
Kunstbeleving

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Geen passende
generieke categorie
gevonden
Maatschappelijk

Geen passende
generieke categorie
gevonden
Maatschappelijk
Maatschappelijk
Esthetisch

Geen passende
generieke categorie
gevonden

