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Nederland heeft de afgelopen tientallen jaren anderhalf miljoen migran
ten opgenomen. Deze veranderingen in de bevolkingssamenstelling van 
Nederland hebben tal van repercussies. We ontwikkelen nieuw beleid 
voor telkens een nieuwe generatie: minderhedenbeleid vanuit de ach
terstandgedachte, integratiebeleid vanuit de noodzaak de tweede en 
derde generatie volledig deel te laten nemen aan onze samenleving. Nu 
zijn we toe aan een beleid wat zich bezig houdt met de vraag hoe op basis 
van werkelijke gelijkwaardigheid, uitgaande van ieders individuele 
mogelijkheden, verschillen in cultuur en achtergrond erkend kunnen 
worden, toerusting voor de samenleving plaats kan vinden en de meer
waarde van multiculturaliteit maatschappelijk inzetbaar gemaakt kan 
worden: diversiteitsbeleid. Op lokaal niveau wordt er al mee gewerkt in 
Amsterdam, in het stadsdeel Zuid Oost, in Rotterdam. In het Rijks
beleid wordt nu in de notitie 'Ruim baan voor culturele diversiteit' voor 
het eerst van dit type beleid gebruik gemaakt. De notitie schept voor
waarden om de diversiteit van de samenleving cultureel zichtbaar te 
maken en ook het publiek uit diverse bevolkingsgroepen bij cultuur te 
betrekken. Staatssecretaris Van der Ploeg trekt so miljoen gulden uit 
voor dit stimuleringsbeleid. Geld dat door alle kunstinstellingen ge
bruikt kan worden die zich met diversiteitsbeleid bezig willen houden, 
van het Concertgebouw tot Cosmic. 

Vanuit het kunstenveld, vooral de podiumkunsten, was de reactie 
heftig: welzijnsbeleid, aantasting van de autonomie van de kunst, losla
ten van het kwaliteitsprincipe, culturele apartheidspolitiek. Het is alsof 
de migranten en hun nakomelingen in cultureel opzicht nog altijd niet 
worden geaccepteerd. Alsofhet dominante kwaliteitsdenken in de kunst 
zich niet kan voorstellen dat er andere culturen bestaan dan de westerse, 
met een eigen kwaliteit. Alsofhet feit dat er groepen in de samenleving 
zijn die in hun achtergrond slavernij en Islam meebrengen, hen cultureel 
ongelijkwaardig zou maken. Alsofhet hebben van een dubbele identiteit 
van zowel de Nederlandse cultuur als die van hun eigen groep, migran
ten en hun nakomelingen buiten de Nederlandse cultuur plaatst. 

In de literatuur en de muziek is bewezen dat wederzijdse beïnvloe
ding nieuwe vormen creëert. Kunst vernieuwt, nieuwe generaties dra
gen nieuwe opvattingen, ideeën en vormen aan. De nieuwe generatie 
kent veel nakomelingen van migranten. Evenals andere jonge kunste
naars hebben zij zelf voor een beperkt publiek hun theater en muziek 
ontwikkeld, sommigen zijn doorgebroken in het niet gesubsidieerde 
circuit, anderen hebben een fmanciële impuls nodig om de volgende 
stap te kunnen maken. 

Culturele diversiteit, multiculturaliteit, een pluriforme samenle
ving, hoe we het ook noemen, de beoogde gelijkwaardigheid is nog lang 
niet bereikt. De reacties uit de kunstwereld laten zien dat het minder
hedenbeleid, achterstandenbeleid, voor de nakomelingen stigmatise
rend heeft gewerkt. 

Het wordt tijd uit te gaan van de kracht van mensen, niet de achters
tanden te benadrukken maar hun mogelijkheden te stimuleren. Ruim 
baan dus voor culturele diversiteit. Maar daar waar de vvodit nooit zal 
steunen, vanuit hun opvattingen over ntigratie en over kunst, zal de 
PvdA zich sterk moeten maken en in de Kamer bondgenoten moeten 
zoeken buiten de coalitie . 
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