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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 
  “Zijn productiehuizen een onmisbaar element in het Nederlandse theaterbestel of  

  onbestemde producten?”
1
 

 

Tien jaar geleden stelde Peter Zonderland deze vraag in zijn publicatie Kweekvijvers of 

speeltuinen? Een boek over theaterwerkplaatsen en productiehuizen anno 2003. Heden 

ten dage kan deze vraag opnieuw gesteld worden. Per 1 januari 2013 gaat er een nieuwe 

subsidieperiode van start waarbij er 125 miljoen euro is bezuinigd op de culturele 

basisinfrastructuur.
2
 De basisinfrastructuur is onderdeel van het subsidiestelsel van de 

Rijksoverheid, waarin culturele instellingen en fondsen zijn opgenomen die structurele 

subsidie ontvangen voor een periode van vier jaar. Hoewel de toenmalige minister van 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het subsidieplan voor 2009-2012 

aangeeft een stevige positie te willen ontwikkelen voor productiehuizen,
3
 wordt in de 

beleidsnota Meer dan Kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid van staatssecretaris 

Halbe Zijlstra aangekondigd dat er geen ruimte meer wordt geboden aan productiehuizen 

voor de podiumkunsten in het subsidieplan van 2013-2016.
4
 Dit zorgt er voor dat het 

totale aantal van 21 productiehuizen geen structurele financiële ondersteuning meer 

ontvangt van de Rijksoverheid. Dit leidt ertoe dat veel van deze productiehuizen zich 

moeten hervormen of ophouden te bestaan. Jonge theatermakers kunnen hierdoor bij 

minder huizen terecht om ervaring op te doen, wat zou kunnen leiden tot een ‘dakloze’ 

generatie theatermakers. Met deze ontwikkelingen in gedachte kan de vraag van 

Zonderland opnieuw gesteld worden: zijn productiehuizen een onmisbaar element in het 

Nederlandse theaterbestel of zijn het onbestemde producten? Een onbestemd product kan 

in deze context begrepen worden als een instelling zonder duidelijke functie binnen de 

Nederlandse theaterpraktijk.  

 Op welke wijze de productiehuizen omgaan met het wegvallen van de 

rijkssubsidie en wat dit zal gaan betekenen voor de positie van productiehuizen in het 

Nederlandse theaterlandschap, vormen de kernvragen van mijn onderzoek. Dit kan gezien 

worden als een tweeledig onderzoek. Immers, er kan onderzoek worden gedaan naar de 

veranderingen die de productiehuizen ondergaan op institutioneel niveau en dit kan in 

kaart gebracht worden. De notie van een ‘positie’ veronderstelt echter ook dat er een 

                                           
1 Peter Zonderland, red. Kweekvijvers of speeltuinen? Theaterwerkplaatsen en productiehuizen 

anno 2003 (Z.p.: Theater Instituut Nederland, 2003), 5. 
2
 Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer dan Kwaliteit: een nieuwe visie op het 

cultuurbeleid, 2. 
3
 Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Kunst van Leven: hoofdlijnen cultuurbeleid 

(Den Haag, Koninklijke De Swart, 2007), 10. 
4 Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Meer dan Kwaliteit, 15. 
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bepaalde plaats is toegekend binnen een veld of systeem en het onderzoek naar de positie 

van productiehuizen zal de andere zijde van het onderzoek vormen. De positie binnen een 

veld (of systeem) zal onderzocht worden aan de hand van gedachtegoed uit de 

kunstsociologie. Pierre Bourdieu introduceerde de notie van een veld in de twintigste 

eeuw, gebaseerd op het functioneren van het literaire veld in de negentiende eeuw. Het 

veld bestaat volgens Bourdieu uit systemen, waarin agents en instituties werkzaam zijn. 

Deze agents en instituties zijn gedefinieerd aan de hand van de rol die zij vervullen, 

waarmee zij posities innemen ten opzichte van elkaar.
5
 Volgens Bourdieu ontstaat er 

dynamiek in een cultureel veld wanneer er voortdurende strijd tussen deze posities 

plaatsvindt om symbolisch kapitaal, wat ook wel als strijd om status en prestige wordt  

omschreven.
6
 De notie van een positie kan in dit opzicht worden verbonden met de vraag 

van Zonderland. Zo wordt er een sterke positie in een veld verondersteld wanneer deze 

onmisbaar is, terwijl een zwakke positie als onbestemd gezien zou kunnen worden. Deze 

twee kernvragen hebben geleid tot de volgende hoofdvraag:  

“Op welke manier hebben de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector invloed 

op de positie van productiehuizen in het Nederlandse theaterlandschap?”  

Dit onderwerp spreekt mij aan vanwege onder andere de actualiteit ervan. De 

bezuinigingen zorgen ervoor dat de productiehuizen zich binnen korte tijd opnieuw 

moeten uitvinden. Dit geeft mogelijkheden tot reflectie; niet alleen op de positie van 

productiehuizen in relatie tot het theaterlandschap, maar ook op de positie van een 

productiehuis in relatie tot de andere productiehuizen, dat onderdeel uitmaakt van het 

theaterlandschap. Daarnaast wordt ook de invloed van het politieke veld op het artistieke 

veld benaderd via deze onderzoeksvraag. Een vraag die hierbij gesteld kan worden is in 

hoeverre de theorie van Bourdieu uit de twintigste eeuw nog toepasbaar is op een artistiek 

veld dat heden ten dage grotendeels gereguleerd wordt door de overheid. In de 

veldtheorie van Bourdieu speelt het politieke veld ook een rol, maar oefent niet in 

dezelfde mate invloed uit als heden ten dage. Naar mijn mening geeft de actualiteit van 

dit onderwerp een zekere urgentie aan het onderzoek mee, aangezien het onderzoek wordt 

verricht op het moment dat deze ontwikkelingen zich voordoen. Dit resulteert in een 

stand-van-zaken onderzoek waarin gegevens en uitspraken voorkomen die deels 

betrekking hebben op een toekomstige situatie. Mijn bevindingen zijn daarbij deels 

gebonden aan mijn eigen observaties en interpretaties en aan uitspraken van actoren in het 

veld. 

                                           
5
 Pierre Bourdieu, “The Market of Symbolic Goods”, Poetics 14 (1985): 13. 

6
 Pierre Bourdieu, De regels van de kunst: wording en structuur van het literaire veld, vert. Rokus 

Hofstede (Amsterdam: Van Gennep, 1994). 
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 Om mijn onderzoeksvraag te beantwoorden zal ik eerst enkele concepten van de 

veldtheorie van Bourdieu gedetailleerder beschrijven en enkele kritieken op deze theorie 

aan het licht brengen. Vervolgens zal ik mij positioneren in dit debat om vervolgens 

vanuit dit theoretische kader naar de dynamische positie van  productiehuizen in het 

theaterveld te gaan kijken. Ik zal een context schetsen waarin deze ontwikkelingen 

plaatsvinden door te beschrijven op welke wijze productiehuizen zijn ontstaan en sinds 

wanneer deze subsidie krijgen. Vervolgens komt het oriënterende veldonderzoek aan bod 

waarin ik de veranderingen van de zestien productiehuizen op institutioneel niveau in 

kaart heb gebracht. Drie productiehuizen zullen vervolgens uitgebreider besproken 

worden als case study’s, waarbij ik nader in zal gaan op de actuele ontwikkelingen en 

specifieke positionering van deze instelling.
7
  

 Tijdens deze uiteenzetting van de ontwikkelingen rondom productiehuizen zal ik 

steeds proberen een brug te slaan met de veldtheorie van Bourdieu. De belangrijkste 

bevindingen van mijn onderzoek zijn dat het hedendaagse theaterveld en de aanwezige 

posities hierin sterk worden gereguleerd door de overheid. Vanaf 2013 worden de 

taakstelling en positie van productiehuizen niet meer vastgesteld in het kunstbeleid, 

waardoor productiehuizen zelfstandig een positie moeten verwerven in het veld. Hierdoor 

zullen zij zich opnieuw moeten definiëren en profileren. Deze bevindingen zullen verder 

worden uitgewerkt in de conclusie. 

                                           
7
 De drie productiehuizen waarvoor ik heb gekozen zijn Het Veem Theater, Generale Oost en Huis 

aan de Werf. Ik heb gekozen voor deze drie specifieke productiehuizen om voorbeelden te geven 

van een productiehuis dat in dezelfde vorm blijft bestaan (Het Veem Theater) en twee 

productiehuizen die zich gaan omvormen tot een andersoortige instelling (Generale Oost en Huis 

aan de Werf).  
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Hoofdstuk 2: Het functioneren van een veld 

2.1 Bourdieu’s veldtheorie 

De theaterpraktijk kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Zo wordt er 

gesproken over een theaterlandschap, introduceerde Pierre Bourdieu een theoretische 

constructie om de werking van een cultureel veld te beschrijven en heeft Hans van 

Maanen een publicatie geschreven over de geschiedenis van het Nederlandse toneelbestel. 

Van Maanen omschrijft het toneelbestel als een doelgericht geordend systeem van 

productie en distributie, waarbij de overheid een structurerende taak heeft.
8
 In dit systeem 

krijgen productiehuizen dus ook een plaats toegewezen. Om een betere grip te krijgen op 

de term positie en op welke manier het theaterlandschap als veld beschouwd kan worden, 

zal ik enkele kunstsociologische concepten uiteenzetten.  

  De Franse socioloog Pierre Bourdieu  introduceerde in de twintigste eeuw zijn 

‘veldtheorie’ over de wording en structuur van het literaire veld. Ik zal hier een selectie 

van relevante inzichten uit Bourdieu’s theorie uiteenzetten vanwege de omvang van dit 

onderzoek.  Bourdieu omschrijft in Regels voor de kunst dat elk veld een specifieke 

geschiedenis en logica kent.
9
 Deze logica kan worden opgevat als een structuur van 

objectieve relaties tussen posities, die na verloop van tijd is ontstaan. Pascal Gielen 

omschrijft dit als een “relationele dynamiek die uit een veldgeschiedenis voorkomt”.
10

 

Deze relationele dynamiek in het cultureel veld wordt volgens Bourdieu veroorzaakt door 

een voortdurende strijd om symbolisch kapitaal. Symbolisch kapitaal kan hierbij 

beschreven worden als een symbolische waarde die aan een cultureel product kan worden 

toegekend. Deze vorm van kapitaal onderscheidt zich dus van het economische kapitaal:  

de economische waarde die aan een product toegekend wordt. De mate waarin een positie 

hoog of laag symbolisch kapitaal verwerft leidt tot de toekenning van prestige. In een 

artistiek veld bestaan volgens Bourdieu dus hiërarchische relaties gebaseerd op het 

prestige van de diverse posities.  

  Als we dit concept koppelen aan productiehuizen in het Nederlandse 

theaterlandschap, kan gezegd worden dat productiehuizen onderling zich van elkaar 

onderscheiden door zich specifiek te profileren. Door zich van elkaar te onderscheiden 

nemen zij aparte posities in en vormen zo een eigen artistiek subveld. Daarnaast strijden 

productiehuizen, als een specifieke soort van producerende instelling met specifiek 

symbolisch kapitaal, om prestige met andere producerende instellingen die eveneens 

                                           
8 Hans van Maanen, Het Nederlandse Toneelbestel van 1945 tot 1995 (Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2009), 43. 
9
 Bourdieu, De regels van de kunst, 147. 

10
 Pascal Gielen, Kunst in Netwerken: artistieke selecties in de hedendaagse dans en de beeldende 

kunst (Tielt: Lannoo, 2003), 99. 
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opereren in het theaterwerkveld, zoals theatergezelschappen en toneelscholen. Wederom 

onderscheiden productiehuizen zich met een specifieke taakstelling van andere 

producerende instellingen, waardoor zij dus ook een gezamenlijke positie innemen 

wanneer er gekeken wordt naar het gehele theaterwerkveld. Er is dus sprake van een 

gelaagdheid wanneer er gesproken wordt over het begrip positie: positie is afhankelijk 

van het (sub)veld waarover gesproken wordt. Hier zou ik nog wel een kritische noot 

willen plaatsen bij het begrip symbolisch kapitaal: betekent dit nog hetzelfde in het 

hedendaagse theaterveld, vergeleken met het negentiende-eeuwse literaire veld? Hier zal 

ik later nog op terug komen.  

 Binnen het veld van de culturele productie, zoals Bourdieu het artistieke veld ook 

wel noemt,  zijn er twee subvelden te onderscheiden: het subveld van de beperkte 

productie (field of restricted production) en het subveld van grootschalige productie (field 

of large-scale production).
11

 Het veld van de beperkte productie maakt producten die 

vooral zijn bedoeld voor andere producenten, terwijl het veld van de grootschalige 

productie zich richt op het grote publiek.
12

 Bourdieu stelt hierbij dat het veld van de 

beperkte productie een hoog specifiek symbolisch kapitaal en een laag economisch 

kapitaal produceert en het veld van de grootschalige productie daarentegen een laag 

specifiek symbolisch kapitaal met hoog economisch kapitaal.
13

  

 Als er vanuit dit perspectief naar productiehuizen gekeken wordt, stel ik voor dat 

productiehuizen in het subveld van de beperkte productie gepositioneerd kunnen worden. 

Immers, voorstellingen van productiehuizen zijn niet direct gericht op het grote publiek. 

Er wordt voorkeur gegeven aan wat Bourdieu het interne hiërarchiseringsprincipe noemt, 

waar het behalen van succes onder collega’s voorop staat.
14

 Opvallend is dat in de 

afgelopen jaren het economische kapitaal steeds hoger in het vaandel komt te staan in het 

kunstbeleid door cultureel ondernemerschap te stimuleren. In het veld van grootschalige 

productie speelt het externe hiërarchiseringsprincipe een rol, waarbij het gaat om het 

verwerven van succes bij het grote publiek. In het Nederlandse theaterveld zijn 

bijvoorbeeld Joop van den Ende Theaterproducties en Albert Verlinde Entertainment 

theaterproducenten die in het veld van grootschalige productie gepositioneerd kunnen 

worden.  Er is dus een beweging gaande waarbij van de productiehuizen wordt verwacht 

dat ze verder opschuiven naar het veld van de grootschalige productie. 

 Volgens Bourdieu wordt het hele bestaande stelsel teruggewezen naar het 

verleden, wanneer een nieuwe producent, nieuw product of nieuw smaaksysteem zich op 

                                           
11

 Bourdieu, De regels van de kunst, 263. 
12

 Idem, 151. 
13

 Idem, 154. 
14

 Idem, 264. 
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de markt doet gelden.
15

 De hiërarchische relaties, die zijn gegrond op de verwerving van 

posities in het verleden, moeten opnieuw worden gevormd. Nu er dus vanwege de 

bezuinigingen veranderingen gaan plaatsvinden bij de productiehuizen, worden niet 

alleen de relaties tussen de productiehuizen onderling opnieuw gedefinieerd maar zal de 

positie van productiehuizen in relatie tot het gehele theaterbestel opnieuw moeten worden 

uitgevonden, wat weer leidt tot een geheel nieuwe structuur van het theaterbestel. Het 

lijkt mij een logische veronderstelling dat wanneer er een schakel uit een keten verzwakt 

of verdwijnt, de gehele keten er door beïnvloed wordt. Wanneer de hiërarchische relaties 

opnieuw worden gestructureerd, kan gereflecteerd worden op de manier waarop posities 

in het verleden tot stand zijn gekomen. 

 

2.2 Kritiek 

In de loop van de jaren zijn er verschillende kritieken verschenen op de veldtheorie van 

Bourdieu. Ik zal enkele  relevante kritische punten de revue laten passeren. Pascal Gielen 

beschrijft in zijn boek Kunst in Netwerken uit 2003 dat Bourdieu het begrip positie te 

strikt als een veldpositie opvat. 
16

 Bourdieu stelt dat een  positie zich alleen maar verhoudt 

tot andere posities in het veld, waardoor elke handeling van een positie te maken heeft 

met wat er in het veld gebeurt en zich niet verhoudt tot situaties buiten het veld. Gielen 

doet in Kunst in Netwerken onderzoek naar het Vlaamse dansveld en stelt voor dat de 

Vlaamse overheid een centraal punt is waaruit dit veld ‘gedacht’ kan worden.
17

 Dit wil 

zeggen dat de overheid als beginpunt wordt genomen om het dansveld in kaart te 

brengen. Hij stelt dat veldposities in grote mate medebepaald worden door de overheid: 

“Via subsidiëring genereert de politiek niet alleen economische, maar ook symbolische 

markeringen. Op die manier interfereert ze ook actief in – want hiërarchiseert- de 

veldstructuur.”
18

 Met deze stelling ben ik het eens. Immers, in Nederland oordeelt de 

Raad voor Cultuur over de instellingen en baseert de staatssecretaris op basis van dit 

oordeel besluiten ten aanzien van het wel of niet toekennen van subsidie en de hoogte van 

het eventuele subsidiebedrag. Dit oordeel kan gezien worden als het toekennen van 

waarde aan een instelling, waardoor er status aan de instelling wordt verleend. Dit oordeel 

van de Raad voor Cultuur kan dus, naast een economische markering, ook beschouwd 

worden als symbolische markering.  

  Niek vom Bruch haakt in zijn artikel “Model, beleid en werkelijkheid” in op de 

notie van symbolisch kapitaal. De strijd om symbolisch kapitaal verhoudt zich volgens 

hem slecht tot doorstroming in beleid: “(…) door georganiseerde doorstroom wordt de 

                                           
15

 Bourdieu, Regels van de kunst, 197. 
16

 Gielen, Kunst in Netwerken, 101. 
17

 Idem, 103. 
18

 Idem, 102. 
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spanning tussen beginnende en gevestigde posities gereguleerd”.
19

 Hierdoor is sprake van 

een evenwicht dat door de overheid in stand wordt gehouden en is er geen dynamiek meer 

zoals die door Bourdieu werd beschreven. Hier valt echter wel een tegenargument tegen 

in te brengen. Er is misschien geen directe strijd om symbolisch kapitaal meer, maar er 

wordt in het hedendaagse theaterveld wel degelijk gestreden om het verkrijgen van 

subsidie. Dit is een strijd om economisch kapitaal, maar - in het verlengde van Gielen’s 

argument - ook een strijd om symbolisch kapitaal. De strijd wordt dus wel voortgezet in 

het hedendaagse theaterveld, maar op een andere manier dan in het literaire veld van de 

19
e
 eeuw waar Bourdieu zijn theorie op heeft gebaseerd.  

  Onder een theaterveld of theaterlandschap versta ik dus een gelaagd veld waarin 

dynamische posities in relatie tot elkaar staan vanwege een strijd om symbolisch kapitaal. 

Het veld is een gelaagd begrip omdat er op verschillende niveaus naar de positionering 

van culturele instellingen kan worden gekeken. Daarnaast hebben andere factoren en 

velden ook invloed op de positionering van instellingen. Zo heeft de overheid in het 

hedendaagse Nederlandse theaterveld een grote invloed op de positionering van culturele 

instellingen, omdat er bij subsidies naast economische markeringen ook symbolische  

markeringen worden toegekend. In dit opzicht sluit de notie van een theaterveld aan bij de 

definitie die Van Maanen geeft van het theaterbestel: de overheid heeft een structurerende 

taak in het systeem van productie en distributie.  

  Per 1 januari 2013 vervalt deze economische en symbolische markering door de 

Rijksoverheid, waardoor productiehuizen zichzelf opnieuw moeten uitvinden en zich 

moeten herpositioneren in het theaterwerkveld en ten opzichte van elkaar. In dit proces 

van reflecteren worden zij terugverwezen naar het verleden. Daarom zal ik in het 

volgende hoofdstuk een korte ontstaansgeschiedenis uiteenzetten waardoor een context 

wordt geschetst waarin de recente ontwikkelingen plaatsvinden. Ook wordt er een 

afgebakende definitie van productiehuizen geformuleerd, wordt er gekeken naar het 

subsidiebeleid en het begrip talentontwikkeling nader uitgewerkt. 

 

 

 

 

                                           
19

 Niek vom Bruch, “Model, beleid en werkelijkheid” in: Fight for the arts/Strijd om de kunst, red. 

Lucia van Heteren, Pascal Gielen en Quirijn van den Hoogen (Amsterdam: Amsterdam University 

Press, 2011): 113.  
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Hoofdstuk 3: Productiehuizen door de jaren heen 

3.1 Oorsprong 

In de jaren ’80 van de vorige eeuw ontstond na Aktie Tomaat de behoefte bij 

theatermakers om onafhankelijk van een theatergezelschap ideeën te kunnen uitwerken. 

Hier was destijds een ad hoc projectsubsidie voor aan te vragen, maar dit was een 

drempel die makers niet altijd konden of wilden overschrijden.
20

 Als oplossing begonnen 

enkele theaters zich te ontwikkelen tot productiecentra van eigentijds kleinschalig en 

vernieuwend theater.
21

 Dit werd ook wel een margetheater genoemd; een broedplaats 

voor alle initiatieven die in het reguliere theater geen plaats konden vinden. Hieruit 

vloeide de theaterwerkplaatsen voort, waar “jonge makers een productie konden 

realiseren, waarbij artistieke en organisatorische coaching werd geboden”.
22

  

  In 1990 waren er al zeven werkplaatsen werkzaam in het Nederlandse 

theaterbestel welke in dat jaar 26 voorstellingen produceerden.
23

 Enkele jaren later 

ontstonden de eerste productiehuizen. Deze waren ook gericht op artistieke ontwikkeling 

en het maken van producties binnen een professionele context, maar bij productiehuizen 

bestond de doelgroep uit meer ervaren makers. Productiehuizen kunnen gezien worden 

als de stap tussen werkplaatsen en het werkveld.
24

 Waar een werkplaats zich dus vooral 

op het proces van theatermaken en de ontwikkeling van de theatermaker richt, is een 

productiehuis meer resultaatgericht en heeft een strengere selectie van theatermakers.
25

 

 Peter Zonderland beschrijft in Kweekvijvers of speeltuinen? enkele 

ontwikkelingen van theaterwerkplaatsen en productiehuizen tot 2003.
26

 Zo is er sinds de 

jaren ’90 een verbreding ontstaan: van zeven werkplaatsen in 1990 is het aantal gegroeid 

naar dertien werkplaatsen en productiehuizen in 2003. Daarnaast is er sprake van een 

aangescherpte profilering: de visie, focus en selectiecriteria werden steeds specifieker per 

instelling.
27

 In 2009 werden productiehuizen verankerd in de culturele basisinfrastructuur, 

waarbij het onderscheid tussen werkplaats en productiehuis werd opgeheven.
28

 

Werkplaatsen werden voortaan onder de noemer productiehuis geschaard, hoewel het 

onderscheid in werkwijze nog wel aanwezig was. Dit is een voorbeeld van de manier 

                                           
20

 Zonderland, Kweekvijvers of speeltuinen?, 9. 
21

 Van Maanen, Het Nederlandse Toneelbestel, 190. 
22

 Productiehuizenoverleg, Productiehuizen in de basisinfrastructuur: een tussenstand. September 

2010, 4. 
23

 Van Maanen, Het Nederlandse Toneelbestel, 181. 
24

 Vom Bruch, “Model, beleid en werkelijkheid”, 110. 
25

 Productiehuizenoverleg, Productiehuizen in de basisinfrastructuur, 4. 
26

 Zonderland, Kweekvijvers of speeltuinen?, 12. 
27

 Idem, 13. 
28

 De Raad voor Cultuur had geconstateerd dat positie en taakstelling van de werkplaatsen en 

productiehuizen ten opzichte van elkaar en de rest van het bestel diffuus waren geworden. 

Productiehuizenoverleg, Productiehuizen in de basisinfrastructuur, 4. 
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waarop de overheid invloed kan hebben op de profilering, en dus positionering, van in dit 

geval werkplaatsen in het theaterbestel. De overheid besluit het onderscheid op te heffen, 

waardoor werkplaatsen na verloop van tijd ook zichzelf ook gaan profileren als 

productiehuizen.  

3.2 Definitie 

Wat wordt er precies onder een productiehuis verstaan? De definitie van een 

productiehuis  is eigenlijk inherent aan de functie van een productiehuis. Zonderland 

hanteert in 2003, toen er nog een onderscheid was te benoemen tussen een werkplaats en 

een productiehuis, de volgende definitie: 

  “Een productiehuis is een plek waar theatermakers zich artistiek verder kunnen  

  ontwikkelen en producties kunnen maken binnen een professionele, productionele  

   setting met deskundige, artistieke adviezen naar wens. De geproduceerde  

  voorstelling wordt vaak een langere periode  (ook op tournee) gespeeld.”
29

 

Aangezien er in het hedendaagse theaterbestel geen onderscheid meer is tussen 

werkplaatsen en productiehuizen, zal ik voor een betere nuancering het woord ‘verder’ 

weghalen zodat er niet gesuggereerd wordt dat de theatermakers al ervaren moeten zijn. 

De enige toevoeging die ik hierbij zou willen geven is dat productiehuizen theatermakers 

ook voorzien van zakelijke adviezen indien dit gewenst is. Dit leidt tot de volgende 

definitie: “Een productiehuis is een plek waar theatermakers zich artistiek kunnen 

ontwikkelen en producties kunnen maken binnen een professionele, productionele setting 

met deskundige, artistieke en zakelijke adviezen naar wens. De geproduceerde 

voorstelling wordt vaak een langere periode (ook op tournee) gespeeld.” 

3.3 Subsidieregeling 

Werkplaatsen zijn dus ontstaan in de jaren ’80, maar sinds wanneer ontvangen deze 

subsidie? In het Eindrapport Commissie Landelijk Toneelbestel uit 1984 worden 

theaterwerkplaatsen al genoemd als instrument om “de verscheidenheid van artistieke 

ideevorming op genuanceerde manier te organiseren.”
30

 Gegevens van de duur en wijze 

van subsidiëring ontbreken, maar opvallend is dat werkplaatsen en later ook 

productiehuizen al vroeg waren verankerd in het kunstbeleid. In mijn onderzoek wil ik 

mij richten op de recente ontwikkelingen in het kunstbeleid en zal daarom niet de 

ontwikkeling van het gehele subsidiebeleid wat betreft productiehuizen uiteenzetten. 

Noemenswaardig is dat in 2003 er al een voorstel werd gedaan door de staatssecretaris 

van OCW om werkplaatsen en productiehuizen over te hevelen naar het Fonds voor 

                                           
29

 Zonderland, Kweekvijvers of speeltuinen?, 10. 
30

 Van Maanen, Het Nederlandse Toneelbestel, 233-234. 
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Podiumprogrammering en Marketing, waardoor de regelgeving voor dit fonds zou 

moeten wijzigingen naar het verlenen van meerjarige subsidies.
31

 Dit voorstel werd echter 

door de Raad voor Cultuur afgewezen omdat dit “de principes van de systematiek (…) 

essentieel aantast”.
32

 Terwijl er aan productiehuizen en werkplaatsen in de 

daaropvolgende cultuurnota’s een belangrijke rol wordt toegewezen, schrijft Halbe 

Zijlstra, toenmalig staatssecretaris van OCW, op 17 december 2010 een adviesaanvraag 

naar de Raad voor Cultuur  met de vraag of er los van het kunstvakonderwijs nog 

instellingen nodig zijn voor talentontwikkeling.
33

 Hij geeft hierbij aan wel waarde te 

hechten aan talentontwikkeling en R&D (research & development) maar dat de 

basisinfrastructuur verkleind moet worden. Medio juni 2011 wordt vervolgens de 

beleidsnota ‘Meer dan kwaliteit’ gepubliceerd door het ministerie van OCW, waarin 

aangekondigd wordt dat er op enkele punten een andere invulling van de bezuinigingen 

wordt gegeven dan door de Raad voor Cultuur.
34

 Zo wordt er in de nieuwe 

basisinfrastructuur geen ruimte meer geboden aan productiehuizen, terwijl 

‘talentontwikkeling en ontwikkeling en verdieping’ wel van groot belang blijven.
35

 De 

taak van doorstroom wordt hierbij bij de grote gezelschappen neergelegd, terwijl het 

Fonds Podiumkunsten en Cultuureducatie zorg moeten dragen voor R&D en de 

ontwikkeling van talent. Voor jonge makers is bij het Fonds Podiumkunsten een ‘nieuwe 

makers subsidie’ aan te vragen, waardoor zij net zoals in de jaren ’80 een ad-hoc subsidie 

kunnen ontvangen.
36

 

3.4 Talentontwikkeling 

Maar wat wordt er precies verstaan onder talentontwikkeling? Wat is talent? Is het 

stimuleren van talent hetzelfde als het stimuleren van (artistieke) kwaliteit? Welke relatie 

hebben doorstroom en research & development tot talentontwikkeling? In de loop der 

jaren zijn er verschillende definities aan het begrip talentontwikkeling toegekend.
37

 Talent 

draagt ook verschillende betekenissen in zich door de jaren heen. Zo werd in de jaren ’90 

over talent gesproken alsof dit heel zeldzaam was, terwijl heden ten dage talent wordt 

                                           
31

 Raad voor Cultuur, brief naar staatssecretaris OCW, Voorstel tot nadere taakafbakening 

ministerie OCenW en de fondsen, 14 maart 2003. 

http://old.cultuur.nl/files/pdf/advies/rc-2003.5545.6.pdf. Geraadpleegd op 19 januari 2013.  
32

 Raad voor Cultuur, Meer dan ooit. Vooradvies 2005-2008. 
33

 Halbe Zijlstra, brief naar Raad voor Cultuur, Adviesaanvraag cultuurbeleid, 17 december 2010. 
34

 Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Meer dan kwaliteit, 3. 
35

 Idem, 15. 
36

 Fonds Podiumkunsten, Nieuwe makers subsidie, 

http://www.fondspodiumkunsten.nl/subsidies/subsidie_nieuwe_makers/. Geraadpleegd op 10 

januari 2013. 
37

 Zo werd er bijvoorbeeld gesproken over talentontwikkeling als kunsteducatieve 

projecten voor de jeugd of allochtone groepen of als een visie op het onderwijs 

Nelly van der Geest en Carmelita Serkei, red., De brug is van niemand: over de kwaliteit van 

talentontwikkeling (Amsterdam: International Theatre & Film Books, 2009), 51. 

http://old.cultuur.nl/files/pdf/advies/rc-2003.5545.6.pdf
http://www.fondspodiumkunsten.nl/subsidies/subsidie_nieuwe_makers/
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beschouwd als iets wat iedereen bezit en ontwikkeling nodig heeft.
38

 Nelly van der Geest 

onderscheidt twee vormen van talentontwikkeling: talentontwikkeling in formele 

structuren zoals het kunstvakonderwijs en talentontwikkeling in informele structuren, 

waarbij het leerproces gericht is op ervaring opdoen. Productiehuizen vallen in deze 

context dus onder de informele structuur van talentontwikkeling.  

  Wat is nu het belang van talentontwikkeling, geïnstitutionaliseerd in 

productiehuizen, in het theaterveld? Cobie de Vos, zakelijk leider van Huis aan de Werf, 

zei het volgende over het wegbezuinigingen van productiehuizen in de 

basisinfrastructuur: “Het is alsof je piloten opleidt, maar de vliegtuigen aan de grond laat 

staan.”
39

 Jonge theatermakers Boukje Schweigman en Marcus Azzini gaan mee in deze 

metafoor over het maken van vlieguren in een artikel van Robbert van Heuven: “Dat een 

theatermaker ‘vlieguren’ maakt, daarin wordt begeleid en zo zijn eigen stijl kan 

ontwikkelen is in het belang van de podiumkunsten als geheel.”
40

 Productiehuizen bieden 

volgens hen de ruimte aan jonge kunstenaars om een eigen stijl te ontwikkelen zonder 

zich bezig te houden met het behalen van het grote succes, waardoor diversiteit in het 

Nederlandse theaterlandschap behouden blijft.  

  Niek vom Bruch geeft in zijn artikel “Model, beleid en werkelijkheid” uit 2011 

twee doelstellingen aan van het subsidiebeleid van de afgelopen jaren betreffende 

talentontwikkeling. Dynamiek en ontwikkeling van de theatersector werd gewenst en de 

overheid zag de doorstroom van nieuwe makers als een instrument hiervoor.
41

 In de 

afgelopen jaren werd er op twee manieren invulling gegeven aan het begrip 

talentontwikkeling: het vernieuwen van de sector, bijvoorbeeld door middel van research 

& development, en het creëren van een bron van toekomstige theatermakers die de 

gevestigde orde kunnen opvolgen (doorstroming). In het huidige beleid wordt door 

Zijlstra doorstroming toegeschreven aan de kunstvakopleidingen en de grote 

gezelschappen en wordt research & development overgedragen aan fondsen. Vom Bruch 

stelt in zijn artikel dat wanneer gevestigde gezelschappen zich met talentontwikkeling 

gaan bezighouden, zij hun eigen opvolgers gaan opleiden.
 42

 Hierdoor ontstaat er wel 

verversing van het veld, maar geen vernieuwing aangezien de artistieke visie van het 

gezelschap invloed krijgt op de nieuwe maker. Vom Bruch pleit om deze reden voor een 

ondersteuning van de Rijksoverheid op het gebied van talentontwikkeling zodat er wel 

                                           
38

 Van der Geest en Serkei, red. De brug is van niemand, 53. 
39

 Wieneke Olthof, “Een warm onthaal in de provincie Utrecht” GroenLinks Provincie Utrecht, 31 

maart 2012. http://provincieutrecht.groenlinks.nl/Saptour?gallery=42787. Geraadpleegd op 18 

december 2012.  
40

 Robbert van Heuven, “Zonder productiehuizen wordt het een eenheidsworst” 23 oktober 2012. 

http://www.robbertvanheuven.nl/?p=931. Geraadpleegd op 25 november 2012.  
41

 Vom Bruch, Fight for the arts/Strijd om de kunst, 110. 
42

 Idem, 113. 

http://provincieutrecht.groenlinks.nl/Saptour?gallery=42787
http://www.robbertvanheuven.nl/?p=931
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sprake blijft van vernieuwing in het veld.  

  Met deze twee doelstellingen van het beleid betreft talentontwikkeling, de 

oorsprong van productiehuizen en de theoretische concepten betreffende een artistiek 

veld in het achterhoofd zal ik in het volgende hoofdstuk de actuele ontwikkelingen 

rondom productiehuizen in kaart brengen. Op welke manier gaan de productiehuizen om 

met het nieuwe cultuurbeleid en wat heeft dit voor gevolgen voor de talenontwikkeling in 

het veld en de positionering van theaterproductiehuizen in het theaterlandschap? 
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Hoofdstuk 4: Aanpassen aan nieuw cultuurbeleid 

4.1 De zestien theaterproductiehuizen  

In totaal ontvingen eenentwintig productiehuizen rijkssubsidie in de periode 2009-2012, 

waarvan zestien instellingen zich richten op (een vorm van) theater. In een oriënterend 

veldonderzoek heb ik opgezocht op welke manier deze zestien huizen omgaan met het 

wegvallen van deze subsidie in 2013. De werkwijze en resultaten heb ik toegevoegd in 

bijlage I, zie pagina 24-33. Er zijn grofweg drie manieren te onderscheiden waarop de 

productiehuizen omgaan met het verminderde financiële budget. Zo houden twee 

productiehuizen op te bestaan, gaan zeven productiehuizen door met dezelfde 

productiehuisfunctie en gaan zeven productiehuizen door in een andere vorm en bekleden 

hierbij een andere primaire functie. Zo volgt bijvoorbeeld Productiehuis Brabant de 

eerste ‘route’ en heft zichzelf per 1 januari 2013 op. Het Veem Theater en Frascati nemen 

de tweede route door te blijven bestaan als productiehuis zonder subsidie uit de 

basisinfrastructuur. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld provinciale en/of gemeentelijke 

subsidies of subsidie van Fonds Podiumkunsten. Bij de derde route, wanneer de instelling 

blijft bestaan in een andere vorm, ontstaat er een grote verscheidenheid aan vormen. Zo 

maken bijvoorbeeld BonteHond, Feikes Huis en MC Producties de omslag van 

productiehuis naar producerende instelling, waarbij talentontwikkeling geen primaire 

functie meer bekleedt. Huis aan de Werf vormt zichzelf om naar Het Huis, dat een huis 

voor makers wordt en hierbij facilitaire ondersteuning geeft. Productiehuis Generale-

Oost zal gaan fuseren met Wintertuin en Productiehuis Oost-Nederland, waardoor de 

productiehuisfunctie in stand blijft maar in een andere vorm. Hierbij zweeft Generale 

Oost als het ware tussen de tweede en derde route.  

  Wat betekenen deze veranderingen voor de positionering in het theaterlandschap?  

Eerst kan er gekeken worden naar de positionering van productiehuizen als groep in 

relatie tot andere culturele instellingen in het theaterwerkveld. Doordat de rijksoverheid 

geen directe subsidie meer verleent aan productiehuizen, kan gezegd worden dat deze niet 

alleen economisch kapitaal verliest, maar ook symbolisch kapitaal. Dit ligt in het 

verlengde van de veronderstelling dat steun van de rijksoverheid ook een symbolische 

markering met zich meebrengt. Van de zestien productiehuizen blijven er zeven 

productiehuizen doorgaan in dezelfde functie. Opvallend is dat wanneer de overheid 

productiehuizen opheft uit de basisinfrastructuur, zeven instellingen zich geen 

productiehuis meer noemen maar bijvoorbeeld een producerende instelling. Hierdoor 

wordt de vraag opgeroepen wat er dan precies in de toekomst onder een productiehuis 
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wordt verstaan en wat het verschil dan precies is met een producerende instelling. 

Productiehuizen zijn als het ware afgeslankt naar een kleinere groep en zijn  dus 

aanzienlijk minder vertegenwoordigd in het landschap. Hierdoor kunnen er minder 

makers minder voorstellingen maken, welke dus minder symbolisch kapitaal kunnen 

genereren. Als de hiërarchische structuur van posities in het theaterlandschap dus als 

keten wordt beschouwd, leidt een kleinere groep productiehuizen tot een zwakkere 

schakel in de keten, waardoor zij een zwakkere positie verkrijgen. Wanneer er gekeken 

wordt naar de positionering van een productiehuis in relatie tot andere productiehuizen, 

blijft de strijd om subsidie op nationaal niveau voortgezet bij het Fonds Podiumkunsten 

en op regionaal en lokaal niveau bij het verlenen van subsidie bij de provincies en 

gemeentes. Productiehuizen die de aanvraag voor subsidie gehonoreerd krijgen, zullen 

dus mogelijk een sterkere positie verwerven.  

 Om de positionering per productiehuis beter te kunnen onderzoeken, zal ik de 

plannen van drie productiehuizen in meer detail bespreken. Ik heb hierbij gekozen voor 

een productiehuis dat blijft bestaan, Het Veem Theater, en voor twee huizen die een 

nieuwe vorm gaan, namelijk Huis aan de Werf en Generale Oost zodat een beeld 

geschetst kan worden van drie manieren van aanpassing aan het nieuwe cultuurbeleid. 

4.2 Het Veem Theater 

Het Veem Theater profileert zichzelf als internationaal coproductieplatform voor de 

hedendaagse podiumkunsten en noemt zich ook een ‘coproductiehuis’. Zij prefereert 

echter de term ‘huis’, waar zij zorg, gastvrijheid en stabiliteit biedt aan haar makers 

waarbij verantwoordelijkheid wordt gedeeld.
43

 Zij werken samen met kunstenaars 

afkomstig van de voor hen relevante opleidingen in Amsterdam.
44

 In dit opzicht blijft de 

productiehuisfunctie bij Het Veem Theater dus in stand gehouden. Echter is er wel een 

verandering in de manier van werken. In de toekomst zal er gewerkt worden met de helft 

van de makers, de helft van de medewerkers en de helft van het budget, waarvan bijna 

40% zelf moet worden verdiend.
45

 Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 

publieksinkomsten en de verhuur van het theater. Daarnaast doet Het Veem Theater onder 

andere aanspraak op private fondsen, donaties en subsidiering van de gemeente 

Amsterdam en Fonds Podiumkunsten. 

  In de vijfentwintig jaar dat Het Veem Theater bestaat zijn er diverse 

ontwikkelingen geweest betreft de artistieke koers. Sinds het aantreden van Bojana 

Mladenović als artistiek directeur in 2010 overstijgt Het Veem Theater de disciplinaire 

                                           
43

 Het Veem Theater, On otherness or how to get carried away. Artistiek en zakelijk beleid 2013-

2016, Januari 2012, 1. 
44

 Idem, 2. 
45

 E-mail correspondentie met Bojana Mladenović, artistiek en algemeen directeur Het Veem 

Theater, 19 december 2012. 



17 

 

grenzen en hoopt hiermee een unieke positie te verwerven in Amsterdam en Europa.
46

 De 

ontwikkeling die Zonderland schetst in 2003 lijkt zich dus door te zetten: productiehuizen 

blijven zich specifiek profileren in relatie tot andere productiehuizen en hopen hiermee 

een unieke positie te verwerven. Uniciteit lijkt dus ook een rol te spelen bij het verwerven 

van een positie ten opzichte van andere productiehuizen. 

  Wanneer ik Bojana Mladenović vraag naar haar mening over de eliminatie van 

productiehuizen in de basisinfrastructuur via mailcontact, antwoordt zij dat het een 

voortzetting is van de huidige politieke visie, die zich concentreert op genereren van 

succes in plaats van artistieke groei en experiment.
47

 Als dit wordt gerelateerd aan de 

twee doelstellingen die Niek vom Bruch beschrijft over het beleid betreffende 

talentontwikkeling, namelijk enerzijds een focus op de doorstroom en verversing van het 

theaterveld en anderzijds de focus op research & development, zet de rijksoverheid een 

koers voort die zich richt op de doorstroom in het veld, waarbij R&D achterwege wordt 

gelaten. Daarnaast kan gezegd worden dat het externe hiërarchiseringsprincipe waar 

Bourdieu over sprak, namelijk het behalen van succes bij een groot publiek, een 

belangrijker aandeel gaat leveren. Hierdoor verschuiven productiehuizen van het veld van 

de beperkte productie richting het veld van de grootschalige productie. De oplossing voor 

het bereiken van excellentie in de toekomst is volgens Mladenović het kritisch blijven 

reflecteren op de rol van de instelling en de manier van werken in het theaterwerkveld.
48

  

4.3 Huis aan de Werf wordt Het Huis 

Huis aan de Werf vormt zich per 1 januari 2013 om naar een huis voor makers met een 

nieuwe titel: Het Huis. Het pand van Huis aan de Werf wordt geëxploiteerd waarbij niet 

alleen het pand wordt verhuurd, maar ook de diensten en expertise van de medewerkers 

worden aangeboden.
49

 Het centrale idee hierbij is dat theatermakers ‘bewoners’ worden 

van Het Huis. In deze missie staat talentontwikkeling nog steeds centraal, naast 

verbindingen te willen leggen tussen de kunsten en het bedrijfsleven en tussen makers en 

de stad Utrecht.
50

 Het Huis biedt haar expertise aan op het gebied van talentontwikkeling 

zodat zij haar bewoners nog steeds op artistiek en zakelijk vlak kan ondersteunen. Het 

Huis houdt op deze manier dus nog steeds de productiehuisfunctie staande, hoewel het 

per definitie geen producerende instelling meer is. Het profiel van Het Huis wordt  ook 

gevormd door de makers en zal hierdoor de jaren heen veranderen.
51

 Het Huis ziet 

                                           
46

 Het Veem Theater, Artistiek en zakelijk beleid 2013-2016, 2. 
47

 E-mail correspondentie met Bojana Mladenović, 19 december 2012.  
48

 Ibidem. 
49

 Huis aan de Werf, Huis voor makers in Utrecht. Bedrijfsplan Huis a/d Werf 2013-2016, 9. 
50

 Ibidem. 
51

 Idem, 7. 
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zichzelf als een sterke schakel in de keten van opleiding naar theaterpraktijk,
 52

 door de 

relatie met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en het uitgebreide (inter)nationale 

netwerk dat zij in de loop van de jaren hebben opgebouwd. Dit sluit aan op de notie van 

verversing en doorstroom als doel van talentontwikkeling.  

  Echter streeft Het Huis er ook naar om een plek te zijn voor innovatie en 

samenwerking. Dit proberen zij te realiseren door middel van De Werkplek, een ruimte in 

het gebouw van Het Huis waar een brede doelgroep welkom is. Kunstenaars, opleidingen, 

zelfstandige professionals en andere organisaties zijn welkom om elkaar op De Werkplek 

te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en kennis op te doen.
53

 Voorheen produceerde Huis 

aan de Werf ook het Festival aan de Werf wat volgens hen heeft bijgedragen aan de 

innovatie van het theater- en dansveld.
54

 Deze specifieke tak van het productiehuis is 

echter ‘verhuisd’ en is gefuseerd het Utrechtse festival Springdance. Vanaf 2013 zullen 

zij doorgaan als het nieuwe festival voor de podiumkunsten Spring.  

  Niet geheel onverwachts is bij deze omvorming cultureel ondernemerschap een 

grotere rol gaan spelen. Zo wil Het Huis voor 75% haar eigen inkomsten genereren, wat 

vergeleken met Het Veem Theater een aanzienlijk hoog percentage is. Deze inkomsten 

zullen voortkomen uit de verhuur van ruimtes en diensten aan makers en de verhuur van 

de theaterzaal.  Daarnaast hoopt Het Huis ook subsidie te ontvangen van de gemeente 

Utrecht. 

4.4 Generale Oost wordt De Nieuwe Oost 

Productiehuis Generale Oost gaat samen met de twee andere productiehuizen uit Oost-

Nederland: literair productiehuis Wintertuin en Productiehuis Oost-Nederland, dat zich 

richt op popmuziek. Dit zal leiden tot de overkoepelende organisatie De Nieuwe Oost, dat 

discipline overstijgend denkt en produceert.
55

 De Nieuwe Oost zal bestaan uit drie 

werkmaatschappijen; bestaande uit de drie productiehuizen die de eigen naam en 

vestigingslocatie behouden en ook disciplinegerichte producties blijven maken. Zij zullen 

wel subsidie aanvragen als De Nieuwe Oost, waarbij iedere werkmaatschappij een eigen 

budget krijgt onderverdeeld en er een gezamenlijk budget bestaat voor de 

interdisciplinaire producties.  

  Wanneer ik in een gesprek met Eve Hopkins, artistieke leider van Generale Oost, 

vraag naar de invloed van de bezuinigingen op deze fusie, geeft zij aan dat veranderingen 

altijd van binnenuit komen: “Er was al een intrinsieke wens om nog meer de grenzen van 

de disciplines op te zoeken en te overschrijden, maar door de urgentie van de 

                                           
52

 Idem, 13. 
53

 Huis aan de Werf, Bedrijfsplan Huis a/d Werf 2013-2016, 7. 
54

 Idem, 8. 
55

 Eve Hopkins, interview door Patricia Liplijn (Theater aan de Rijn Arnhem, 15 januari 2013), zie 

bijlage II,  pagina 36.  
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veranderende situatie hebben wij dit sneller handen en voeten gegeven.”
56

 Er was eerst 

ook nog een plan om als Generale Oost samen te gaan met Toneelgroep Oostpool. Hierbij 

zou Generale Oost zich meer richten op theater dan dans, daarnaast ontstaat de situatie 

dat de talentontwikkelaar de kleur van een gezelschap overneemt. “Ik wil veelkleurig 

zijn. Ik wil allerlei dingen uitzoeken en doen en niet binnen een van buiten opgelegd 

kader werken.”
57

 Hopkins geeft aan dat de samenwerking een heel bewuste keuze is van 

zichzelf, Rob Kramer (Productiehuis Oost-Nederland) en Frank Tazelaar (Wintertuin): 

“Als we wakker zouden worden en de bezuinigingsslag blijkt een nachtmerrie te zijn, dan 

zouden we hier nog voor kiezen. Je kan hierbij zo veel meer delen en maken. Het wordt 

veel groter dan de som der delen.”
58

   

  Als er gekeken wordt naar de positionering op regionaal en nationaal niveau, lijkt 

de locatie van Generale Oost wel van belang. Zo spreekt Hopkins over een 

verantwoordelijkheid die zij heeft tegenover ArtEZ, de Hogeschool van de Kunsten, en 

de subsidiegevers zoals de gemeente Arnhem en de provincies Gelderland en Overijssel. 

“Ik wil een plek bieden voor ArtEZ alumni,” aldus Hopkins. “Dan voeg je toe aan een 

creatief klimaat, dat is iets wat ik heel belangrijk vind.”
59

 Net zoals Het Huis blijft De 

Nieuwe Oost aandacht schenken aan zowel de doorstroom van het veld als vernieuwing 

op artistiek gebied. Dit willen zij bereiken door alumni van ArtEZ Hogeschool voor de 

Kunsten te begeleiden naar de beroepspraktijk. Daarnaast leggen zij een focus op de 

innovatie van het werkveld door interdisciplinair te werk te gaan. De Nieuwe Oost zal dus 

aandacht hebben voor beide facetten van talentontwikkeling, zoals is beschreven door 

Vom Bruch. 

                                           
56

 Idem, 35. 
57

 Hopkins, interview, 39.  
58

 Idem, 36. 
59

 Idem, 37-38. 
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Hoofdstuk 5: Conclusie 

Het onderzoek is van start gegaan met de vraag op welke manier de bezuinigingen op de 

kunst- en cultuursector invloed hebben op de positionering van productiehuizen in het 

Nederlandse theaterveld. Hierbij is naar voren gekomen dat er sprake van een 

gelaagdheid wanneer er gesproken wordt over positionering, aangezien productiehuizen 

posities innemen ten opzichte van elkaar in het veld, maar ook als groep een positie 

verwerven tegenover andere producerende instellingen. Aan de hand van inzichten van 

Pierre Bourdieu, Pascal Gielen en Niek vom Bruch heb ik onderzocht op welke manier 

het politieke veld, in het bijzonder de subsidieregeling, invloed heeft gehad op deze 

positionering van productiehuizen. Hierbij is vastgesteld dat het hedendaagse artistieke 

veld meer gereguleerd wordt door de overheid dan in het negentiende-eeuwse literaire 

veld waar Bourdieu zijn veldtheorie op heeft gebaseerd. Productiehuizen waren al vroeg 

verankerd in het kunstbeleid. Hierbij werd de functie van productiehuizen in het beleid 

beschreven en werd hier door middel van het al dan niet verlenen van subsidie een 

waardeoordeel aan gehecht. Er kan dus gezegd worden dat tot 2013 de positionering van 

productiehuizen afhankelijk is geweest van de manier waarop deze is geportretteerd in het 

kunstbeleid. Vanaf 2013 staat de functie van productiehuizen niet meer vastgesteld in het 

kunstbeleid, waardoor productiehuizen zichzelf opnieuw kunnen gaan definiëren en 

profileren. De bezuinigingen hebben dus geleid tot een herpositionering van 

productiehuizen in het theaterveld. 

  Wanneer er wordt gekeken naar de toekomstplannen van de productiehuizen, valt 

het op dat de helft van de instellingen zich geen productiehuis meer noemt. Ik heb bij drie 

instellingen onderzocht op welke manier zij zich in het theaterveld willen positioneren. 

Het valt op dat zowel de doorstroom als innovatie van het theaterveld een rol blijft spelen 

in de bedrijfsplannen van deze instellingen. Hierbij blijft de productiehuisfunctie van de 

afgelopen jaren, zoals beschreven door Vom Bruch, in stand gehouden. Daarnaast kwam 

uit het veldonderzoek naar voren dat uniciteit, dus specifieke en unieke profilering, ook 

een rol speelt bij de positionering van productiehuizen onderling.  

  Het is lastig om de vraag van Zonderland over productiehuizen als onmisbare of 

onbestemde elementen in het theaterbestel te beantwoorden anno 2013, aangezien 

productiehuizen de komende jaren zelfstandig een positie moeten verwerven in het 

theaterlandschap en zich hierbij opnieuw kunnen definiëren en positioneren. In dit proces 

van herpositionering kunnen de productiehuizen als onbestemd worden beschouwd omdat 

er op dit punt nog geen duidelijke positie is ingenomen in het landschap. Er zijn echter 
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ook veel geluiden te horen uit het werkveld over het belang en de onmisbaarheid van 

productiehuizen in het landschap. Talentontwikkeling leidt tot doorstroom en 

vernieuwing in het veld. Door talentontwikkeling te institutionaliseren in 

productiehuizen, onafhankelijk van de artistieke visies van theatergezelschappen, kunnen 

jonge makers een eigen artistieke visie ontwikkelen waardoor er sprake blijft van 

vernieuwing in het theaterveld. Al eerder heb ik aangegeven dat mijn onderzoek een 

stand-van-zaken onderzoek zal zijn. Op dit moment zijn de productiehuizen nog bezig 

met zich aan te passen aan het nieuwe cultuurbeleid en zich opnieuw te positioneren. De 

nieuwe positie in het theaterveld kan op dit punt in het proces nog niet worden 

vastgesteld. Dit zal echter in een vervolgonderzoek mogelijk wel vastgesteld kunnen 

worden. In dit vervolgonderzoek kan gekeken worden welke plaats talentontwikkeling 

toegewezen heeft gekregen in het Nederlandse theaterlandschap en op welke wijze 

(voormalig) productiehuizen op dat moment functioneren in het theaterwerkveld.  
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Bijlage I: Overzicht productiehuizen 

 

1.1 Overzichtstabel productiehuizen 

 

Productiehuis Plaats Profilering Situatie 2013 
BonteHond Almere Beeldend, fysiek 

jeugdtheaterproductiehuis 

Jeugdtheatergezelschap 

met een focus op 

talentontwikkeling. 

Feikes Huis Amsterdam Productiehuis voor 

poppen- en objecttheater 

Producerende instelling.  

Frascati Amsterdam Theaterproductiehuis Blijft bestaan. 

Grand Theatre Groningen Theater, muziek, dans en 

jeugdtheater.  

Blijft bestaan d.m.v. 

interne reorganisatie. De 

nadruk zal liggen op 

programmeren i.p.v. 

produceren. 

Het Lab Utrecht Jeugdtheater en dans Producerende instelling 

dat zich zal gaan vestigen 

in Het Huis. 

Het Veem 

Theater 

Amsterdam  Internationaal 

coproductieplatform voor 

de hedendaagse 

podiumkunsten 

Blijft bestaan.  

Huis aan de Werf Utrecht Theaterproductiehuis Omvorming naar ‘Het 

Huis’, een plek waar 

makers kunnen komen 

werken en adviezen 

kunnen inhuren. 

Huis van 

Bourgondië 

Maastricht Productiehuis voor theater 

en performance 

Houdt op te bestaan per 

01-01-2013.  

M-Lab Amsterdam Productiehuis voor 

muziektheater 

Blijft bestaan. 

MC Producties Amsterdam Multidisciplinair 

productiehuis. 

Producerende instelling. 

Oorkaan Amsterdam Jeugdmuziektheater Blijft bestaan. 

Productiehuis 

Brabant 

’s-Hertogenbosch Theaterproductiehuis Houdt op te bestaan per 

01-01-2013. 

Productiehuis 

Generale Oost 

Arnhem Theater- en 

dansproductiehuis 

Gaat samen met literair 

productiehuis Wintertuin 

en Productiehuis Oost-

Nederland. 

Productiehuis 

Rotterdam 

Rotterdam Theaterproductiehuis Omvorming van 

productiehuis naar 

‘theaterhuis’, i.s.m. 

Rotterdamse Schouwburg, 

RO theater en 

Wunderbaum. 

Talentontwikkeling in de 

regio als speerpunt. 

Theater-

productiehuis 

Zeelandia 

Middelburg Theaterproductiehuis Blijft bestaan. 

Toneelschuur 

Producties 

Haarlem Theaterproductiehuis Producerende instelling. 

 



25 

 

Een overzicht van de zestien productiehuizen, waarin de vestigingsplaats en profilering is 

vermeld, de subsidie die zij ontvangen in de basisinfrastructuur in de periode 2009-2012  

en de veranderingen die doorgevoerd worden per 1 januari 2013.  

Deze gegevens heb ik verzameld vanaf diverse bronnen op het internet. Zo is er 

informatie afkomstig van de websites van de theaterproductiehuizen en heb ik een artikel 

uit de Theaterkrant daterend uit februari 2012 gebruikt. Deze bronnen heb ik zowel in 

november 2012 bezocht als in januari 2013. Aangezien er geen tijd was in het onderzoek 

om met ieder productiehuis contact op te nemen, is het mogelijk dat deze informatie van 

internet gedateerd is of dat er informatie ontbreekt.  Hieronder volgt een lijst met bronnen 

die ik heb gebruikt. 

Bronnen 

 

BonteHond. http://www.bontehond.net/ Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

 

Feikes Huis. http://www.feikeshuis.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

Frascati. http://www.frascatiproducties.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

Grand Theatre. http://www.grandtheatregroningen.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013.  

Het Lab. http://www.hetlabutrecht.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013.  

Het Veem Theater. http://www.hetveemtheater.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

Huis aan de Werf. http://www.huisaandewerf.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

Huis van Bourgondië. http://www.huisvanbourgondie.nl/  

  Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

M-Lab. http://www.m-lab.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013.   

MC Producties. http://www.mconline.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013.  

Oorkaan. http://www.oorkaan.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013.  

Oosterling, Elisabeth. 15 februari 2012. Theaterkrant. “De toekomst van de  

  productiehuizen.” http://www.theaterkrant.nl/nieuws/de-toekomst-van-de- 

  productiehuizen/. Geraadpleegd op 17 december 2012.  

Productiehuis Brabant. http://productiehuis.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

Productiehuis Generale Oost. http://www.generaleoost.nl/  

  Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

Productiehuis Rotterdam. http://www.productiehuisrotterdam.nl/  

  Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

Theaterproductiehuis Zeelandia. http://www.theaterzeelandia.nl/  

  Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

Toneelschuur Producties. http://www.toneelschuur.nl/ Geraadpleegd op 12 januari 2013. 

http://www.bontehond.net/
http://www.feikeshuis.nl/
http://www.frascatiproducties.nl/
http://www.grandtheatregroningen.nl/
http://www.hetlabutrecht.nl/
http://www.hetveemtheater.nl/
http://www.huisaandewerf.nl/
http://www.huisvanbourgondie.nl/
http://www.m-lab.nl/
http://www.mconline.nl/
http://www.oorkaan.nl/
http://www.theaterkrant.nl/nieuws/de-toekomst-van-de-%20%09productiehuizen/
http://www.theaterkrant.nl/nieuws/de-toekomst-van-de-%20%09productiehuizen/
http://productiehuis.nl/
http://www.generaleoost.nl/
http://www.productiehuisrotterdam.nl/
http://www.theaterzeelandia.nl/
http://www.toneelschuur.nl/
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1.2 Details 

Een gedetailleerd overzicht  van de zestien productiehuizen anno december 2012.  

Per productiehuis zal de profilering, vestigingsplaats en situatie in 2013 nogmaals worden 

aangegeven, waarbij de directie en financiële situatie voor en na 2013 wordt uitgelicht. 

Deze informatie is wederom afkomstig van de websites van de diverse productiehuizen, 

alsmede het artikel “De toekomst van de productiehuizen” van Elizabeth Oosterling. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van de website van Kunstraad Amsterdam en Fonds 

Podiumkunsten. Ook heb ik voor zover deze beschikbaar waren cultuurnota’s van 

gemeentes en provincies ingezien. Er is ook informatie afkomstig uit twee 

bedrijfsplannen van productiehuizen en uit het gesprek dat ik heb gehad met Eve 

Hopkins, artistieke leider van Generale Oost. Aangezien niet elke begroting voor de 

gemeentes en provincies op internet te vinden waren en ik geen inzicht heb op de 

begrotingen van elk productiehuis, zal de financiële situatie dienen als een schets, waarbij 

de informatie kan ontbreken. De bronnen worden aan het einde van de bijlage 

weergegeven.  

In dit overzicht zal gebruik gemaakt worden van twee afkortingen. 

Afkorting FPK staat voor Fonds Podiumkunsten. 

Afkorting BIS staat voor culturele basisinfrastructuur. 

 

BonteHond 

 

Algemeen 

Profilering: beeldend, fysiek jeugdtheaterproductiehuis 

Vestigingsplaats: Almere 

Artistiek leider: Noël Fischer 

Zakelijk leider: Roeland Dekkers 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€363.439 

Financiële situatie vanaf 2013 

Toekenning voor €333.000 van het FPK. Er is door de gemeente Almere en provincie 

Gelderland toezegging gedaan om de subsidie voort te zetten.  

Situatie in 2013 

BonteHond gaat verder als jeugdtheatergezelschap met de focus op talentontwikkeling. 

 

Feikes huis 

Algemeen 

Profilering: productiehuis voor poppen- en objecttheater 

Vestigingsplaats: Amsterdam 

Artistiek leider: Eliane Attinger 

Zakelijk leider: Eelke Boswijk  



27 

 

Subsidie 2009-2012 BIS 

Feikes Huis was in 2009 nog niet opgenomen in de basisinfrastructuur. 

Financiële situatie vanaf 2013 

Toekenning voor €232.500 van het FPK.  

Situatie in 2013 

Feikes Huis wordt een producerende instelling. Ter bevordering van het genre is dit een 

prioriteit ten opzichte van talentontwikkeling. 

 

Frascati 

Algemeen 

Profilering: theaterproductiehuis 

Vestigingsplaats: Amsterdam 

 

Artistiek directeur: Mark Timmer  

Zakelijk directeur: Jola Klarenbeek 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€777.933 

Financiële situatie vanaf 2013 

Frascati heeft een subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam ingediend voor 

€2.265.000. De Amsterdamse Kunstraad heeft een bedrag van €1.918.000 geadviseerd.  

Situatie in 2013 

Frascati blijft bestaan als theaterproductiehuis. 

 

Grand Theatre 

 

Algemeen  

Profilering: theater, muziek, dans, jeugdtheater en festivals 

 

Directeur: Jan Stelma 

Zakelijk interim-directeur: Ben Hurkmans (tot 1 februari 2013) 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€698.108 

Financiële situatie vanaf 2013 

Provincie Groningen geeft een structurele subsidie van €27.500. De gemeente Groningen 

geeft een structurele subsidie  van €479.000. Daarnaast komt er een incidentele subsidie 

van de gemeente Groningen bij van €225.000 in 2013. In 2014 nogmaals een incidentele 

subsidie van de gemeente Groningen van €175.000.  

Situatie in 2013 

Grand Theatre blijft bestaan als productiehuis met een interne reorganisatie. Er is 

aangegeven meer te gaan programmeren en minder te gaan produceren.  
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Het Lab 

Algemeen 

Profilering: jeugdtheater en dans 

Vestigingsplaats: Utrecht 

 

Artistiek directeur: Dennis Meyer 

Zakelijk directeur: Hans Blik 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€488.092 

Financiële situatie vanaf 2013 

De gemeente Utrecht heeft het ondernemingsplan van Het Lab negatief beoordeeld. 

Situatie in 2013 

Het Lab noemt zich vanaf 2013 een producerende instelling waarbij een interne 

herstructurering plaats gaat vinden. Er is een partnerschap gesloten met de HKU en Huis 

a/d Werf. Het Lab zal zich gaan vestigen in Het Huis.   

 

Het Veem Theater 

Algemeen 

Profilering: internationaal coproductieplatform voor de hedendaagse podiumkunsten  

Vestigingsplaats: Amsterdam 

 

Algemeen/artistiek directeur: Bojana Mladenović 

Zakelijk leider ad interim: Paul Smelt 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€437.196 

Financiële situatie vanaf 2013 

Het Veem Theater zal gaan werken met de helft van het budget, waarvan zij ongeveer 

40% zelf van gaan verdienen. Het Veem Theater heeft een subsidieaanvraag voor 

€90.000 ingediend bij het FPK en krijgt hiervan €70.000 gehonoreerd. Het Veem Theater 

heeft een subsidieaanvraag voor €200.000 ingediend bij de gemeente Amsterdam. De 

Amsterdamse Kunstraad adviseert een bedrag van €180.000.  

Situatie in 2013 

Het Veem Theater blijft bestaan, waarbij het zwaartepunt naar internationale producties 

en talentontwikkeling wordt verlegd.  

 

Huis aan de Werf  

Algemeen 

Profilering: theaterproductiehuis 

Vestigingsplaats: Utrecht 
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Artistiek leider: Rainer Hoffman 

Zakelijk leider: Cobie de Vos 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€816.597 

Financiële situatie vanaf 2013 

Huis aan de  Werf wil als Het Huis driekwart van haar eigen inkomsten genereren 

middels het verhuren van ruimtes en diensten aan makers en het verhuren van de 

theaterzaal. Daarnaast heeft zij een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Utrecht 

voor een gemiddelde subsidie van €105.000 per jaar. \ 

Situatie in 2013 

Huis aan de Werf wordt omgevormd naar ‘Het Huis’, een plek waar makers kunnen 

komen werken en advies kunnen inhuren.  

 

Huis van Bourgondië 

Algemeen 

Profilering: productiehuis voor theater en performance 

Vestigingsplaats: Maastricht 

 

Zakelijk leider: Karin van Leeuwen 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€596.801 

Financiële situatie vanaf 2013 

Niet van toepassing. 

Situatie in 2013 

Huis van Bourgondië houdt per 1 januari 2013 op te bestaan. 

 

M-Lab 

Algemeen 

Profilering: productiehuis voor muziektheater 

Vestigingsplaats: Amsterdam 

Algemeen directeur: Ton Fiere 

Artistiek leider: Sita Keizer 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€197.946 

Financiële situatie vanaf 2013 

M-Lab heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het FPK voor €378.000, maar dit is niet 

gehonoreerd. Het FPK geeft echter wel positief advies, maar het budget was niet 

toereikend genoeg. Daarnaast heeft M-Lab een subsidieaanvraag ingediend voor 
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€150.000 bij de gemeente Amsterdam. De Amsterdamse Kunstraad adviseert deze niet te 

honoreren. 

Situatie in 2013 

M-Lab blijft bestaan. 

 

MC Producties 

Algemeen 

Profilering: multidisciplinair theaterproductiehuis 

Vestigingsplaats: Amsterdam 

 

Algemeen directeur MC theater: Lucien Kembel 

Artistiek directeur MC theater: Marjorie Boston 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€1.209.678  

Financiële situatie vanaf 2013 

MC Producties heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het FPK voor €270.000, deze is 

niet gehonoreerd. Het MC Theater, waar MC Producties deel van uitmaakt, heeft een 

subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente Amsterdam voor €840.000. De Amsterdamse 

Kunstraad adviseert een bedrag van €630.000.  

Situatie in 2013 

MC Producties wordt een producerende instelling.  

 

Oorkaan 

Algemeen  

Profilering: jeugdmuziektheater 

Vestigingsplaats: Amsterdam 

 

Artistiek leider: Jessica de Heer 

Zakelijk leider: Agnes Bolwiender 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€395.595. Dit bedrag werd toegekend aan Productie Jeugdconcerten, wat zich later 

Oorkaan is gaan noemen.  

Financiële situatie vanaf 2013 

Het FPK heeft de subsidieaanvraag van €471.600 gehonoreerd. Oorkaan heeft een 

subsidieaanvraag voor €100.000 ingediend bij de gemeente Amsterdam. De Amsterdamse 

Kunstraad adviseert een bedrag van €80.000.  

Situatie in 2013 

Oorkaan blijft bestaan. 
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Productiehuis Brabant 

Algemeen 

Profilering: theaterproductiehuis 

Vestigingsplaats: ‘s-Hertogenbosch 

 

Artistiek leider: Pietjan Dusee 

Zakelijk leider: Eric Japenga 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€406.264 

Financiële situatie vanaf 2013 

Productiehuis Brabant heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het FPK voor €129.750, 

maar deze is niet gehonoreerd. Het FPK geeft wel een positief advies, maar het budget 

was niet toereikend genoeg.  

Situatie in 2013 

Productiehuis Brabant houdt per 01-01-2013 op te bestaan. 

 

Productiehuis Generale-Oost 

Algemeen 

Profilering: theater en dans 

Vestigingsplaats: Arnhem 

 

Artistiek directeur: Eve Hopkins 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€375.046 

Financiële situatie vanaf 2013 

Generale-Oost zal de komende jaren samen met Productiehuis Oost-Nederland en 

Wintertuin subsidie gaan aanvragen als De Nieuwe Oost. De gemeente Arnhem en de 

provincies Gelderland en Overijssel verlenen op dit moment subsidie aan Generale Oost. 

Situatie in 2013 

Productiehuis Generale-Oost gaat fuseren met literair productiehuis Wintertuin en 

productiehuis Oost-Nederland, dat zich richt op popmuziek. Zij gaan samen door als ‘De 

Nieuwe Oost’. 

 

Productiehuis Rotterdam 

Algemeen 

Profilering: theaterproductiehuis 

Vestigingsplaats: Rotterdam 
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Algemene leiding: Tanja Elstgeest 

Artistiek medewerker: Dave Schwab 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€572.636 

Financiële situatie vanaf 2013 

Het nieuwe theaterhuis wordt gefinancierd door het RO Theater, sponsoren en 

particuliere fondsen. 

Situatie in 2013 

Productiehuis Rotterdam noemt zichzelf geen productiehuis meer, maar wordt een 

‘theaterhuis’. Dit gebeurt in samenwerking met Wunderbaum, RO Theater en de 

Rotterdamse Schouwburg. Zij nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor 

talentontwikkeling in de regio. 

 

Theaterproductiehuis Zeelandia 

Algemeen 

Profilering: theaterproductiehuis 

Vestigingsplaats: Middelburg 

Directeur: Henk Schoute 

Artistiek leider: Alex Mallems 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€660.777 

Financiële situatie vanaf 2013 

Theaterproductiehuis Zeelandia heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het FPK voor 

€737.100. De aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van €614.250. Subsidiëring door 

de gemeente is toegezegd.  

Situatie in 2013 

Theaterproductiehuis Zeelandia blijft bestaan. 

 

Toneelschuur Producties 

Algemeen 

Profilering: theaterproductiehuis 

Vestigingsplaats: Haarlem 

 

Directeur Toneelschuur: Frans Lommerse 

Zakelijk leider Toneelschuur: Toon Verheugen 

Subsidie 2009-2012 BIS 

€924.940 

Financiële situatie vanaf 2013 

Onbekend 
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Situatie in 2013 

Toneelschuur Producties wordt een producerende instelling waarbij meer zelfstandigheid 

van de makers wordt verwacht. 

  

 

 

Bronnen 

 

De bronvermelding van de websites van de productiehuizen en het artikel van Oosterling 

zijn aangegeven bij bijlage 1.1. Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

Adviezen Amsterdamse Kunstraad 

  http://www.kunstraad.nl/overzichten/. Geraadpleegd op 13 januari 2013. 

 

Cultuurnota Gemeente Groningen 

  http://gemeente.groningen.nl/cultuur/cultuurnota-2013-2016/. Geraadpleegd op  

  13 januari 2013. 

Het Veem Theater. Januari 2012. On otherness or how to get carried away. Artistiek en  

  zakelijk beleid 2013-2016.  

Hopkins, Eve. Interview door Patricia Liplijn. Theater aan de Rijn, Arnhem, 15 januari  

  2013. Voor transcriptie zie bijlage II, pagina 34.  

Huis aan de Werf. Huis voor makers in Utrecht. Bedrijfsplan Huis a/d Werf 2013-2016.  

Toekenningen subsidie Basisinfrastructuur 2009-2012, inclusief Motie Hamer. 

  http://www.cultuursubsidie.nl/subsidieverstrekkers/ministerie-ocw/downloads/.  

  Geraadpleegd op  3 december 2012. 

 

Toekenningen Fonds Podiumkunsten, meerjarige activiteitensubsidie. 

 http://www.fondspodiumkunsten.nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidie 

  s_2013-2016/. Geraadpleegd op 13 januari 2013.  

 

 

http://www.kunstraad.nl/overzichten/
http://gemeente.groningen.nl/cultuur/cultuurnota-2013-2016/
http://www.cultuursubsidie.nl/subsidieverstrekkers/ministerie-ocw/downloads/
http://www.fondspodiumkunsten.nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidie%20%09s_2013-2016/
http://www.fondspodiumkunsten.nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidie%20%09s_2013-2016/
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Bijlage II 

Transcriptie interview, 15 januari 2013,  Theater aan de Rijn, Arnhem 

Interviewer: Patricia Liplijn, student BA Theater-, film- en televisiewetenschap, 

Universiteit Utrecht 

Geïnterviewde: Eve Hopkins, artistieke leider Generale Oost 

Ten eerste zou ik graag wat achtergrondinformatie willen weten. Ik heb gelezen dat u ook 

Theaterwetenschap heeft gestudeerd in Amsterdam en vervolgens een tijd als dramaturg 

heeft gewerkt bij het Onafhankelijk Toneel. Ik vroeg me af op welke wijze u uiteindelijk 

bij Generale Oost terecht bent gekomen.  

Ik heb Theaterwetenschap gestudeerd in Amsterdam en ook in Dublin bij het Trinity 

College. Ik heb toen ik afgestudeerd was een beroepspraktijk opgezet als ZZP’er, waar ik 

freelance dramaturgie deed, ik gaf cursussen, ik maakte vertalingen van toneelstukken, 

gespreksleiding, dus van alles en nog wat. Toen kwam ik bij het OT Theater en daar ben 

ik als dramaturg gaan werken. Ik deed ook de randprogrammering, dus ik deed er ook 

heel veel om heen. Dat is iets waar ik altijd heel erg in geloof; dat theater niet een eiland 

moet zijn maar dat het juist in een breder verband middenin de maatschappij moet staan 

en dat je die verbanden ook moet gaan opzoeken. Dit heb ik ruim zes jaar met heel veel 

plezier gedaan in Rotterdam, met hele bijzondere mensen. Helaas is OT onlangs gesloten, 

ze hebben geen subsidie meer. Ik zat ook in de artistieke raad van het OT,  maar ik werkte 

ook heel veel met Mirjam Koen als regisseur. Wij konden het heel goed met elkaar 

vinden, wij hadden echt een klik. Daarnaast werkte ik ook bij de regieopleiding als 

begeleider en mentor in Amsterdam, ook met heel veel plezier. Ik wilde heel graag die 

werelden bij elkaar brengen, zowel de dramaturgie van de voorstellingen, het produceren 

en maken van voorstellingen, en dat begeleiden en coachen van jonge mensen. Daar was 

bij OT geen plek voor, want anders dan je misschien zou verwachten was er niet echt een 

plan voor opvolging. Of tenminste, het was heel erg gericht op Mirjam Koen en Gerrit 

Timmers op artistieke leiding daar. Ik merkte dat ik behoefte had om mijn twee werelden 

meer bij elkaar te brengen. Toen kwam deze functie hier vrij, ik werd ook getipt. Ik heb 

een brief gestuurd en toen ben ik uitgenodigd. Op basis daarvan ben ik nog een keer 

uitgenodigd en aangenomen, wat ik heel erg leuk vond. Zo is dat eigenlijk gegaan. En 

eigenlijk is het in de beroepspraktijk altijd dat van één ding iets anders komt. Ik ben bij 

OT terecht gekomen omdat ik een blauwe maandag ook nog interviews met 

theatermakers heb geschreven voor het Haarlems Dagblad. Ik interviewde Mirjam Koen 

en we hadden een enorme klik. Een week later belde zij dat zij iemand zocht voor het 

festival om de randprogrammering te doen. Hier (Generale Oost) ben ik ook weer terecht 

gekomen omdat ik via OT bij de regieopleiding terecht ben gekomen. Marlies Heuer 

werkte bij OT en de regieopleiding en die zocht een dramaturg om de begeleiding samen 

mee te doen. En via OT en de regieopleiding ben ik hier weer terecht gekomen. Alles wat 

je doet heeft weer een vervolg op de één of andere manier. Alhoewel je dat van tevoren 

nooit zo verzint of uitstippelt, maar je gaat je fascinaties achterna met mensen die je 

fascineren en leuk vinden.  

En het klopt dat u hier sinds 2011 werkt? 

Ja, februari 2011.  
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Wat zijn de ontwikkelingen geweest van Generale Oost in de afgelopen jaren? 

Ja, gigantisch. Generale Oost is in 2001 opgericht. Er was een soort van voorganger, 

InDependance, die zat een beetje verstopt in de Schouwburg. Die had geen eigen plek en 

die is ook ter ziele gegaan want die was niet zichtbaar, niet helder. Toen kwam Generale 

Oost hier, dat was een plek die vanuit het theatercircuit in Arnhem georganiseerd is. De 

Schouwburg, ArtEZ, keesen&co en Oostpool die zeiden dat er hier gewoon een 

productiehuis moet komen te staan. Dorine Cremers is hier toen gekomen, die was 

dramaturg bij De Trust, later de Theatercompagnie, en die hebben een theater en dans 

werkplaats opgericht. Wij werken nauw samen met ArtEZ, dat is een theater en dans 

academie. Toen ik er kwam in 2011, toen was een productiehuis een BIS-instelling, die 

zat in de basisinfrastructuur. Maar toen was er al een brief, van Halbe Zijlstra, waarin 

heel duidelijk was dat talentontwikkeling van de kaart zou worden geveegd. 

Ja, ik heb die brief inderdaad gelezen. 

Ja, dat was een behoorlijk pittige brief. Dus toen ik hier kwam, dacht ik: ik ga anderhalf 

jaar lang hier keihard knokken en proberen hier iets te bewerkstelligen. Maar het kan zijn 

dat het 31 december 2012 hier gewoon is afgelopen. Maar ik dacht: ik ga er aan staan en 

proberen een doorstart te maken naar een andere manier. Ik heb heel erg geluk gehad 

want er zijn twee andere productiehuizen hier, een literair productiehuis, Wintertuin in 

Nijmegen, en een productiehuis voor popmuziek in Deventer, ON, en daar werkte 

Generale Oost al heel lang mee samen. We zaten middenin een heel groot project in de 

openbare ruimte, op buslijnen in Overijssel, en hiervoor hadden we wekelijkse 

brainstorms. We maakten ons best wel zorgen over de wind die was gaan waaien. We 

hadden een enorme klik met z’n drieën en heel veel zin. Toen kwam Rob Kramer, 

directeur van ON, en die zei ineens: als we het zo goed hebben, moeten we niet de 

verandering voor zijn en zeggen, wij gaan samen, wij gaan fuseren? Dat vond ik een hele 

spannende gedachte. Want er was toen nog sprake van dat we ondergeschoven zouden 

worden bij Oostpool. Maar ik kom vanuit OT, dat is heel interdisciplinair; opera, dans, 

muziektheater, theater, teksttheater, dus ik kom vanuit een hele interdisciplinaire 

omgeving met de ambitie om dat hier te doen. We hadden sowieso al theater en dans, 

terwijl dan bij Oostpool de hele dans ‘poot’ verdwijnt. Dat vond ik jammer. Je krijgt dan 

ook de kleur van een gezelschap. Toen kwam Rob met dit idee en Frank Tazelaar, 

directeur van de Wintertuin,  en ik waren heel enthousiast. Dit heeft eigenlijk een vlucht 

genomen. De laatste anderhalf jaar zijn we heel hard voorwaardescheppend bezig 

geweest, dus om het mogelijk te maken om als De Nieuwe Oost, zoals we zijn gaan 

heten, door te gaan.  

Als ik het goed begrijp, is het dus wel een gevolg van de bezuinigingen dat er überhaupt 

over een fusie gesproken werd? Of werd er hiervoor al over gesproken? 

Nou, het mooie is dat veranderingen altijd iets van binnenuit zijn, wat een urgentie van 

buitenaf een extra push geeft. Een soort intrinsieke wens die wij alle drie hadden, om nog 

meer de grenzen van de disciplines op te zoeken en te overschrijden, om samen te gaan 

werken, maar door de urgentie van de veranderende situatie hebben we dat sneller handen 

en voeten gegeven. Als je in dezelfde situatie blijft, dan gaat het toch allemaal wat 

langzamer. Het hoeft niet, die veranderingen, veranderingen zijn altijd lastig. Nu heeft het 

heel erg een vlucht genomen door de veranderende situatie.  
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Als we dan nog iets verder doorgaan op de fusie, hoe ziet deze er dan? Gaat Generale 

Oost ook echt De Nieuwe Oost heten, of is het meer een overkoepelende organisatie? 

Het is een overkoepelende organisatie. We blijven nog drie werkmaatschappijen houden, 

Generale Oost, Wintertuin en ON, waarbij we ook disciplinegerichte dingen blijven doen, 

theater/dans, literatuur, popmuziek, maar bij De Nieuwe Oost gaan we interdisciplinaire 

dingen doen. We geven onszelf ook een paar jaar de tijd om uiteindelijk De Nieuwe Oost 

te worden. Dat heb je ook niet in één keer. Ook om hele praktische dingen, zoals een 

functieloongebouw: wij hebben het cao Theater, ON heeft het cao welzijn, en Wintertuin 

heeft helemaal geen cao, want dat zijn schrijvers. Het is wel zo, dat als we wakker zouden 

worden en het is een nachtmerrie, die hele Halbe Zijlstra bezuinigingsslag, dan zouden 

we hier nog voor kiezen. Je kan hierbij zo veel meer delen en maken, en het wordt veel 

groter dan de som der delen.  

Als we dan nog naar de financiën kijken bijvoorbeeld, is er dan een soort gezamenlijk 

fonds, waar ieder een deel van krijgt, of blijft ieder zijn eigen financiën behouden? 

We krijgen geld als De Nieuwe Oost, waarbij de drie werkmaatschappijen hun eigen 

budget krijgen, waarin er ook een overkoepelend budget is.  

Ik ben ook wel benieuwd naar uw visie over de bezuinigingen. Hoe kijkt u tegen de 

beslissingen zijn gemaakt aan, ook afgezien van de productiehuizen? 

Over de productiehuizen wil ik ook nog wel wat zeggen. Ik denk dat niet alleen de 

productiehuizen, maar ook talentontwikkeling en de nieuwe generatie, dat die er heel 

bekaaid vanaf is gekomen. Het is echt een bezuinigingsslag dat gericht is op behoud, en 

waarin ik denk: waar zijn dan de kansen voor de nieuwe generatie? Dat vind ik heel 

kwalijk, daarin. Dat zie ik ook in het onderwijs,  of in de wetenschap, dat het heel erg 

gericht is op behoud. Je kan alleen niks behouden als er niets nieuws op kan komen, kan 

groeien. Dat zie ik heel erg in de cultuurbezuinigingen en breder getrokken in de 

wetenschap en het onderwijs. Als je een gevorderde maker bent, kan je op je eigen 

merites aanvragen bij de NFPK (Nederlands Fonds Podiumkunsten). Dat kan Erik Whien, 

Michiel de Regt,  Joos van Hezik, al die jongens en meisjes die bij Het Huis of 

Toneelschuur terecht kunnen, die kunnen dat doen. Mensen die nu afstuderen, die hebben 

nog helemaal geen ervaring. Die hebben nog helemaal niet zoveel speelbeurten, zoveel 

eigen inkomsten, dat is allemaal niet in Frage. Dat baart me zorgen en ik vind het cynisch, 

dat er niet voor de nieuwe generatie plek gemaakt wordt en mogelijkheden gecreëerd 

worden. Ik zie aan de andere kant dat die nieuwste generatie die zelf ook wel creëert, dat 

is een zelfredzaamheid die ik fantastisch vind. Maar talentontwikkeling is overal er uit 

geschreven. Het VSB fonds doet niet meer aan talentontwikkeling, NFPK heeft dat er ook 

uitgeschreven, hoewel dat er nu weer een beetje terug in komt. Heel veel fondsen hebben 

dat er gewoon uitgeschreven, net zoals het OCW met productiehuizen. 

Wat betreft de bezuinigingen op de gezelschappen… Dat is minder gevarieerd en minder 

gekleurd. Zeker ook het jeugdtheater dat zo ontzettend bijzonder is in Nederland, en 

dansgezelschappen. Er verdwijnt heel veel. Het zijn heel veel mensen die op straat staan 

en geen werk hebben. Ik was bij het afscheid van OT Theater voor de kerst. Dat zijn dan 

honderden mensen. Ik zie die mensen dan denk ik echt: wij hebben een huis verloren, een 

plek waar wij samenkwamen. En dat vind ik spijtig, gewoon verdrietig.  
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Dat is het ook. Als u zelf 200 miljoen zou moeten bezuinigingen en het zelf zou mogen 

verdelen, wat zou u achterwege laten en wat zou u juist stimuleren? 

Ik zou de nieuwste generatie stimuleren. Ook de top, maar daar zou ik meer van afhalen. 

Bijvoorbeeld hier in Arnhem, Introdans, die is niet gekort. En dan hebben ze het 

natuurlijk over het geld uit de markt halen, dat is voor Introdans een stuk makkelijker dan 

voor een klein clubje als wij. Wie zijn wij nou helemaal, met wie werken wij nou? Dus ik 

zou meer bij de top weghalen en de nieuwste generatie en het middensegment blijven 

ondersteunen. En ik zou al die bemiddelings-, of ondersteuningsinstellingen weghalen. Je 

ziet hier in Gelderland het KCG (Kunst Centrum Gelderland) en die doen allerlei soorten 

bemiddeling. Dat kan allemaal weg en daar zit heel veel geld. Het Fonds voor 

Cultuurparticipatie heeft twee miljoen om uit te geven, maar kost ook twee miljoen. Dat 

soort dingen.  

Als we dan nu even terug gaan naar het NFPK dat een nieuwe makers regeling heeft: Cis 

van Helmond heeft in de Theatermaker van november 2012 gezegd dat ze dit geen 

vruchtbare manier van werken vindt omdat het heel moeilijk wordt voor de nieuwe 

makers om deze subsidie binnen te krijgen. Wat is uw visie hierover, bent u het er mee 

eens, denkt u dat het wel vruchtbaar zou kunnen zijn? 

Die regeling bij NFPK? Ja, ik ben daar heel blij mee. Ik vind het een goede regeling en 

goed dat daar over nagedacht is. Er zijn ook heel veel gesprekken over geweest met het 

Fonds; over hoe zij talentontwikkeling zo kunnen uitschrijven, over waar de nieuwe 

mensen nu heen moeten. Dus ik vind het alleen maar goed. Ik denk wel dat plekken zoals 

wij en andere productiehuizen moeten blijven zodat zij geholpen kunnen worden daar in 

en begeleid kunnen worden. Theater maken doe je nooit alleen, dat is altijd binnen een 

soort groepsverband of familieverband. Daar moet wel een soort ondersteuning in zijn. 

Dus de regeling vind ik goed, maar er moeten wel plekken blijven, vraagbaken, waar die 

mensen terecht kunnen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw zit uit te vinden. Je eigen 

artistieke wiel moet je altijd uitvinden, maar niet het hele ding eromheen. Er is zoveel 

expertise, dat moet overeind gehouden worden.  

Dat is bijvoorbeeld wat Het Huis, voormalig Huis aan de Werf, wil gaan doen: een plek 

bieden waar makers aan kunnen komen en diensten kunnen ‘inhuren’.  

Dat is ook een beetje wat wij doen. Ik vind het heel fijn dat er nog zo’n plek is waar dat 

kan. Ik had het daar ook nog even over met Rainer (Hoffman, artistiek leider Huis aan de 

Werf), dat er wel een plek moet zijn waar de jongste generatie terecht kan.  

Klopt. Als we gaan kijken naar de locatie van Generale Oost en De Nieuwe Oost, staat 

De Nieuwe Oost zich wil ontwikkelen tot de grootste talentontwikkelaar van Nederland. 

Maar er staat ook bij dat het ruimte biedt voor toptalent uit het oosten. Hoe is de 

verhouding hierin en hoe belangrijk is de locatie van Generale Oost, ook in verhouding 

tot Nederland? 

Ik vind omdat we in het oosten zitten een verantwoordelijkheid hebben, wat betreft 

werkgelegenheid, wat betreft plek voor afgestudeerden van de kunstacademie (ArtEZ). 

We worden nu gefinancierd door de provincies Gelderland en Overijssel en door de stad.  

We hebben ook een verantwoordelijkheid en verplichting naar die subsidiegevers en naar 

de jonge mensen hier, dat je een plek creëert waar mensen na hun opleiding nog terecht 
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kunnen. Je ziet namelijk veel dat mensen hier heen komen, afstuderen en vervolgens een 

enkeltje naar Amsterdam, Berlijn of Shanghai of noem naar op nemen. Wat wij heel 

graag willen is een plek bieden dat als mensen willen blijven, dat er ook mogelijkheden 

zijn om te blijven. En het is natuurlijk niet zo dat wanneer er iemand is die wij interessant 

vinden of met hele goede ideeën komt… Ik ben nog altijd een begeleider bij de 

regieopleiding in Amsterdam en met die mensen werk ik ook graag. Het is niet zo dat ik 

ga vragen: “Oh, maar waar kom je vandaan?” Maar het is wel zo dat ik een 

verantwoordelijkheid heb naar ArtEZ en de mensen die daar afstuderen. Want dan voeg 

je toe aan een creatief klimaat. Dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Ik vind ook 

belangrijk – ik ben zelf een slecht voorbeeld, want ik woon in Amsterdam – dat de 

mensen die hier werken, dat zij uit de omgeving komen. Als lokale instelling genereer je 

zo werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Behalve ikzelf, komt iedereen hier uit 

Arnhem en Nijmegen.  

Als we het dan hebben over de afgestudeerden van de opleiding, deze kunnen in de 

toekomst bij veel minder productiehuizen of producerende instellingen terecht. Hoe denkt 

u dat dit gaat verlopen? Gaat er een generatie verloren? 

Dat hoop ik niet. Dat is wel iets waar ik aan denk, hopelijk krijgen we geen verloren 

generatie. Aan de andere kant zie ik weer, omdat ik zo dicht op de huid zit van die jonge 

generatie, zowel bij de regieopleiding als bij ArtEZ als wat hier bij Generale Oost aan 

komt kloppen en praten, dat ze heel zelfredzaam zijn. Diegenen die echt willen, die gaan 

het wel regelen, die zijn wel manieren aan het zoeken om het mogelijk te maken. 

Daarmee scheidt je het kaf van het koren. Voorheen was het ook wel zo dat er zo veel 

productiehuizen waren, dat afgestudeerden tegen mij zeiden: “Ik heb het gevoel dat er een 

jacht op mij wordt gemaakt. Elk productiehuis wil met mij werken.” En dat vind ik een 

omgekeerde wereld. Ik vind wel dat als je iets wilt, vind ik het helemaal niet ongezond 

om daar je best ook voor te doen. Dat is ook een soort cultuurverandering die ik hier heb 

bewerkstelligd, dat we hier niet dienstverlenend zijn, maar samenwerken. Wat wil jij, wat 

willen wij, wat is onze visie, kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Wij zijn niet een 

soort verkapt subsidieloket. Het is niet dat we zeggen: “Natuurlijk, wij gaan alles voor je 

regelen.” 

In dat opzicht zou er dus gezegd kunnen worden dat productiehuizen een selecterende 

functie hebben?  

Ja.  

Ik zou het ook nog graag willen hebben over het beleid. Niek vom Bruch heeft een artikel 

geschreven over de doelstellingen van het voorgaande subsidiebeleid met betrekking tot 

talentontwikkeling. Hij geeft hierbij aan dat er twee doelen nagestreefd worden: ruimte 

bieden voor vernieuwing in het theaterveld, het streven naar excellentie zoals Ronald 

Plasterk het heeft verwoord, maar ook het stimuleren van de doorstroom naar het 

werkveld, dus verversing van het theaterveld. Denkt u dat in de komende jaren er zowel 

ruimte blijft geboden voor zowel artistieke ontwikkeling en het stimuleren van 

doorstroom of dat één van  beiden de boventoon gaat voeren? 

Ik denk dat het belangrijk is dat het allebei gebeurt. Wij zijn heel erg bezig met 

vernieuwing, we zijn heel interdisciplinair aan het werken. We zijn ook vernieuwend in 

het opzicht dat wij drie productiehuizen en vier disciplines bij elkaar brengen en daar 
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producties en verdiepende programma’s omheen ontwikkelen. Dat vind ik heel 

belangrijk. Maar verversing is ook belangrijk. Ik ga niet drie jaar lang met dezelfde 

makers werken. Het heeft ook echt met elkaar te maken. Soms zet je daarom ook mensen 

bij elkaar en biedt je ze iets nieuws aan. Om een concreet voorbeeld te noemen: ik heb 

laatst de voorstelling Menuet gemaakt, naar de novelle van Louis Paul Boon. Daar 

hebben we een dichter voor gevraagd, popmuzikanten en twee acteurs, Michel Sluysmans 

en Sara Jonker, die overigens al een tijdje in het veld zitten. Ik heb Tatiana Pratley die 

vorig jaar is afgestudeerd aan de regieopleiding gevraagd om daar de regie voor te doen. 

Dat was de eerste keer dat zij in zo’n interdisciplinaire, literaire, muzikale happening was. 

Dit was ook op het Wintertuin festival te zien in Nijmegen. Dat is zowel vernieuwing als 

verversing tegelijkertijd. Allebei zijn belangrijk. Je kan geen verversing doen zonder 

vernieuwing, want anders is het een soort The Voice. Dan is het alleen maar ‘daar komt 

weer iemand nieuw, en daar weer, en daar weer’. Het gaat ook om de verdieping en 

vernieuwing in de discipline. Die twee hangen met elkaar samen. 

Vom Bruch heeft ook in dit artikel beschreven dat als de grote gezelschappen 

talentontwikkeling onder hun hoede gaan nemen, dat de artistieke visie van dat 

gezelschap gaat doorwerken op die nieuwe makers, zoals u ook al eerder heeft benieuwd. 

En dan zou er eigenlijk alleen sprake zijn van verversing.  

Ja. 

In dat opzicht zijn instellingen zoals productiehuizen belangrijk voor artistieke 

vernieuwing. 

Absoluut. Dat is wat ik daarnet ook zei over het samengaan met Oostpool: dan ga ik een 

Oostpool kleur aannemen. Terwijl ik veelkleurig wil zijn. Ik wil allerlei dingen uitzoeken 

en doen en niet binnen een van buiten opgelegd kader werken. 

 

 

 


