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VOORWOORDVOORWOORDVOORWOORDVOORWOORD    

 

“Het enige dat de boel bij wijze van spreken redt is dat niemand, minister noch kamerlid noch stedelijk 

bestuurder, voor kunstbarbaar wil doorgaan.” 

Wim Sinnighe, voormalig voorzitter van de Raad voor de Kunst. 

 

Voor u ligt mijn scriptie, die ik heb geschreven in het kader van de master Kunstbeleid en –Management 

aan de Universiteit Utrecht.  

 

Dit onderzoek naar ‘de gevolgen van de herinrichting van de cultuurnotasystematiek voor het 

jeugdtheaterbestel’ is ontstaan vanuit mijn interesse in het jeugdtheater. Sinds 2005 ben ik als assistent 

zakelijk leider werkzaam bij jeugdtheatergezelschap Stella Den Haag en volg ik de politieke en 

beleidsmatige ontwikkelingen voor deze sector op de voet. De komst van de herinrichting van de 

cultuurnotasystematiek kon ik daarom niet aan mij voorbij laten gaan. Ik koos ervoor deze ontwikkeling te 

bekijken in het licht van de sector die mij aan het hart gaat, aangezien het belang van de 

jeugdtheatersector nog wel eens vergeten wordt. 

 

Verschillende mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze scriptie. Allereerst wil ik de 

deskundigen met wie ik heb gesproken bedanken voor hun medewerking. Henk Gras ben ik erkentelijk voor 

zijn begeleiding vanuit de Universiteit Utrecht, zijn inhoudelijke feedback heeft mij tot nieuwe inzichten 

gebracht. Alice Nieuwpoort en Elsbet Leenhouts wil ik bedanken voor hun kritische blik en terugkerende 

interesse in mijn scriptie. 

 

Daphne van Iperen 

10 september 2008 
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INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

 

In september 2005 verscheen de nota Verschil maken van Medy van der Laan, toenmalig staatssecretaris 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), waarin de plannen voor de herinrichting van de 

cultuurnotasystematiek werden gepresenteerd. Op de website van het ministerie van OCW werd over deze 

herinrichting gezegd: “Kern van deze herinrichting, die op verzoek van de Tweede Kamer en de 

cultuursector plaatsvindt, is dat er meer differentiatie moet komen in de aanvragen. Een van de 

belangrijkste veranderingen is dat instellingen die vooral vanuit artistiek-inhoudelijke overwegingen 

subsidie ontvangen, in de toekomst door de fondsen worden gefinancierd. Zij gaan de subsidies verdelen 

en beoordelen, waarbij alleen artistieke afwegingen gelden. De Raad voor Cultuur zal meer op hoofdlijnen 

van beleid adviseren.”1  Inmiddels zijn we drie jaar verder en zijn de nodige veranderingen al doorgevoerd. 

Zo is het Fonds voor Amateurskunst en Podiumkunsten (FAPK), het Fonds voor de Scheppende Toonkunst 

(FST) en het Fonds Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) samengevoegd tot het Nederlands Fonds 

voor Podiumkunsten+ (NFPK+). “Met een budget van naar verwachting 50-60 miljoen euro streeft het 

fonds [NFPK+, DvI] naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én 

internationaal). Het fonds stimuleert het bereik van een groot en breed publiek, zowel jeugd als 

volwassenen.”2 Naast de herinrichting van de cultuurnotasystematiek zijn er ook opnieuw bezuinigingen 

aangekondigd. Een totaal van 30 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro door de instellingen zelf moet 

worden verdiend door zakelijker te opereren.  

 

Op donderdag 15 mei 2008 presenteerde de Raad voor Cultuur haar advies Basisinfrastructuur 1.0, welke 

betrekking heeft op de meerjarenbeleidsplannen voor de kunstenplanperiode 2009-2012. De Raad voor 

Cultuur concludeerde: “Om een noodzakelijke basisinfrastructuur in de culturele sector te kunnen 

realiseren is 26,6 miljoen euro meer nodig dan de beschikbare 244,5 miljoen euro. Volgens de Raad 

moeten instellingen die vierjaarlijkse subsidies ontvangen er 12,7 miljoen bij krijgen.”3 Minister Plasterk 

van OCW was de Raad voor Cultuur dankbaar voor het gegeven advies, maar was het niet eens met de 

verhoging en vroeg de Raad daarom voor 15 juni 2008 opnieuw een advies te geven binnen het gestelde 

financiële kader. Het spel van de nieuwe subsidieronde was hiermee begonnen! “Afgelopen februari deden 

275 instellingen een aanvraag voor subsidie bij het Rijk voor een totaalbedrag van 352,4 miljoen euro. 

Hiervan zijn 145 aanvragen positief beoordeeld, 94 aanvragen kregen een negatief advies en 29 

aanvragen worden doorverwezen naar de fondsen. Er komen 13 nieuwe instellingen in de 

basisinfrastructuur voor een bedrag van 2,9 miljoen euro [en tevens] 13 instellingen verliezen hun 

subsidie. De noodzakelijke verhoging van het budget voor de basisinfrastructuur komt doordat er in de 

basisinfrastructuur meer van instellingen wordt verwacht dan in het verleden. Uitbreiding van oude taken 

                                                 
1 Website Ministerie van OCW, http://www.minocw.nl/cultuurnota/566/Verschil-Maken-Herijking-

cultuurnotasystematiek.html, gezien op 29 maart 2008. 

2 Website Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, http://www.nfpk.nl/index.php?id=58, gezien op 9 juni 2008. 

3 Persbericht Raad voor Cultuur, 15 mei 2008. Op website Raad voor Cultuur, 

http://www.cultuur.nl/files/pdf/persberichten/Basisinfrastructuur%201.0%2015-05-2008.pdf, gezien op 9 juni 2008. 

(p. 1) 
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(bijvoorbeeld educatie) en de vervulling van nieuwe taken (bijvoorbeeld talentontwikkeling) vereisen meer 

budget. Voor de instellingen met vierjaarlijkse subsidie was een bedrag beschikbaar van 80,5 miljoen euro. 

De Raad adviseert een verhoging van 12,7 miljoen euro (16%). Deze is voor een belangrijk deel 

noodzakelijk voor uitbreiding en versterking van functies in de podiumkunsten.”4 Pas op Prinsjesdag 2008 

zal bekend worden in hoeverre de minister zich heeft gemeten aan het advies van de Raad voor Cultuur. 

Bij de aanvraagprocedure voor het jeugdtheater en de podiumkunsten voor de jeugd in het 

algemeen is een uitzondering gemaakt. Minister Plasterk heeft in zijn nota Kunst van leven aangegeven 

dat: “De zorg voor een goed en divers podiumkunstenaanbod voor jeugd en jongeren blijft (mede) een taak 

van de landelijke overheid. [Hij] wil de aanvraagprocedure voor dit aanbod in deze fase breder openstellen 

dan de Raad in zijn advies heeft aangegeven. In de landelijke basisinfrastructuur is ruimte voor een breed 

jeugd- en jongerenaanbod op het gebied van theater, dans, muziek en muziektheater.”5 Na analyse van het 

jeugdtheaterveld blijkt echter dat er in de basisinfrastructuur, van de kunstenplanperiode 2009-2012, 

maar plaats zal zijn voor negen jeugdtheatergezelschappen. Dit betekent dat er van de negentien 

jeugdtheatergezelschappen, die uit de cultuurnota 2005-2008 gesubsidieerd werden, tien geen subsidie 

meer zullen ontvangen in de volgende kunstenplanperiode vanuit de basisinfrastructuur en doorverwezen 

worden naar het NFPK+ of überhaupt zullen verdwijnen. Dus niet alleen de rol van de rijksoverheid zal 

veranderen, maar ook de rol van de fondsen. Op welke manier en wat de gevolgen voor de culturele 

instellingen, in dit geval jeugdtheatergezelschappen, zullen zijn, is echter nog niet bekend.  

 

Het doel van dit onderzoek is de gevolgen van de herinrichting van de cultuurnotasystematiek op de 

jeugdtheatersector in kaart te brengen, door bestudering van beschikbare literatuur en het afnemen van 

interviews met experts. Hierbij ben ik voornamelijk geïnteresseerd in de mate waarin het jeugdtheaterveld 

te lijden heeft onder deze inkrimping of dat men van mening is dat deze beleidsvoornemens de sector een 

duwtje in de juiste richting geeft. Is het een goede zaak dat er door de Raad voor Cultuur kwalitatief wordt 

gewogen welke negen jeugdtheatergezelschappen momenteel aan de top van Nederland staan en welke 

gezelschappen in staat zijn om hun eigen stad en regio te kunnen bekleden met hoogwaardig theater voor 

kinderen of moet het veld dat zelf uitzoeken? Hoewel de Raad voor Cultuur en minister Plasterk spreken 

van jeugdgezelschappen, waaronder ook dans en muziek worden geschaald, richt ik mij in deze scriptie 

alleen tot het jeugdtheater. Dit betreft zoals de Raad voor Cultuur het omschrijft: “jeugd(muziek)theater- of 

jeugdpoppentheatergezelschappen die als kernactiviteit theaterrepertoire voor de jeugd tot 18 jaar 

verzorgen.”6 Het doel van dit onderzoek wil ik bereiken door antwoord te geven op de volgende centrale 

onderzoeksvraag: Wat zijn de gevolgenWat zijn de gevolgenWat zijn de gevolgenWat zijn de gevolgen    van de herinrichting van de cultuurnotasystematiek voor het van de herinrichting van de cultuurnotasystematiek voor het van de herinrichting van de cultuurnotasystematiek voor het van de herinrichting van de cultuurnotasystematiek voor het 

jeugdtheaterbestel?jeugdtheaterbestel?jeugdtheaterbestel?jeugdtheaterbestel? 

 

                                                 
4 Persbericht Raad voor Cultuur, 15 mei 2008. Op website Raad voor Cultuur, 

http://www.cultuur.nl/files/pdf/persberichten/Basisinfrastructuur%201.0%2015-05-2008.pdf, gezien op 9 juni 2008 

(p. 1) 

5 Plasterk, R.H.A. Kunst van Leven. Hoofdlijnen cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van OCW, juni 2007. (p. 26) 

6 Raad voor Cultuur. BIS 1.0, de Basisinfrastructuur 2009-2012.(Inleiding podiumkunsten). Den Haag: Raad voor 

Cultuur, 2008. (p. 2) 
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Ik verwacht dat de herinrichting van de cultuurnotasystematiek geen verstrekkende gevolgen zal hebben 

voor de jeugdtheatersector. De functies waaraan de jeugdtheatergezelschappen moeten voldoen om bij de 

basisinfrastructuur te mogen behoren, zoals educatie en talentontwikkeling, zijn aspecten van het vak waar 

de professionele gezelschappen al bekwaam in zijn. De eisen die de Raad voor Cultuur en het ministerie 

van OCW dan ook stellen, zullen naar alle waarschijnlijkheid geen problemen geven.  

 

Mijn tweede verwachting is dat het jeugdtheaterveld kleiner zal worden dan momenteel het geval is. Door 

een inkrimping naar negen basisinfrastructuurgezelschappen zal voldaan worden aan het spreidingsideaal, 

maar wel in beperkte mate. Uiteraard wordt het jeugdtheaterveld niet alleen bepaald door de 

basisinfrastructuurgezelschappen, maar ik ben van mening dat de jeugdtheatergezelschappen die door het 

NFPK+ worden ondersteund niet te vergelijken zijn met de basisinfrastructuurgezelschappen, doordat zij 

niet aan dezelfde eisen moeten voldoen. Bovendien streeft het NFPK+ in eerste instantie niet het 

spreidingsideaal na, waardoor een onevenwichtig veld kan ontstaan. 

 

Om recht te doen aan de centrale onderzoeksvraag is het onderzoek een kwalitatief survey-onderzoek. De 

onderzoeksvraag is beschrijvend van aard, ik wil namelijk de gevolgen van de invoering van de 

basisinfrastructuur in kaart brengen door te luisteren naar meningen van experts.  

Om de opgeworpen onderzoeksvraag te beantwoorden wil ik in eerste instantie het onderwerp in 

de geschiedenis plaatsen. In hoofdstuk 1 zal ik dan ook trachten een chronologische weergave te geven 

van het kunst- en cultuurbeleid door de eeuwen heen. Vervolgens zal ik hetzelfde doen met de ontwikkeling 

van het jeugdtheater in hoofdstuk 2. Hierbij moet wel een kanttekening worden gemaakt, dat het niet mijn 

intentie is om een volledig juiste geschiedkundige weergave van beide onderwerpen te geven. Ik wil met 

deze twee inleidende hoofdstukken de lezer alleen de kans geven voldoende informatie te geven om de 

rest van de scriptie op waarde te kunnen schatten. Vervolgens zal ik in hoofdstuk 3 een start maken met 

de beschrijving van de herinrichting van de cultuurnotasystematiek. Ik heb ervoor gekozen om vanaf 2005 

de belangrijkste nota’s, adviezen en brieven te benoemen, die zowel vanuit de overheid als vanuit het veld 

zijn opgesteld. Naar mijn mening is vanaf maart 2005, met het jeugdtheaterdebat tijdens het Tweetakt 

Festival, een start gemaakt met de cultuurnota discussie met betrekking tot het jeugdtheater. Ik zal 

eindigen met het advies van het NFPK+ van augustus 2008. Over de definitieve cultuurnota kan ik ten tijde 

van het schrijven van deze scriptie geen uitspraken doen, aangezien dit document pas in het najaar zal 

worden gepresenteerd en ik deze scriptie in de zomer hoop af te ronden. In hoofdstuk 4 bespreek ik de 

belangrijkste resultaten van de semi-gestructureerde interviews met de door mij geselecteerde experts. 

Voor een semi-gestructureerd interview is gekozen om de antwoorden van de verschillende experts zo goed 

mogelijk te kunnen vergelijken en te verwerken. Ik maak hiervoor gebruik van de beleidinstrumenten die 

Deborah Stone aanreikt in haar boek Policy Paradox. Zij deelt beleid op in doelen, problemen en 

oplossingen. Voor mijn analyse zal ik de meningen van de experts bekijken naar aanleiding van de doelen 

van Stone, namelijk gelijkheid, efficiëntie, zekerheid en vrijheid. Tenslotte maak ik in hoofdstuk 5 de balans 

op. Daar zal dus antwoord worden gegeven op de eerder gepresenteerde onderzoeksvraag.  
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1. HET ONTSTAAN VAN DE CULTUURNOTA EN HET CULTUURBELEID IN 1. HET ONTSTAAN VAN DE CULTUURNOTA EN HET CULTUURBELEID IN 1. HET ONTSTAAN VAN DE CULTUURNOTA EN HET CULTUURBELEID IN 1. HET ONTSTAAN VAN DE CULTUURNOTA EN HET CULTUURBELEID IN 

NEDERLANDNEDERLANDNEDERLANDNEDERLAND    

 

1.1. INLEIDING1.1. INLEIDING1.1. INLEIDING1.1. INLEIDING    

“Nederland is van oudsher een samenleving waarin de staat slechts beperkt inhoudelijk richting geeft. Ten 

tijde van de verzuiling waren waardebepaling en normstelling prerogatieven van soevereine kringen en 

golden tussen staat en samenleving subsidiaire verhoudingen. De staat was in substantiële zin leeg en 

creëerde vooral voorwaarden van stabiliteit, allocatie en reallocatie. Dat kon ook niet anders in een 

samenleving die levensbeschouwelijk als religieus verdeeld was. Pluriformiteit en variëteit waren en zijn 

daarom altijd betekenisvolle karakteristieken geweest.”7 De belangrijkste conclusie die Warna Oosterbaan 

Martinius in zijn boek Schoonheid, Welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945 trekt, is: “het 

kunstbeleid kent geen sterke historische traditie.” Kenmerkend voor de voorgeschiedenis van het 

Nederlandse kunstbeleid noemt hij: “de afwezigheid van een sterke mecenaatstraditie, het geringe 

enthousiasme voor de cultuurpolitiek uit de Franse tijd en de liberale onthoudingspolitiek van de 

negentiende-eeuwse regeringen die daarop volgde. […] Het Nederlandse kunstbeleid is geworteld in de 

ideologie van het burgerlijk bestaansoffensief, in de steunverlening aan noodlijdende kunstenaars en in de 

overname door de staat van de initiatieven van particulieren.”8 Of deze conclusie terecht is, is niet van 

belang voor deze scriptie. Daarentegen is een inleiding in de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 

overheidsbeleid op het gebied van kunst en cultuur wel relevant. In dit hoofdstuk tracht ik dan ook in 

chronologische volgorde een weergave hiervan te geven.  

 

1.2. TOT 17951.2. TOT 17951.2. TOT 17951.2. TOT 1795    

“Tijdens de vorming van de vroeg moderne staat waren schilders vrijwel geheel afhankelijk van mecenaat, 

dat wil zeggen duidelijk omschreven opdrachtverlening of langdurige arbeidsovereenkomsten met een 

machtige instelling of een invloedrijk individu. Naast het mecenaat ontstond er een markt voor kunst, 

enerzijds een prestigieuze markt voor oude meesters, anderzijds de vraag naar eenvoudig en goedkoop 

schilderwerk. De kunstmarkt werd geleidelijk belangrijker, […] in de Nederlandse steden [was dit] na 1570. 

Schilders werden verhoudingsgewijs afhankelijker van kopers, terwijl alleen de meest bekwame schilders 

eervolle opdrachten en dienstverbanden verwierven.”9 

 

Voor de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) werd Nederland bestuurd door stedelijke regenten en 

verschillende stadhouders. Ondanks het feit dat kunst en theater met argusogen werd bekeken vanuit de 

                                                 
7 Frissen, P.H.A. “Voorbij de Samenhang. Pleidooi voor een leeg kunst- en cultuurbeleid”. Verschenen in: Smithuijsen, C. 

en I.C. van der Vlies (red.). Gepaste afstand. De ‘cultuurnotaprocedure’ tussen de kunst, het recht en het openbaar 

bestuur. Den Haag/Amsterdam: Elsevier Overheid/Boekmanstichting, 2004. (p. 13) 

8 Oosterbaan Martinius, W. Schoonheid, Welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945. Den Haag: Gary 

Schwartz/SDU, 1990. (p. 54) 

9 Kempers, B. Kunst, macht en mecenaat. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987. (p. 348) 
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calvinistische hoek van de samenleving, ontstaan er in de 18e eeuw een drie- of viertal theaters. Daarnaast 

waren er vele genootschappen, rederijkers et cetera actief. De regenten stimuleerden kunst om hun stad 

internationaal op de kaart te zetten, dit was vooral het geval in Amsterdam. Deze tendens was met name te 

zien bij de bouw van het stadhuis in 1648. “Duidelijk weerspiegelt dit ‘achtste wereldwonder’, zoals het 

gebouw wel werd genoemd, het beeld dat de regenten van hun stad en hun stand wilden tonen. Het 

vormde de architectonische uitdrukking van de plaats die Amsterdam internationaal had verworven: die 

van rijkste handelscentrum ter wereld.”10 

 

Naast de stedelijke regenten speelde de macht van de stadhouders uit het huis Oranje-Nassau een grote 

rol. Vanaf de regeerperiode van Frederik Hendrik (stadhouder van 1625 tot 1647), de jongste zoon van 

Willem van Oranje, kwam het culturele leven tot bloei. Niet alleen was hij een fanatiek kunstcollectioneur, 

hij liet tevens veel huizen bouwen en inrichten door bevriende kunstenaars. Zo is onder andere Huis ten 

Bosch onder zijn bewind gebouwd. “Kunst en cultuur gebruiken om te streven naar vorstelijke uitstraling”, 

zoals Roel Pots, auteur van Cultuur, koningen en democraten: Overheid & cultuur in Nederland, dit noemt. 

“Hiermee werd aangesloten bij ontwikkelingen in het zeventiende-eeuwse Europa, waar vorsten ‘de macht 

van de kunst’ waren gaan gebruiken om hun macht ten toon te spreiden en zodoende hun greep op de 

geest der mensen te versterken.”11 “De kleinzoon van Frederik Hendrik, stadhouder-koning Willem III 

(stadhouder van 1672 tot 1702), was eveneens een gepassioneerd bouwheer. Hij gaf opdracht tot de bouw 

van de paleizen Soestdijk (1674) en Het Loo (1693) en van buitenverblijven in Dieren en Zutphen.”12 De 

familie van Oranje-Nassau bezat veel schilderijen van Nederlandse, maar ook buitenlandse kunstenaars. 

Elke stadhouder kocht nieuwe werken aan, maar verreweg de grootste uitbreiding onderging de collectie 

door toedoen van Willem V. “In 1774 installeerde de stadhouder ongeveer tweehonderd werken in een 

speciaal daarvoor ingerichte ruimte: de Schilderijengalerij Prins Willem V, gelegen aan het Buitenhof te Den 

Haag. Deze werd gedurende enkele uren per dag voor publiek opengesteld. De stadhouderlijke galerij was 

daarmee de eerste verzameling in Nederland waar publiek zonder voorafgaande introductie werd 

toegelaten, en kan daarom als het eerste Nederlandse museum worden beschouwd.”13 

 Ook de podiumkunsten trokken de aandacht van de familie Oranje-Nassau. “Tijdens het 

stadhouderschap van Willem V werd de prinselijke financiële steun, aan onder andere de Franse 

schouwburg in Den Haag, regelmatig verhoogd. De bijdrage werd overigens geen subsidie genoemd; men 

sprak van een abonnement en in de praktijk betekende dit dat de familie en hun gasten vanuit de 

stadhouderlijke loge alle voorstellingen konden volgen. Het was een recht waar veel gebruik van werd 

gemaakt. Door Willem V werden incidenteel ook aanzienlijke bedragen beschikbaar gesteld aan 

rondreizende gezelschappen als de Nederduitse Schouwburg, de Italiaanse Opera en de Vlaamse Opera, 

wanneer deze in de stad of op het paleis voorstellingen gaven.”14 Deze vorm van overheidsbemoeienis lijkt 

in eerste instantie alleen sturend van rol, maar schijn bedriegt. De lokale stadsbesturen hadden grote 

                                                 
10 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 22) 

11 Gombrich, E.H. Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunstgeschiedenis. Haarlem, 1977. Verschenen in: Pots, R. 

Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 25-26) 

12 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 27) 

13 Idem. (p. 28) 

14 Idem. (p. 29) 
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macht doordat zij verantwoordelijk waren voor de faciliteiten die een stad te bieden had en hierdoor 

konden zij bepalen waar, wanneer en voornamelijk wie er toneel- en muziekvoorstellingen mochten geven. 

In vergelijking met andere Europese landen was de overheidsbemoeienis in Nederland op het gebied van 

de kunsten zeer beperkt. “Tot halverwege de achttiende eeuw was in vrijwel alle landen van Europa de vrije 

gedachtewisseling aan banden gelegd door de greep die de overheid had op de openbare communicatie. 

Preventieve censuur en een strikt vergunningenstelsel voor drukkers, uitgevers en boekverkopers waren 

gebruikelijke instrumenten om onwelgevallige publicaties te verhinderen, of althans te bemoeilijken. De 

meest vrije marktplaats om riskante en controversiële werken de wereld in te sturen was, zoals bekend, de 

Republiek. Hier was de overheidsbemoeienis met wetenschappen en kunst uiterst beperkt en dat 

betekende dat er op deze terreinen weinig werd verboden en dan nog alleen achteraf.”15 Dus van 

preventieve censuur was geen sprake. 

 

“De ontwikkelingsmogelijkheden van de burgers waren beperkt doordat zij nauwelijks toegang hadden tot 

universiteiten en de sinds het midden van de achttiende eeuw opgerichte ‘geleerde genootschappen’. Om 

in hun kennisbehoefte te voorzien richtten groepen burgers – onder wie naar verhouding veel dissenters – 

naar buitenlands voorbeeld eigen genootschappen op. In deze verlichte burgergenootschappen 

[genootschappen die zich vanaf het midden van de achttiende eeuw in Europa op de verspreiding van 

kennis en deugd onder het snel groeiende publiek van geïnteresseerde burgers richtten] was de 

belangstelling voor kunst groot. In de praktijk ging het daarbij vooral om opvoedende en beschavende 

literatuur en ‘leerzaam theater’, alsmede om ‘nutte kunsten’ (de tekenkunst in het bijzonder), 

belangstelling voor het neoclassicisme en een nieuwe nationale historieschilderkunst. […] In 1787 werd 

een machtsovername [door de patriotten, DvI] nog net voorkomen, maar in 1795 was het zo ver. Toen 

maakte de Bataafse Revolutie – de revolutie waarmee in Nederland het Verlichtingsdenken op 

staatsniveau doordrong – een einde aan de gesloten regentenmacht en het stadhouderlijk bewind.”16  

 

1.3. 1795 TOT 19401.3. 1795 TOT 19401.3. 1795 TOT 19401.3. 1795 TOT 1940    

1.3.1. DE BATAAFS1.3.1. DE BATAAFS1.3.1. DE BATAAFS1.3.1. DE BATAAFS----FRANSE TIJD (1795FRANSE TIJD (1795FRANSE TIJD (1795FRANSE TIJD (1795----1813)1813)1813)1813)    

“In januari 1795 rukte de Franse generaal Pichegru over de bevroren grote rivieren op naar het centrum 

van de Republiek der Verenigde Nederlanden om de patriotten in hun strijd tegen ‘tiran’ Willem V te hulp te 

schieten. Met succes, want met zijn komst verliet de stadhouder het land bij Scheveningen, en overal 

dansten hier de ‘Bataven’, naar Frans voorbeeld, rond vrijheidsbomen. Zonder bloedvergieten werden de 

regenten uit hun posten in het openbaar bestuur verdreven en vervangen door ‘provisionele 

representanten van het volk’. ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ werd de leus van de nieuwe 

bestuurders.”17 Eind achttiende eeuw werden er een aantal beginselen doorgevoerd die nu nog van 

toepassing zijn op onze democratie. Zo trad in 1798 de eerste Grondwet in werking en werd er een regering 

gevormd bestaande uit een Vertegenwoordigend Lichaam (huidige parlement, bestaande uit de Eerste en 

                                                 
15 Kloek, J. en W. Mijnhardt. 1800: Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001. (p. 423) 

16 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 32-34) 

17 Idem. (p. 35) 
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Tweede Kamer) en een Uitvoerend Bewind (huidige kabinet). In het Uitvoerend Bewind werden vijf 

directeuren bijgestaan door acht Agenten (huidige ministers). “Eén van hen was de Agent van Nationale 

Opvoeding. De benaming gaf precies weer waar het de Bataafse bestuurders om te doen was: nationaal 

besef en opvoeding. Het takenpakket van de Agent omvatte behalve volksgezondheid, ‘de vorming der 

Nationale Zeden en de bevordering van het Openbaar Onderwijs, en van Konsten en Wetenschappen’.”18  

Tot de verantwoordelijkheid van de Agent behoorde ook het theater. En wanneer men de taakomschrijving 

van de Agent leest, wordt direct duidelijk dat dit het begin is van de eerste echte overheidsbemoeienis op 

het gebied van de kunsten, uiteraard met het idee om de burgers op te voeden en aan te sporen tot goed 

gedrag. 

 

“Art. 24  

[De Agent der Nationaale Opvoeding] draagt zorg, dat de schouwspelen over daar dezelve in de 

Republiek gevonden worden, Leerscholen zijn voor het Volk, - Kweekscholen voor de Deugd, en 

behoud-middelen tegen de ondeugd; dat zy tot dien trap van verbetering gebragt worden, waar 

voor zy vatbaar zyn, - en dat van dezelven worden geweerd die stukken, welke de zeden bederven 

of den nationaalen geest verzwakken, - dat zy strekken tot opwekking van Republikeinsche 

deugden, dat zy de beloning voorstellingen, die een eerlyke handel te wagten heeft, en de ondeugd 

haar masker ontrukken. 

 

Art. 26 

Hy zal derhalve moeten kennis dragen van de stukken welke ten Tooneele gevoerd worden; - 

weshalven de Commissarissen der Schouwburgen en Directeurs van reizende of vaste Troupen, 

verpligt zullen zyn, de Lyst der Tooneelspellen, welke zy voornemens zyn te laten vertoonen, door 

hem te doen examineren en met voorkennis van het Uitvoerend Bewind approberen. 

 

Art. 27 

Hy zorgt, dat de Nationaale geest door alle mogelyke middelen, gevormd en geleid worde tot Deugd 

en Vaderlandsliefde, en tot de kennis van de waare belangens van het Gemeenebest; - tot het 

goed verstand der Staatsregeling en Vaderlandsche Historie, - ’t zy door het Schryven van 

Weekbladen voor de jeugd en minvermogende Burgers, - ’t zy door het doen vertoonen van 

zedelyke Tooneelstukken, tot opwekking van Vaderlandsliefde.”19 

 

“De staatsregeling van 1798 werd in 1801 onder Franse druk vervangen door een minder centralistische 

en minder democratische versie. Het Agentschap voor Nationale Opvoeding werd opgenomen in een ‘Raad 

van Binnenlandse Zaken’ en daarmee opgeheven, en de overheid bemoeide zich nog nauwelijks met 

culturele aangelegenheden. De aandacht voor opvoeding had zich inmiddels volledig op het lager onderwijs 

geconcentreerd.”20 “Zo kwam er al binnen drie jaar weer een einde aan de bemoeienissen van de staat 

                                                 
18 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 37) 

19 ‘Instructie voor den Agent’. (p. 9) Verschenen in: Kloek, J. en W. Mijnhardt. 1800: Blauwdrukken voor een 

samenleving. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001. (p. 503) 

20 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 38) 
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met het toneel. Van het voornemen om toneel aan de nationale opvoeding te laten bijdragen was weinig 

terechtgekomen. […] Toch hadden de bemoeienissen van de overheid en de democratisch-patriotse 

burgers met het toneel aanzienlijke gevolgen voor de sociale en maatschappelijke positie van acteurs. 

Werden zij enkele decennia tevoren nog gezien als lichtzinnige figuren, in hun nieuwe rol als brengers van 

verlicht-didactische boodschappen kregen zij een nieuwe status, die ook in hun salaris tot uitdrukking 

kwam.”21 

 

In 1806 werd de broer van de Franse keizer Napoleon, Lodewijk Napoleon, aangesteld als koning van 

‘Koninkrijk Holland’. “Op cultureel gebied paarde Lodewijk een Franse neiging tot vorstelijk grandeur aan 

oprechte belangstelling voor de kunst van zijn nieuwe vaderland en dat leidde ertoe dat de overheid zich 

voor het eerst ging bemoeien met kunstbevordering en met de conservatie van het nationale erfgoed.”22 

Lodewijk behartigde de Franse belangen niet op die manier die zijn broer wenste en zodoende werd hij in 

1810 tot troonafstand gedwongen. Nederland kreeg onder het bewind van Lodewijk een aantal nationale 

instellingen voor de bevordering van wetenschap en kunst en voor behoud van het vaderlandse erfgoed. 

Deze instellingen zijn: het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, het 

Koninklijk Museum (het huidige Rijksmuseum) en de Koninklijke Bibliotheek. “Ook werden er toen plannen 

gemaakt voor een kunstacademie en kunstenaarsprijzen en –beurzen. Voor de koning sneed het mes aan 

twee kanten: hij profileerde zich hiermee als Nederlandser dan de Nederlanders zelf en hij mat er zich 

monarchale allures mee aan. Overigens was alleen het Koninklijk Instituut een creatie van de koning zelf. 

[…] Bibliotheek en Museum waren in feite onbedoelde erfenissen van de laatste stadhouder.”23 Na de 

troonafstand van Lodewijk Napoleon viel Nederland rechtstreeks onder het bewind van Frankrijk en hield 

als republiek voor korte tijd op te bestaan. Drie jaar later, in 1813, na de desastreuze oorlog met Rusland, 

verlieten de Fransen Nederland en keerde de zoon van de verdreven stadhouder Willem V terug naar 

Nederland als ‘Soeverein Vorst’. Willem Frederik van Oranje Nassau werd op 16 maart 1815 jaar gekroond 

als Koning Willem I, Koning der Nederlanden (Groot-Nederlandse eenheidsstaat, bestaande uit Nederland, 

België en Luxemburg). 

 

“Het is duidelijk dat na 1795 de nieuwe machthebbers de mening waren toegedaan dat de nieuwe staat op 

het terrein van de kunsten een taak had. De beoefening van de schone kunsten kon een positieve invloed 

hebben op de vorming van het nationale karakter, terwijl de nuttige kunstenvariant goede diensten kon 

verlenen bij de poging om de economische situatie te verbeteren. Een en ander werd echter nauwelijks 

uitgewerkt. De gedachte van de staat als mecenas, dat wil zeggen als opdrachtgever en als bevorderaar 

van de kunsten om de kunsten zelf, was vrijwel afwezig.”24 

 

                                                 
21 Worp, J.A. Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel II, Groningen, 1908 (p. 249-253) 

Verschenen in: Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 41-42) 

22 Kloek, J. en W. Mijnhardt. 1800: Blauwdrukken voor een samenleving. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001. (p. 33) 

23 Idem. (p. 426) 

24 Boels, H. “Kunst en Staat in de Bataafse Republiek, 1795-1808.” Verschenen in: Huussen jr., A.H. en B. Kempers. In 

opdracht van de staat. Opstellen over mecenaat en kunst van de Griekse polis tot de Nederlandse natie. Groningen: 

Egbert Forsten, 1994. (p. 123) 
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1.3.2. ONTSTAAN KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TOT GRONDWET (18131.3.2. ONTSTAAN KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TOT GRONDWET (18131.3.2. ONTSTAAN KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TOT GRONDWET (18131.3.2. ONTSTAAN KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TOT GRONDWET (1813----1848)1848)1848)1848)    

“Het belangrijkste streven van Willem I was om van het overwegend protestantse Noorden (met zo’n 2 

miljoen inwoners) en het katholieke Zuiden (met ongeveer 3,25 miljoen inwoners) een sterke 

eenheidsstaat te maken. Hoewel de vervulling daarvan al gauw onmogelijk bleek, toonde de koning vanaf 

het begin een sterke persoonlijke inzet om zijn Groot-Nederlandse idealen te verwezenlijken. Volgens 

verlichte opvattingen zouden ‘de kunsten’ daarbij een belangrijke rol moeten spelen. Dat deze 

daadwerkelijk een duidelijke plaats binnen het overheidshandelen kregen, bleek een half jaar na de 

vestiging van het Koninkrijk toen het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in het leven 

werd geroepen.”25 Dit departement was onder andere verantwoordelijk voor de verschillende 

Oranjecollecties, die in de tijd van de Franse overheersing ontvreemd waren en reeds voor een groot 

gedeelte teruggevorderd werden door de directeur van het Koninklijk Museum, Cornelis Apostool. Koning 

Willem I was van mening dat deze collecties niet meer tot zijn persoonlijke eigendom behoorden, maar 

toehoorden aan het Rijk. Vandaar dat het Koninklijk Museum vlak daarna omgedoopt werd tot het huidige 

Rijksmuseum. 

 “De opvallendste regeringsdaad aangaande het toneel was het verbod op de plaatselijke ‘inning 

van het armgeld, bij toneelvertoningen en andere vermakelijkheden’. In plaats daarvan kregen 

gemeentebesturen de bevoegdheid om een ‘vermakelijkheidsbelasting’ in te voeren. […] Anders lag het 

met de persoonlijke bemoeienis van Willem I met het toneel, die zich hoofdzakelijk op de situatie in Den 

Haag richtte. […] Aan de subsidiëring van de Haagse gezelschappen lag de wens van de koning ten 

grondslag om de Residentie een zekere glans te verlenen en om de eigen directe omgeving vermaak te 

kunnen bieden.”26 “De overheidsbemoeienis met het culturele leven onder Willem I was in hoofdlijnen een 

voortzetting van hetgeen in de Bataafs-Franse tijd was begonnen. Een groot verschil was echter, dat aan 

burgers beduidend meer ruimte werd geboden. Waar in de Bataafs-Franse tijd de staat het voortouw in het 

‘vormingsproces’ van de inwoners tot ‘staatsburgers’ had genomen, kwam tijdens Willem I het initiatief 

onmiskenbaar bij de burgers te liggen. Particulieren, en niet de overheid, dienden de dragers van de 

nationale identiteit te zijn.”27 

 

1.3.3. THORBECKE, DE STUERS EN BOEKMAN1.3.3. THORBECKE, DE STUERS EN BOEKMAN1.3.3. THORBECKE, DE STUERS EN BOEKMAN1.3.3. THORBECKE, DE STUERS EN BOEKMAN    

“Het Nederlandse cultuurbeleid is gebaseerd op drie overtuigingen die op drie momenten in de 

Nederlandse geschiedenis zijn uitgekristalliseerd.”28 Het betreft de overtuigingen van politicus Johan 

Rudolf Thorbecke (1798-1872), katholiek edelman jhr. Mr. Victor Eugène Louis de Stuers (1843-1916) en 

socialist Emanuel Boekman (1889-1940). 

 

 

 

                                                 
25 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 56) 

26 Idem. (p. 69-70) 

27 Idem. (p. 77) 

28 Smithuijsen, C. e.a. Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW/Stichting 

Boekmanstudies, 2007. (p. 27) 
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Ad 1. Thorbecke (periode 1840-1872) 

Johan Rudolf Thorbecke is bekend als de grondlegger van de Nederlandse grondwet (1848), maar heeft 

ook een belangrijke rol gespeeld in het cultuurbeleid. Zijn bekende uitspraak: “De regering is geen 

oordeelaar van wetenschap en kunst”, wordt honderdvijftig jaar na dato nog steeds vaak aangehaald door 

het culturele veld om de scheiding tussen kunst en overheid aan te scherpen, dan wel aan te kaarten. 

 Thorbecke streefde de liberale overtuiging na dat kunst en cultuur in een democratische 

rechtsstaat inhoudelijk vrij moeten zijn. “De gedachte aan staatskunst wordt door alle partijen van het 

politieke spectrum verworpen. Sinds door Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) in 1862 een parlementair 

debat rondom zijn stelling ‘de overheid is geen oordelaar van kunst en wetenschap’ werd gevoerd, is het in 

Nederland gemeengoed dat artistieke ontwikkeling allereerst wordt opgevat als het resultaat van de inzet 

van private burgers, verenigingen en stichtingen.”29 “Een belangrijk gevolg van de nieuwe Grondwet was 

dat het parlement meer zeggenschap kreeg en dat vanaf 1849 jaarlijkse begrotingen werden opgesteld. 

[…] In de Tweede Kamer kwam het cultuurbeleid jaarlijks ter sprake bij de behandeling van de begroting 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar onder ‘Afdeeling VIII’ de voor ‘Kunsten en 

Wetenschappen’ bestemde financiën werden gepresenteerd. Vrijwel zonder uitzondering kwamen daarbij 

uitgangspunten van het cultuurbeleid aan de orde. Het aantal grote fundamentele debatten over de relatie 

tussen de overheid en cultuur bleef echter beperkt tot drie. Zij vonden plaats tijdens de drie perioden 

waarin de doctrinair-liberalen in de regering zaten. De eerste uitgebreide discussie ontstond in 1851 

tijdens de beraadslaging over de opheffing van het Koninklijk Instituut en, ter gedeeltelijke vervanging, de 

oprichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het tweede debat werd in drie 

fasen gevoerd in het najaar van 1862. En het laatste in december 1872, een half jaar na de dood van 

Thorbecke.”30 Daarnaast was de aandacht voor de kunsten überhaupt verslapt. “De opvatting van de 

verlichte maatschappijtheoretici uit de tweede helft van de achttiende eeuw, dat kunst omwille van haar 

vormende waarde een centrale plaats in de samenleving diende te hebben, was aan erosie onderhevig 

geraakt. De aandacht was verschoven naar de natuurwetenschappen en een daarop geïnspireerde 

positivistische benadering van wetenschap en samenleving.”31 

 

Niet iedereen was het eens met Thorbecke’s zuinigheid en afstandelijkheid ten opzichte van de kunsten, en 

zij schroomden ook niet om hem dit te laten weten. “Thorbecke liet zijn critici weten dat hij twee 

voorwaarden verbond aan overheidssteun voor instellingen. Ten eerste moesten deze van publiek belang 

zijn en ‘voor particuliere krachten onbereikbaar’, en ten tweede moest de regering hulp ervan nodig 

achten.”32 “Het centrale uitgangspunt was en bleef: de overheid moet afstand bewaren. […] Toch sloot 

Thorbecke overheidsbemoeienis niet geheel uit en meer dan eerder leek hij bereid hieraan invulling te 

                                                 
29 Smithuijsen, C. e.a. Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW/Stichting 

Boekmanstudies, 2007. (p. 27) 

30 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 83) 

31 Idem. (p. 82) 

32 Handeling II, 1862-1863. (p. 282), verschenen in: Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in 

Nederland. SUN, 2006. (p. 85) 
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geven.”33 Hij onderschreef onder andere het belang van kunstonderwijs, al waren de meeste instellingen 

voor kunstonderwijs particuliere initiatieven. 

 

“Voor het toneel plaatste het rijk in de hele periode geen cent op de begroting en in het parlement werd er 

nauwelijks een woord aan gewijd. […] Toch had de overheid wel degelijk invloed op het toneel. In de in 

1851 aangenomen, en door Thorbeck verworpen, Gemeentewet werd in artikel 188 exclusief aan 

burgemeesters de taak toebedeeld om te waken voor ‘met de openbare orde of zedelijkheid strijdige 

vertooningen’ in schouwburgen en andere openbare plaatsen van samenkomst. Een beroepsmogelijkheid 

hiertegen was er niet, en het negeren van een verbod leverde op grond van het Wetboek van Strafrecht een 

strafbaar feit op.”34 De relatie tussen overheid en toneel werd hiermee geheel een zaak van de gemeenten. 

De belangrijkste stedelijke centra van toneel waren Amsterdam en Den Haag.”35  

 

Ad. 2 De Stuers (periode 1873-1918) 

“De tweede overtuiging is dat cultureel erfgoed hier te lande het waard is beschermd te worden. Dat daarin 

door overheden een actieve rol zou moeten worden gespeeld was de stelling van de katholieke edelman 

Victor de Stuers (1843-1916), ampel uiteengezet in zijn artikel Holland op zijn smalst, gepubliceerd in De 

Gids van november 1873. Aanleiding van het artikel was de deplorabele toestand waarin zich de 

Nederlandse monumenten destijds bevonden en bovendien de door de overheid gesanctioneerde praktijk 

dat kunstschatten via commerciële transacties ongehinderd naar het buitenland verdwenen. In de geest 

van De Stuers is in Nederland vanaf het einde van de negentiende eeuw geleidelijk gewerkt aan een 

erfgoedbeleid dat inmiddels tot het meest omvangrijke en het best gefinancierde zorggebied binnen de 

cultuur kan worden gerekend.”36 “Goed gedocumenteerd en op felle toon hekelde De Stuers de 

verwaarlozing van het nationale culturele erfgoed. De in Europa alleen in Nederland gehanteerde ‘leer van 

de onverschilligheid’, volgens welke ‘kunst geen regeringszaak’ was, had er volgens hem voor gezorgd dat 

‘de liefde en de eerbied voor de kunst bij de meeste onzer besturen zoo goed als geheel [zijn] uitgedoofd’. 

Er was verzuimd om kunst als een ‘nationaal belang’ te zien. En dit had ‘ontzachelijk veel kwaad’ gedaan; 

één ding was duidelijk: de cultuur kon niet uitsluitend aan particulieren worden overgelaten.”37 

 Er moest actie komen, dat had De Stuers duidelijk gemaakt. “De Afdeling voor Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen, die al vanaf 1824 bestond, werd in 1875 gesplitst, waardoor een nieuwe Afdeling voor 

Kunsten en Wetenschappen ontstond waarbij De Stuers tot referendaris werd benoemd.”38 “Met straffe 

hand en vaak op onnavolgbare wijze intensiveerde hij het cultuurbeleid van de rijksoverheid gedurende een 

periode van 26 jaar. In tegenstelling tot ontwikkelingen op andere beleidsterreinen zoals het onderwijs, 

                                                 
33 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 89) 

34 Schiphof T. “Toneelcensuur in Nederland.” Kunst en Kunstbeleid V , 1991. (p. 130-134) Verschenen in: Pots, R. 

Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 98) 

35 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 98) 

36 Smithuijsen, C. e.a. Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW/Stichting 

Boekmanstudies, 2007. (p. 27) 

37 Stuers, V.E.L. de. “Holland op zijn smalst.” De Gids 37, 1873:3. (p. 320-403) Verschenen in: Pots, R. Cultuur, 

koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 119) 

38 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 120) 
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waar het beleid keurig door middel van wetgeving tot stand kwam, kenmerkte de ontwikkeling van het 

cultuurbeleid onder De Stuers zich door een informeel en improvisorisch karakter. Behalve in de jaarlijkse 

begrotingen werd het beleid in geen enkele wet vastgelegd. De toelichtingen bij begrotingen waren 

bovendien zo minimaal en ‘sfinxachtig’ dat ze tot kritische vragen in de Kamer leidden.”39 

 

Na de ambtsperiode van De Stuers, trad in 1901 Abraham Kuyper van de ARP aan als minister-president. 

Ondanks zijn christelijke opvattingen dat onder andere toneel verboden moest worden, nam hij toch geen 

directe actie om zijn opvattingen tot werkelijkheid te maken en zette hij eigenlijk het beleid van zijn 

katholieke voorganger voort. “Net als eerder besteedde het rijk tussen 1872 en 1918 vrijwel geen 

aandacht aan het toneel. Het paste ook niet in de visie van De Stuers; overheidsbemoeienis zou de 

gezelschappen maar ‘tot instrumenten van politieke partijen kunnen maken’.”40 Men keerde zich af van 

wat er in de theaters in Den Haag en Amsterdam vertoond werd, maar het burgerpubliek hield staande. Er 

ontstonden opnieuw burgerinitiatieven als rederijkamers, waar het klassieke repertoire werd vertoond. 

“Tegelijkertijd spande men zich, naar buiten toe, in voor verbetering van het toneel. Een belangrijke stap 

was daartoe in 1869 de oprichting van het Nederlands Toneelverbond.” […] Dit verbond had afdelingen in 

de vier grote steden en in Leeuwarden. Lang duurde de vreugde niet, want in de nacht van 20 februari 

1890 werd de nieuwe bloei ruw onderbroken toen de Amsterdamse Stadsschouwburg in vlammen opging. 

Uit de manier waarop vervangende huisvesting werd aangepakt, bleek hoeveel invloedrijker de burgers 

inmiddels waren geworden. Het initiatief lag onbetwist bij hen. […] De gemeente zou eigenaar worden van 

de accommodatie worden [en] vaste pachter werd het Nederlands Toneel.”41 Er ontstond een verschil van 

opvatting over toneel tussen het gemeentebestuur en het Nederlands Toneel, de gemeente trok in 1917 

als resultaat hiervan het beheer van theater naar zich toe en verhoogde de pacht voor het Nederlands 

Toneel. Het Nederlands Toneel kon dit niet betalen en dus was de neergang van dit initiatief ingezet.  

 

Ad. 3 Boekman (periode 1918-1940) 

In het begin van de twintigste eeuw sloeg de verzuiling toe, het eerdere saamhorigheidsgevoel voor één 

natie verdween. “In het midden van de jaren twintig kende elke Nederlandse zuil eigen organen en 

organisaties zoals dagbladen, tijdschriften, boekuitgeverijen, vrijetijdsverenigingen, bibliotheken, koren, 

muziekverenigingen en, later, omroepverenigingen. Binnen zo’n afgeschermd netwerk werden de eigen 

normen uitgedragen en werd op de naleving ervan toegezien.”42 

“Op rijksniveau, waar confessionele politici domineerden, waren de ambities gering. Toch was dit niet direct 

na 1918 het geval, want het einde van de oorlog en de daaropvolgende economische opleving 

                                                 
39 Gelder, H.E. van. “Een halve Eeuw Regeringszorg voor Kunsten en Wetenschappen.” Nieuwe Rotterdamse Courant, 

30 juni 1925. Verschenen in: Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. 

(p. 121) 

40 Bervoets, J.A.A. Inventaris van het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Kunsten en 

Wetenschappen, 1875-1918. Den Haag, 1985 deel II. (p. 31) Verschenen in: Pots, R. Cultuur, koningen en 

democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 166) 

41 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 166-167) 

42 Smithuijsen, C. e.a. Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW/Stichting 

Boekmanstudies, 2007. (p. 28-29) 
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veroorzaakten eerst een korte periode van grote dadendrang. […] De dadendrang van direct na de oorlog 

raakte ook het cultuurbeleid, dat bij het in 1918 van het ministerie van Binnenlandse Zaken afgescheiden 

ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd ondergebracht. In korte tijd werden 

verschillende rijkscommissies ingesteld die ideeën moesten aandragen voor uitbreiding van het 

cultuurbeleid, waarvoor de uitgaven tussen 1918 en 1922 stegen van 1,2 naar 3,3 miljoen gulden (op de 

totale rijksuitgaven van respectievelijk 994 en 941 miljoen). Daarna zakten de budgetten weer terug.”43 

 “Hoewel in de naam van het nieuwe ministerie de ‘kunsten’ werden genoemd, lag het accent veel 

meer op het cultuurbehoud. Met kunst was weinig bemoeienis. De meeste aandacht ging hier uit naar 

symfonieorkesten, maar daar bleef het ook wel ongeveer bij, want ‘Kunst – en met name toneel – was al 

gauw iets frivools en ‘politieke’ kunst was al helemaal uit den boze’.”44  

 

Vanaf 1918 werd de betrokkenheid van stadsbesturen bij het culturele leven niet meer vrijwel uitsluitend 

door het traditionele burgerlijk particulier initiatief bepaald. “De derde en tevens laatste overtuiging waar in 

het begin van deze paragraaf over is gesproken, komt van de socialist Emanuel Boekman (1889-1940), die 

al in een radiotoespraak van 1926 een lans brak voor massale cultuurdeelname.”45 “Dit proces zou pas 

zijn voltooid als het genieten van kunst een aangelegenheid van het hele volk zou zijn geworden. Naast het 

waarborgen van de vrijheid van kunst en artistieke ontwikkelingen en de bescherming van monumenten en 

andere kunstschatten tegen verschillende vormen van aantasting, werd het activeren van deelname aan 

artistieke en culturele activiteiten op een actieve of passieve wijze een aandachtspunt dat het Nederlandse 

overheidsbeleid nooit meer heeft verlaten.”46 Emanuel Boekman, wethouder voor Onderwijs en Kunstzaken 

van Amsterdam promoveerde in 1939 op het proefschrift Overheid en Kunst in Nederland. “Waarin hij niet 

alleen de ontwikkeling van het kunstbeleid in Nederland beschreef, maar ook perspectieven voor verdere 

beleidsontwikkeling schetste.”47 Hij was bijvoorbeeld groot voorstander van het stimuleren van eigentijdse 

kunst, en vond het belangrijk dat de overheid zich niet alleen op oude meesters richtte. “Hierbij ging het 

Boekman niet om de sociaal-economische positie van individuele kunstenaars, maar om de vrijheid van de 

kunst en de verhoging van het aantal kunstzinnige activiteiten, waardoor kunstenaars hun gaven vrijelijk in 

dienst van de gemeenschap konden stellen. Want dat kunst onlosmakelijk met de gemeenschap en niet 

met het geïsoleerde individu was verbonden, stond voor Boekman vast: ‘alle waarlijk grote kunst komt 

                                                 
43 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. SUN, 2006. (p. 183-184) 

44 Mulder, H. Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 
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45 Dulken, H. van en T. Jansen (red.) Het leven als leerschool. Portret van Emanuel Boekman. Amsterdam: Van 
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46 Smithuijsen, C. e.a. Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW/Stichting 

Boekmanstudies, 2007. (p. 28) 
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voort uit medeleven met de gemeenschap en kan niet bestaan buiten haar’.”48 “De kunstpolitiek moet 

daarom een ‘pedagogisch karakter’ hebben.”49 

 

“Dat deze cultuurpolitieke overtuigingen samenvallen met de drie hoofdstromen van de Nederlandse 

politiek – christendemocratie, sociaaldemocratie en liberalisme – is misschien toeval. Daarenboven moet 

men zich realiseren dat geen van die hoofdstromen het alleenrecht van de beschreven overtuiging kan 

claimen. Alle politieke stromingen, met uitzondering wellicht van uiterst recht en uiterst links, hebben op 

enig moment het voortouw genomen bij het verder ontwikkelen en bestendigen van cultuurbeleid.”50 

 

1.4. 1940 TOT HEDEN1.4. 1940 TOT HEDEN1.4. 1940 TOT HEDEN1.4. 1940 TOT HEDEN    

1.4.1. TIJDENS DE DUITSE BEZETTING (19401.4.1. TIJDENS DE DUITSE BEZETTING (19401.4.1. TIJDENS DE DUITSE BEZETTING (19401.4.1. TIJDENS DE DUITSE BEZETTING (1940----1945)1945)1945)1945)    

“Al kort na de Duitse inval op 10 mei 1940 werd de staatszorg voor de cultuur op instigatie van de bezetter 

drastisch gereorganiseerd en genazificeerd.”51 “Al in november 1940 werd het ministerie van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen opgeheven en vervangen door dat van Opvoeding, Wetenschap en 

Kultuurberscherming. De afdeling Kunsten werd overgebracht naar het nieuwe departement van 

Volksvoorlichting en Kunsten – de Duitsers zagen in de kunst een belangrijk middel tot beïnvloeding van de 

openbare mening. De subsidies voor de kunsten werden uitgebreid. Ook film, toneel en dans werden nu 

gesubsidieerd.”52 In 1942 werden eenheidsorganisaties voor cultuurproducenten ingesteld. Aansluiting bij 

die culturele corporaties – de Kultuurkamer – was voorwaarde om als scheppend of uitvoerend kunstenaar 

in de openbaarheid te mogen treden. 

 “De bejegening door de bezetter van joodse kunstenaars die van alle faciliteiten werden 

uitgesloten, riep vooral protest op bij beeldende kunstenaars. Velen weigerden om zich bij de Kultuurkamer 

aan te sluiten. Het zogenoemde kunstenaarsverzet was een van de schaarse verzetsbewegingen van een 

afgebakende beroepsgroep. Het bezorgde de kunstenaars veel ‘goodwill’. In het kunstenaarsverzet werden 

de plannen geboren voor de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de Kunst, 

organisaties die na de oorlog een belangrijke rol in het kunstleven zouden vervullen. Op 28 mei 1947 werd 

de Raad voor de Kunst ingesteld met uitsluitend adviserende bevoegdheden.”53 
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1.4.2. DE WEDEROPBOUW VAN NEDERLAND (19451.4.2. DE WEDEROPBOUW VAN NEDERLAND (19451.4.2. DE WEDEROPBOUW VAN NEDERLAND (19451.4.2. DE WEDEROPBOUW VAN NEDERLAND (1945----1960)1960)1960)1960)    

“Hoewel de overheid wegens de naoorlogse wederopbouw tot een sober bestedingspatroon was 

gedwongen, won de opvatting veld dat zij verantwoordelijkheid moest dragen voor de cultuur in haar 

verschillende facetten. De budgetten voor de kunsten, die tijdens de oorlog aanzienlijk waren gestegen, 

daalden na de bevrijding niet meer tot het vooroorlogse niveau. Het is een bizarre samenloop dat aldus 

zowel de bezetter als kunstenaarsverzet hebben bijgedragen aan een aanmerkelijk gunstiger klimaat voor 

de overheidsbemoeienis met cultuur.”54  

 

“Onder de eerste naoorlogse minister van [Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen] OK&W, de theoloog en 

sociaaldemocraat Gerardus van der Leeuw, werd de scheiding tussen kunsten en wetenschappen niet 

alleen administratief bekrachtigd, maar ook theoretisch onderbouwd. In zijn denkbeelden over het 

cultuurbeleid – een term die mede door Van der Leeuw ingeburgerd raakte – namen niet langer de 

wetenschappen een centrale plaats in naast de kunsten, maar voorzieningen voor ‘buitenschoolse 

vorming’.”55 “Hij pleitte voor een ‘actieve cultuurpolitiek’ waarin kunst in dienst stond van het bevorderen 

van persoonlijkheidsvorming en gemeenschapszin.”56 “Het ministerie werd opgesplitst in drie directoraten-

generaal: voor Onderwijs, voor Vorming buiten Schoolverband (vbs) en voor Kunsten en Wetenschappen. 

[…] De ‘Kunsten’ werden verdeeld over vijf afdelingen: Oude Kunst en Natuurbescherming, Radio, 

Beeldende Kunsten, Muziek, Toneel en Letterkunde, en Film. Nieuw waren de afdelingen Radio en Film. 

Vanuit ‘Radio’ moesten worden gewerkt aan de toekomst van een nationale omroep die het vooroorlogse 

verzuilde bestel moest doorbreken en die een belangrijke bijdrage aan de voorgenomen ‘volksopvoeding in 

den breedsten zin’ zou moeten leveren.”57  

 

“De opvattingen van de naoorlogse katholieke leiders verschilden aanzienlijk van die van de confessionele 

bestuurders die tot 1940 het roer in handen hadden gehad.”58 De opvolger van Van der Leeuw, maakte 

korte metten met het beleid van zijn voorganger en schafte drie directoraten-generaal af. Alleen 

Oudheidkunde en Natuurbescherming, en Kunsten bleven bestaan. Tevens stegen de uitgaven aanzienlijk. 

Dit werd niet door iedereen in de Kamer geaccepteerd en dus werd eindverantwoordelijke Jos Gielen op het 

matje geroepen. Hij verdedigde zichzelf door zijn cultuurpolitieke opvattingen uiteen te zetten. “Centraal 

stelde hij daarin dat het ‘nationale cultuurbezit’ aan het nageslacht werd doorgegeven en, zo mogelijk, 

vermeerderd. Hoewel deze taak in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van particulieren was, moest 

de overheid daarbij steun verlenen door voorwaarden te scheppen. En daar waar het particulier initiatief 

tekortschoot, diende de overheid zelf het initiatief te nemen. Al te directe overheidsbetrokkenheid kon 
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worden vermeden doordat zij zich over ‘delicate aspecten van haar taak’ zou laten bijstaan door een 

‘veelzijdig samengesteld’ adviescollege; een Raad voor de Kunst, waarop in kunstenaarskringen al voor de 

oorlog was aangedrongen.”59 En zo werden de eerste leden van de Raad voor de Kunst geïnstalleerd. 

 

“Hoewel slechts enkele van de ambitieuze plannen van de sociaaldemocratische minister Van der Leeuw 

door zijn opvolgers werden overgenomen, vond zijn omschrijving van het object van het cultuurbeleid 

algemene navolging.”60 “De opvatting dat het tot de taken van de overheid behoorde te bevorderen dat het 

volk met kunst in contact kwam, maakte vanaf dat moment deel uit van de staatszorg. In het begin van de 

jaren vijftig kwam daarvoor de term ‘spreiding’ in gebruik. […] Er [bestond] bovendien een groeiende 

bezorgdheid over de opkomende vermaaksindustrie en voor zedenverwildering. ‘Goede kunst’ zou daar een 

probaat tegengif voor kunnen zijn, meenden politici van velerlei huize. ‘Vorming en zuivering van het 

schoonheidsgevoel der jeugd […] en van dat der arbeiders’ was in 1950 een van de door minister Rutten 

genoemde doelen van de cultuurpolitiek. In 1952 motiveerde minister Rutten een bescheiden verhoging 

van het budget voor de kunsten door te spreken van het ‘gevaar van massificatie’ waaraan ‘paal en perk’ 

diende te worden gesteld door ‘voldoende geestelijke en materiële ontplooiing’.”61 Door de komst van de 

koude oorlog, werd er aan alle kanten bezuinigd, er moest immers genoeg geld beschikbaar worden 

gesteld voor defensie. Uiteraard viel ook het cultuurbudget hieraan ten prooi. Rutten liet het er niet bij 

zitten en schreef de eerste Kunstnota. “Centrale thema’s betroffen de relatie ‘overheid en cultuur’, ‘kunst 

en volk’ en ‘de sociale positie van de kunstenaar’.”62 

 

1.4.3. DE BLOEIPERIODE (19601.4.3. DE BLOEIPERIODE (19601.4.3. DE BLOEIPERIODE (19601.4.3. DE BLOEIPERIODE (1960----1980)1980)1980)1980)    

“Tot de jaren zestig stelden de politieke partijen zich nog op het standpunt dat de subsidiëring van kunst 

slechts tijdelijk kon zijn. De financiële bijdrage van de overheid in de exploitatielasten van culturele 

instellingen bedroeg in die periode minder dan de helft. De gedachte dat subsidiëring een tijdelijke zaak 

was, raakte in de jaren zestig op de achtergrond. Het aantal gesubsidieerde instellingen en het niveau van 

de publieke bekostiging namen substantieel toe.”63 “Een van de voornaamste aanjagers van deze 

ontwikkeling was de sterke stijging van het nationaal inkomen. Net als dat in andere Westerse landen 

gebeurde, werd die stijging ook in Nederland gebruikt voor de opbouw van een door de staat gefinancierd 

en gegarandeerd verzorgingsstelsel. Uitbreiding van de zorg voor de kunsten leek binnen dit stelsel een 

vanzelfsprekend element. De toename blijkt duidelijk wanneer men het aantal gesubsidieerde 
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kunstinstellingen uit 1950 vergelijkt met het aantal van 1980. De gesubsidieerde symfonieorkesten stijgen 

van zeven naar zestien, toneelgezelschappen van zeven naar twintig en gezelschappen op het terrein van 

mime, jeugdtoneel en ballet van vijf naar veertig.”64 “Niet alleen op het terrein van de kunsten maar ook op 

dat van het cultureel erfgoed. Impliciet werden culturele activiteiten en instellingen beschouwd als 

voorzieningen van algemeen belang die door de gemeenschap moesten worden bekostigd.”65 

 

1.4.4. DE BEZUINIGINGEN (19801.4.4. DE BEZUINIGINGEN (19801.4.4. DE BEZUINIGINGEN (19801.4.4. DE BEZUINIGINGEN (1980----HEDEN)HEDEN)HEDEN)HEDEN)    

“De economische stagnatie aan het begin van de jaren tachtig dwong tot een heroriëntatie op de rol van de 

overheid, ook op het terrein van de cultuur. De verzorgingsstaat kwam ter discussie te staan. 

Kernbegrippen in het debat waren heroverweging van de collectieve uitgaven, deregulering, privatisering en 

reorganisatie. Op tal van terreinen van de cultuur kwam een decentralisatiebeweging op gang. De 

overdracht aan lagere overheden van geldmiddelen bestemd voor bibliotheekwerk, beeldende kunsten en 

monumentenzorg, de verzelfstandiging van de rijksmusea en de opzet van een reeks cultuurfondsen 

leidden stuk voor stuk tot kortere lijnen en tot snellere en meer flexibele beslissingen.”66 

 “De belangrijkste verandering voltrok zich in 1986. In dat jaar werd de Beeldende Kunstenaars 

Regeling van het ministerie van Sociale Zaken opgeheven en een bedrag van zestig miljoen gulden werd 

naar het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur overgeheveld”.67 “Het eigen karakter van het 

cultuurbeleid kreeg een extra impuls toen het mediabeleid met ingang van 1985 in één directoraat-

generaal werd samengevoegd met kunsten, musea, monumenten en archieven. In 1989 werden daar ook 

de bibliotheken aan toegevoegd. […] In 1994 werd de zorg voor cultuur en media toevertrouwd aan een 

staatssecretaris in plaats van een minister. Deze situatie duurde tot 2006, toen in het kabinet-Balkenende 

III de toenmalige minister van OCW, Maria van der Hoeven, na het vertrek van Medy van der Laan de 

portefeuille cultuur onder haar hoede nam. Veldorganisaties hadden al eerder gepleit om de zorg voor 

cultuur bij een minister onder te brengen. Daarvoor voerden zij symbolische en praktische argumenten aan. 

Directe ministeriële verantwoordelijkheid zou aangeven dat de regering het bewust beleidsgebied serieus 

nam. In praktische zin zou een minister dichter bij regeringsbeslissingen zitten en die ook ten faveure van 

kunst en cultuur kunnen laten vallen. Een staatssecretaris – geen lid van het kabinet – zou in dat opzicht 

een grotere kans hebben de boot te missen.”68 

 

                                                 
64 Oosterbaan Martinius, W. Schoonheid, Welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945. Den Haag: Gary 

Schwartz/SDU, 1990. (p. 51) De cijfers zijn ontleend aan: Berg, H.O. van den. De structuur van het kunstbeleid. 

Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau, 1985. 

65 Smithuijsen, C. e.a. Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag/Amsterdam: Ministerie van OCW/Stichting 

Boekmanstudies, 2007. (p. 32) 

66 Idem. (p. 36) 

67 Oosterbaan Martinius, W. Schoonheid, Welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945. Den Haag: Gary 

Schwartz/SDU, 1990. (p. 51) 
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Boekmanstudies, 2007. (p. 36-37) 
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2. DE GESCHIEDENIS VAN HET JEUGDTHEATER2. DE GESCHIEDENIS VAN HET JEUGDTHEATER2. DE GESCHIEDENIS VAN HET JEUGDTHEATER2. DE GESCHIEDENIS VAN HET JEUGDTHEATER    

 

2.1. INLEIDING2.1. INLEIDING2.1. INLEIDING2.1. INLEIDING    

“Kinderen leven in een wereld die voor volwassenen soms moeilijk te doorgronden is. Ze dromen of 

dagdromen, reageren op de werkelijkheid, of creëren hun eigen wereld. Ze gaan op in een teletubbie-

universum, of wisselen onderling van ideeën over een wereld van pokémon, waarbij ieder schepsel een 

eigen karakter en een levensgeschiedenis kent en een ideologie verbeeldt. […] Acteurs, regisseurs, 

toneelschrijvers die theater maken voor kinderen erkennen als geen ander het bestaan van die eigen 

belevingswereld.”69  

 

“Onder ‘jeugdtheater’ verstaan we theater dat bedoeld is voor kinderen. Dit veronderstelt vanuit de 

theatermaker een zeker idee van wat kinderen boeit, een expliciet of impliciet door hem gedacht 

uitgangspunt dat bij de groep kinderen waarvoor hij optreedt of waarvoor hij het spel geschreven heeft, 

aanslaat. Dat is iets anders dan theater dat door kinderen wordt opgevoerd.”70 Het jeugdtheater zelf heeft 

pas in de tweede helft van de twintigste eeuw een eigen bestaansrecht gekregen, daarvoor bestond er 

alleen volwassenentheater. Welke ontwikkeling het jeugdtheater heeft moeten doormaken om te komen tot 

waar het nu staat, wordt in dit hoofdstuk beschreven. 

 

2.2. JEUGDTHEATER VÓÓR DE TWINTIGSTE EEUW2.2. JEUGDTHEATER VÓÓR DE TWINTIGSTE EEUW2.2. JEUGDTHEATER VÓÓR DE TWINTIGSTE EEUW2.2. JEUGDTHEATER VÓÓR DE TWINTIGSTE EEUW    

“Theater bedoeld voor kinderen veronderstelt dat men in het theater het kind als bijzondere publieksgroep 

herkend. Dit was aanvankelijk niet het geval. Kinderen vertoefden met volwassenen in een ‘volwassen-

wereld’. En ook in het theater werd gedurende lange tijd geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen 

en kinderen. Het volkstheater in de Middeleeuwen speelde grotendeels op openbare plaatsen, vooral bij 

volksfeesten, waaraan kinderen en volwassenen deelnamen of waarbij ze toekeken.”71 “In het spel komt 

tot uiting wat ‘allen gemeen’ is. De boodschap bevestigt het [op dat moment] heersende wereldbeeld: de 

van god gegeven orde moet gehandhaafd blijven. Het spel als gevisualiseerde bijbel voorziet in de behoefte 

van de middeleeuwse mens aan een aanschouwelijke uitbeelding van ideeën. Het onderwijs is immers 

alleen weggelegd voor geestelijken in spe en voor de zich ontwikkelde burger.”72  

“Ook in de schouwburg was het tot diep in de negentiende eeuw gebruikelijk om kinderen, of zelfs 

baby’s, mee te nemen. Voor het volkskind was de poppenkast vaak het enig (financieel) bereikbare. De 

poppenkast was goedkoop en mobiel, waardoor het mogelijk was de onderste bevolkingslagen en de verst 

                                                 
69 Heteren, L. van en A. Wenzel. Jeugdtheater, kinderen, en hun binnenwereld. Onderzoek naar de binnenwereld van 

kinderen tussen 8 en 11 jaar in Noord-Nederland. Groningen: Uitgeverij Passage, 2002. (p. 7)  

70 Panken, T. Een geschiedenis van het jeugdtheater. Amsterdam: Boom, 1998. (p. 12) 

71 Idem. (p. 33) 

72 Laeven, E. “’Geen Kint den Schouwburg lastig zy’ Toneel en kind vanaf de middeleeuwen tot 1845.” Verschenen in: 

Erenstein, R. Jeugdtheater geen kinderspel. Beknopte geschiedenis van het jeugdtheater in Nederland. Amsterdam: 

Nederlands Theater Instituut en International Theatre & Film Books, 1991. (p. 9) 
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afgelegen streken te bereiken. De Poesjenellenkelders in Antwerpen en de poppentheatertjes in de 

Duvelshoek in Amsterdam werden bijvoorbeeld tot het begin van deze eeuw [twintigste eeuw, DvI] frequent 

bezocht door volkskinderen en dagloners. De stof voor deze spelen werd over zee aangevoerd en was 

geïnspireerd op de oude volksverhalen uit Sicilië en Oost-Europa. Kinderen werden geduld in deze 

voorstellingen. Het repertoire was echter niet op hen toegesneden.”73 Daarentegen was het schooltoneel al 

wel tijdens de middeleeuwen actief. “In dom- en kloosterscholen brachten intusschen de feest- en 

speeldagen eenige afwisseling bij den strengen studieplicht. Ieder feest had zijn eigen vermakelijkheden. 

Bekende vierdagen waren St. Gregorius 12 Maart, St. Nicolaas, Onnoozele Kinderen. Met veel animo legde 

men zich op het schooltooneel toe; zeker na de 9e eeuwe werden de meest verschillende stukken 

opgevoerd, deels van Bijbelschen, deels van profanen inhoud.” (Fr. S.R. – H.P.I.)”74 

“In de eeuwen die volgden, tot aan de twintigste eeuw, [bleven de volgende] twee functies van 

jeugdtheater domineren: de didactische, opvoedkundige, educatieve functie en de vermaakfunctie. Pas in 

de twintigste eeuw, en dan vooral de laatste decennia, [werd] jeugdtheater gezien als een volwaardig genre 

binnen het officiële theater.”75 

 

2.3. DE TWINTIGSTE EEUW2.3. DE TWINTIGSTE EEUW2.3. DE TWINTIGSTE EEUW2.3. DE TWINTIGSTE EEUW    

2.3.1. BEGIN TWINTIGSTE EEUW2.3.1. BEGIN TWINTIGSTE EEUW2.3.1. BEGIN TWINTIGSTE EEUW2.3.1. BEGIN TWINTIGSTE EEUW    

Vanaf de 20e eeuw [werden] er naast de schoolvoorstellingen ook steeds meer voorstellingen voor kinderen 

gegeven, gemaakt door professionele gezelschappen die voor volwassenen [speelden], de zogeheten 

kindermatinees. Één daarvan is het Vereenigd Tooneel. Dit gezelschap [verzorgde] geregeld 

schoolmatinees door het hele land. “Men moet bij deze voorstellingen voor kinderen niet uit het oog 

verliezen dat het voor professionele groepen vaak noodzaak [was] dit werk te verrichten. Het Vereenigd 

Tooneel [sprak] van ‘voorgeschreven volksvoorstellingen en schoolmatinees op zaterdagmiddagen’. 

Gedeeltelijk [was] het dus een subsidie-eis kindervoorstellingen te verzorgen.”76 Dit [waren] professionele 

theatergezelschappen die zich niet specifiek op het jeugdtheater richtten, maar dit als een bijzaak 

[beschouwden].  

 

In de periode 1920-1940 [werd] de wisselwerking tussen kind en speler belangrijk. “In de voorstellingen en 

projecten [werd] veel aandacht gegeven aan de communicatie tussen kind en speler: het kind [werd] als 

publiek serieus genomen. Veel aandacht [werd] gegeven aan het verduidelijken voor het kind van het 

verschil tussen theater en realiteit: de sprookjestheaterstukken uit deze periode hadden als een 
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74 Breuer, J.H. De Katholieke Jeugd op het Tooneel? Theorie en praktijk van het jeugdtooneel. Den Haag: Ten Hagen’s 

Drukkerij en Uitgeversmij., N.V., 1932. (p. 30) 
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belangrijke opgave de subjectiviteit van het vertoonde op de planken duidelijk en steeds opnieuw aan het 

kind te tonen en theaterprojecten beklemtoonden het verschil tussen spel en werkelijkheid.”77 

 

“Voor de oorlog [was] subsidiëring een grote uitzondering, en dan nog alleen van een grote gemeente voor 

de vaste bespelers van de stadsschouwburg. De theaterwereld [moest] zich voornamelijk staande houden 

met mecenaten en de recettes van incidentele kassuccessen.”78 “Tijdens de oorlog [groeide] een drang 

naar vernieuwing. Alles [moest] anders en vooral béter geregeld worden. Ook het toneelbestel [was] aan 

herinrichting toe.”79 “Hier en daar [ging] tijdens de oorlog het schooltoneel, zolang dat nog mogelijk [was], 

door. Er zijn dan al zesentwintig steden die schoolvoorstellingen voor het lager en uitgebreid lager 

onderwijs [organiseerden]. Uit de bereikte resultaten daarvan spreekt, dat het zeker mogelijk [was] om een 

voor het onderwijs werkend gezelschap in het leven te roepen. Ondanks alles [bleven] er mensen die zich 

inzetten voor het kindertoneel. Sommigen [wisten] de scherpe controle handig te omzeilen.”80 

 

2.3.2. NA DE TWEEDE WERELDOORLOG2.3.2. NA DE TWEEDE WERELDOORLOG2.3.2. NA DE TWEEDE WERELDOORLOG2.3.2. NA DE TWEEDE WERELDOORLOG    

“De eerste naoorlogse minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, G. van der Leeuw, [toonde] de 

bereidheid de in het Grijze Boekje geformuleerde actieve cultuurpolitiek uit te voeren. Hij [stelde] dat 

cultuur een gemeenschapszaak [was] en daarom ook een staatszaak. De staat [moest] de mogelijkheden 

creëren voor iedere Nederlander om theater te zien. Hiervoor [was] een financiële basis noodzakelijk in de 

vorm van rijkssubsidies. Toneelspreiding [werd] het sleutelwoord voor subsidiëring, zowel horizontaal, door 

heel Nederland, als verticaal, door alle groepen van de bevolking heen.”81 

“Als toneel voor iedereen toegankelijk [moest] zijn, [gold] dit ook en juist voor de jeugd. Deze 

gedachte [werd] echter voornamelijk bepaald door de wens een toekomstig schouwburgpubliek te kweken. 

Een bijzondere nadruk [legde] men hierbij op het begrip esthetische vorming. Vooral voor de jeugd tot 

twaalf jaar: ‘Het is de taak van de Regering ervoor te zorgen, dat in het leerplan van de scholen, 

inzonderheid de lagere, veel meer aandacht wordt besteed aan de aesthetische vorming dan tot nu toe. 

Daarbij zal in het oog moeten worden gehouden, dat voor het kunstbesef het zelf doen de voorwaarde is 

van, maar bovendien oneindig belangrijker dan het zogenaamd ‘kunstgenot’. Een simpel liedje op een 

blokfluit, een eigengemaakt vers, betekenen voor den opbloei van het kunstleven meer dan het luisteren 
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naar [symfonieën] door de radio’. (Van der Leeuw, Nationale Cultuurtaak, 1947) […] Echte hervormingen 

[waren] in de beginjaren moeilijk en [werden] vrijwel onmogelijk, wanneer de opvolger van Van der Leeuw, 

J.J. Gielen, diens zo hoopvol begonnen beleid [afbrak] door vergaande bezuinigingen. Hij [verminderde] de 

subsidie voor toneelgezelschappen van f 420.000,- voor 1945-1946 tot f 300.000,- in 1947-1948. De 

subsidie [werd] verdeeld over de gezelschappen die uitsluitend voor volwassenen [speelden]. Jeugdtheater 

[bleef] voorlopig een vrome wens die zeker niet door de afdeling Kunsten van het ministerie daadwerkelijk 

gestimuleerd [werd].”82 

 

2.3.3. HET EERSTE GESUBSIDIEERDE JEUGDTHEATERGEZELSCHAP2.3.3. HET EERSTE GESUBSIDIEERDE JEUGDTHEATERGEZELSCHAP2.3.3. HET EERSTE GESUBSIDIEERDE JEUGDTHEATERGEZELSCHAP2.3.3. HET EERSTE GESUBSIDIEERDE JEUGDTHEATERGEZELSCHAP    

“Rond 1950 [kwam] hier verandering in. Gebleken [was] dat de horizontale spreiding beperkt geslaagd te 

noemen [viel]: in de verste uithoeken van het land [werd] wel eens een voorstelling georganiseerd. De 

verticale verspreiding daarentegen [was] ronduit een fiasco. Grote groepen van de bevolking [hadden] nog 

steeds nooit een schouwburg van binnen gezien. De noodzaak van een goed geleid volkstoneel èn 

jeugdtoneel [werd] steeds duidelijker. Vanaf 1950 [was] er ook in de verslagen van de sectie toneel van de 

in 1947 opgerichte Voorlopige Raad voor de Kunst sprake van jeugdtoneel, dat omschreven [werd] als ‘het 

vertrouwd maken van de (school)jeugd met het klassieke en moderne repertoire zonder hierbij in doublures 

van de grote gezelschappen te vervallen’. Aan deze definitie [voldeed] dan de toneelgroep Puck, die vanaf 

die tijd het eerste Nederlandse gesubsidieerde jeugd/kindertoneel [verzorgde]. Naast Puck [waren] er 

uiteraard meer groepen die zich met kindertoneel [bezighielden], maar deze [hadden] nooit op de 

kunstenbegroting van het ministerie geprijkt. […] Naast professioneel toneel voor kinderen [kwamen] ook 

ballet (Scapino) en pantomime (Stichting Nederlands Pantomime/Carroussel) tot leven. Deze twee 

theatervormen [waren] vóór 1940 zo goed als onbekend, zeker voor kinderen. Beide groepen [waren] zich 

ervan bewust dat ze vanuit een nulpunt [begonnen] en dat de ‘opvoeding’ bij de jeugd [moest] aanvangen, 

[wilden] ze met hun kunstvormen het Nederlandse publiek ooit bereiken. Ze [wilden] tonen wat dans en 

pantomime zijn, in de hoop er liefde voor te kweken – en een toekomstig volwassen publiek. Veel aandacht 

[kreeg] de zelfwerkzaamheid van kinderen. Bescheiden subsidie voor deze groepen [kwamen] in de 

beginjaren meestal vanuit de afdeling Onderwijs, sectie Esthetische Vorming.”83  

 

“Puck [was] de eerste professionele toneelgroep die niet vanuit commerciële, maar vanuit artistieke 

idealen voor kinderen [ging] spelen. Dit [hield] praktisch gezien in, dat er meer aandacht aan de kwaliteit 

dan aan de kwantiteit van de voorstellingen [werd] gegeven. Puck [wilde] niet meer de bekende sprookjes 

spelen, maar een nieuwe realiteit tonen waar nog wel sprookjesachtige elementen in [konden] zitten. 

Hiervoor [werden] nieuwe stukken van Nederlandse schrijvers gebruikt. Men [zocht] naar een sobere en 

duidelijke speeltrant, waarbij vooral een plastische en mimische belangrijk [was], omdat een kind 

waarschijnlijk meer [keek] dan [luisterde]. […] De keuze om voorstellingen te brengen voor kinderen en 

jonge mensen [werd] bij de oprichting in 1950 niet slechts uit idealistische motieven gemaakt. Het [was] op 
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dat moment de enige wijze waarop nog subsidie te verwerven [viel], het enige gat in de subsidiemarkt. […] 

Met ingang van het seizoen 1956-1957 [besloot] Puck de kindervoorstellingen stop te zetten. Puck [had] 

dan in totaal 670 voorstellingen voor kinderen gegeven in [zeven] verschillende stukken in 77 plaatsen. De 

leden van Puck [constateerden] dat na een activiteit van zes jaar het artistieke niveau van het kindertoneel 

in Nederland aanzienlijk verhoogd [was].”84  

 

“De Stichting Nieuwe Jeugdtoneel [opgericht december 1954, DvI] [kon] vrij makkelijk in het gat in de 

markt springen dat [was] ontstaan door het wegvallen van de kindervoorstellingen van Puck. Naast enkele 

stukken voor het middelbaar onderwijs [was] het merendeel van de gespeelde stukken gericht op de lagere 

schooljeugd. Subsidie van de rijksoverheid [liet] niet lang op zich wachten: vanaf eind 1955 [werden] 

incidentele subsidies ontvangen, die in 1958 structureel [werden] als de bepaling ‘bij wijze van proef’ 

[wegviel]. […] Begin 1957 [werd] de naam van het gezelschap uitgebreid tot Stichting Nieuw Jeugdtoneel 

Toneelgroep Arena om verwarring met het Nederlands Jeugdtoneel van Rob Geraerds te voorkomen. […] 

Wanneer Puck in het seizoen 1960-1961 de naam verandert in Toneelgroep Centrum en zich vrijwel geheel 

gaat toeleggen op een volwassen publiek, ligt het in de lijn der verwachtingen dat Arena een jaar later 

besluit uit te breiden tot een dubbel gezelschap. De Nieuwe Komedie [werd] opgericht en [ging] een deel 

van de Arenavoorstellingen voor de middelbare scholen overnemen en verder avondvoorstellingen voor 

volwassenen geven.”85 (Uiteindelijk verdween Arena en bleef alleen De Nieuwe Komedie nog over.) 

2.3.4. POLITIEK/KRITISCH THEATER2.3.4. POLITIEK/KRITISCH THEATER2.3.4. POLITIEK/KRITISCH THEATER2.3.4. POLITIEK/KRITISCH THEATER    

“De ontwikkeling van het kindertheater [raakte] in de roerige jaren van 1968 tot 1972 in een 

stroomversnelling. Overal [ontstonden] nieuwe groepen die zich door de inhoud van de stukken en de 

intenties van de makers [onderscheidden] van het traditionele productiegerichte sprookjestoneel. Ook de 

manier waarop de kinderen bij de voorstellingen [werden] betrokken [veranderde] totaal. Het politieke 

vormingstheater [kwam] op. Het [was] een chaos van talloze initiatieven waarvan een deel [resulteerde] in 

wat men nu het kritisch kindertheater noemt.”86 “Theatermakers [baseerden] zich op een socialistisch 

wereldbeeld. Het spelen van een toneelstuk [werd] niet gezien als doel maar als middel om de ideologie 

over te brengen. Onderwerpen die behandeld [werden], [waren onder andere] het kapitalisme, 

onderdrukking en uitbuiting. Minder belangrijk [was] het of het toneelstuk ook een artistieke kwaliteit [had]. 

Er [werd] op collectieve wijze gewerkt, iedereen [was] voor alles verantwoordelijk. De voorstellingen 

[speelden] zich niet af in de bestaande theatergebouwen, maar op straat, in de fabriek of in het klaslokaal, 

waardoor er nieuw publiek bereikt [kon] worden: de man van de straat, de arbeider, óf het kind.”87 
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“Proloog [speelde] in deze jaren een opmerkelijke rol. Het gezelschap [werd] in 1964 in Eindhoven 

opgericht door Brabantse notabelen die [vonden] dat er ook toneel [moest] worden gemaakt voor mensen 

die niet in de grote schouwburgen [kwamen], en in het bijzonder ook voor de jeugd. Vanaf 1966 [richtte] 

Proloog zich vrijwel uitsluitend op het onderwijs en de jeugd. Aanvankelijk [zette] zij zich ook keurig in voor 

de muzische en kunstzinnige vorming van deze jeugd. Van daaruit [ontwikkelde] zij zich echter tot een 

politieke vormingstheatergroep en [maakte] daarmee alle fasen door die exemplarisch zijn voor deze 

periode.”88  

 

“Sinds de tweede helft van de zestiger jaren [vond] een creativiteitshausse plaats. Men [zocht] naar zinvolle 

invulling van de vrije tijd. Sociaal-culturele opleidingen als Middeloo [gingen] de improvisatie als 

werkmethode gebruiken en [richtten] zich op de dramatische expressie in het teken van de zelfontplooiing 

van de mens. De vraag naar kunstzinnige vormingsactiviteiten op de basisscholen [werd] steeds groter. 

Spel- en improvisatielessen [werden] nu structureel in een programma van de scholen ingepast. Het doel 

[was] de expressie, de creativiteit en kunstzinnige vorming van de jeugd te stimuleren, zodat zij naast haar 

verstandelijke ontwikkeling ook die van andere vermogens als verbeelding, smaak en gevoel [zou] krijgen. 

[…] Betrekkelijk laat [ontstonden] er verschillende vormen van kunstenaarsverzet waaronder de actie 

Tomaat en de Notenkraker in 1969. Deze bewegingen [eisten] een werkelijke maatschappelijke functie van 

het toneel, de muziek en de kunst in het algemeen. Het [moest] meer te maken hebben met het publiek 

dat in de zaal [zat]. De inhoud [moest] aansluitend zijn bij de werkelijkheid van dat moment. Elke acteur 

[moest] een bewuste keuze maken voor een soort toneel waarmee hij zich verbonden [voelde]. Daarmee 

[hing] een duidelijke keuze samen voor het publiek waarvoor hij [wilde] optreden en waarom. Voor kinderen 

[werd] het bovendien wenselijk geacht dat zij actief bij de voorstelling [werden] betrokken. Overal 

[ontstond] nu het kritisch kindertheater, als onderdeel van een linkse beweging die zich [richtte] op een 

aller-omverwerpende omwenteling naar een socialistische maatschappij.”89 

2.3.5. KWALITATIEF THEATER2.3.5. KWALITATIEF THEATER2.3.5. KWALITATIEF THEATER2.3.5. KWALITATIEF THEATER    

“Vanaf 1975 [kwam] een aantal groepen ertoe de ervaringen van het kind zelf als uitgangspunt te nemen 

om hen tot persoonlijkheidsontplooiing te stimuleren. Deze ontwikkeling [was] enerzijds een directe reactie 

op de politiserende lijn binnen het jeugdtheater, anderzijds een logistieke ontwikkeling van groepen die 

deze richting al uit gingen. Men [wilde] niet langer uitdrukkelijk een maatschappijbeeld schetsen. De 

onderwerpen [werden] ontleend aan de dagelijkse, emotionele belevingswereld van het kind. Er 

[ontstonden] producties op thema’s als angst, betutteling door ouders en leerkrachten, ruzie en 

seksualiteit, verliefdheid en vriendschap. […] De emancipatiegedachte [zorgde] voor nieuwe impulsen bij 

het kiezen van onderwerpen. Zo [bracht] deze beweging het jeugdtheater vanaf 1978 de patriarchale 

                                                 
88 Opstal, C. van. ‘Ze spelen geen theater meer!’. Verschenen in Erenstein, R. Jeugdtheater geen kinderspel. Beknopte 

geschiedenis van het jeugdtheater in Nederland. Amsterdam: Nederlands Theater Instituut en International Theatre & 

Film Books, 1991. (p. 51) 

89 Idem. (p. 51-53) 
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verhoudingen onder de aandacht: de macht van mannen over vrouwen, van blanken over gekleurden en 

ook van volwassenen over kinderen.”90 

 

Er [ontstond] een periode voor artistieke zoektocht naar de eigen artistieke identiteit. “Belangrijke oorzaak 

hiervan [was] dat jeugdtheatermakers zich steeds minder [lieten] leiden door heersende trends binnen de 

politiek en de pedagogie. ‘Pedagogie bedrijven’, in de zin van beleren en moraliseren, [werd] bij veel 

jeugdtheatermakers zelfs taboe. De aandacht [richtte] zich nu op de artistieke ontwikkeling van het product 

en de kwaliteit van de voorstelling [kwam] centraal te staan. […] De collectieve werkwijze, waarbij iedereen 

alles [moest] kunnen en overal inzetbaar [moest] zijn, [werd] door bijna alle groepen verlaten. In plaats 

daarvan [deed] men een beroep op specifieke talenten binnen de groep of men [trok] specialisten van 

buitenaf aan. Professionele schrijvers, regisseurs, vormgevers en acteurs [gingen] zich specifiek met het 

jeugdtheater bezig houden.”91  

“De keus om klassieke teksten en verhalen voor kinderen te bewerken [had] waarschijnlijk te 

maken met de veranderende kijk op kinderen. Theatermakers in deze tijd [gingen] er vanuit dat ook 

kinderen de onderliggende betekenis van deze verhalen [konden] bevatten. De thema’s [hadden] immers 

een universele betekenis en [waren] herkenbaar voor mensen van verschillende tijden en leeftijden. Men 

[ging] ervan uit dat kinderen zich ook bezig [hielden] met klassieke thema’s als macht, geweld, de dood en 

dat kinderen zich evenals volwassenen [konden] herkennen in ‘grote emoties’ als liefde, haat, angst en 

agressie waar de klassieken over vertellen. Kinderen [werden] hier in hun dagelijkse leven immers ook mee 

geconfronteerd.”92  

 

“In de jaren tachtig [verdween] bij het jeugdtheater de politieke boodschap naar de achtergrond, net als in 

het reguliere theater voor volwassenen. Het jeugdtheater [ontwikkelde] zich meer en meer tot een 

zelfstandig, artistiek volwaardig genre waar theatraliteit en artistiek experiment een plaats [kregen]. […] 

Auteurs schaven aan hun schrijfstijl en [keken] niet alleen naar hoe de tekst voor kinderen begrijpelijk 

[was] en of de boodschap [overkwam], maar letten tevens op de poëzie van woordgebruik, taalritme en 

muzikaliteit. De thema’s [waren] geen thema’s meer die alleen maar vanuit educatief en moralistisch 

oogpunt tot theater verwerkt [werden], maar [probeerden] aan te sluiten bij grote thema’s uit de kunst.”93 

“Het proces van professionalisering drukte zich niet alleen uit in een krachtige en autonome artistieke 

ontwikkeling, maar ook in de jaarlijkse organisatie van een jeugdtheaterfestival (vanaf 1977), de instelling 

van de Hans Snoekprijs voor de beste jeugdtheatervoorstelling van het seizoen (1977) en de oprichting van 

een eigen branche-organisatie, De Bundeling (1981). Dit alles vormde tegelijkertijd de grondslag voor het 

                                                 
90 Soons, L., A. van Vliet en E. Wijmans. Van vorming naar kunst 1973-1983. Verschenen in Erenstein, R. Jeugdtheater 

geen kinderspel. Beknopte geschiedenis van het jeugdtheater in Nederland. Amsterdam: Nederlands Theater Instituut 

en International Theatre & Film Books, 1991. (p. 62-63) 

91 Twaalfhoven, A. De Bloeiperiode van het jeugdtheater. Verschenen in: Erenstein, R. Jeugdtheater geen kinderspel. 

Beknopte geschiedenis van het jeugdtheater in Nederland. Amsterdam: Nederlands Theater Instituut en International 

Theatre & Film Books, 1991. (p. 75) 

92 Idem. (p. 78-79) 

93 Heteren, L. van en A. Wenzel. Jeugdtheater, kinderen, en hun binnenwereld. Onderzoek naar de binnenwereld van 

kinderen tussen 8 en 11 jaar in Noord-Nederland. Groningen: Uitgeverij Passage, 2002. (p. 13) 
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Jeugdtheaterinhaalplan van de Raad voor de Kunst, waaruit in 1985 het Advies Zeevalking voortkwam. Dit 

advies behelsde onder meer dat elke provincie een jeugdtheatergezelschap zou moeten onderhouden en 

dat een klein gezelschap ongeveer 750.000 gulden zou kosten. De provincies die op dat moment al een 

jeugdtheatergezelschap subsidieerden, bleken echter bij lange na niet aan het financiële criterium van 

Zeevalking te voldoen.”94  

 

“[Zo’n twintig jaar geleden werden] de koppelsubsidies afgeschaft, wat leidde tot een ‘uitname’ van 

middelen uit gemeentefondsen en in iets mindere mate uit provinciefondsen, omdat het rijk 

verantwoordelijk werd voor de productie. [Over het jeugdtheater was niet iets expliciet afgesproken.] Op 

basis daarvan werd het rijk voor 100 procent de financier van de regionale orkesten en 

podiumkunstgezelschappen en [werden er] afspraken gemaakt over aanbod, afname en spreiding. Na een 

aantal jaren kwamen de jeugdtheatergezelschappen tot de conclusie dat het eigenlijk niet duidelijk was of 

zij hoorden bij de productietaak van het rijk of bij de spreidingstaak van de provincies. De 

jeugdtheaterlobby heeft er toen mede voor gezorgd dat de commissie-Zeevalking in het leven werd 

geroepen, die de Zeevalkingnorm (60%, 40% en de huisvesting) heeft ontwikkeld.”95  

 

2.4. HET JEUGDTHEATER IN DE 2.4. HET JEUGDTHEATER IN DE 2.4. HET JEUGDTHEATER IN DE 2.4. HET JEUGDTHEATER IN DE ÉÉNENTWINTIGSTE EEUWÉÉNENTWINTIGSTE EEUWÉÉNENTWINTIGSTE EEUWÉÉNENTWINTIGSTE EEUW    

“Het jeugdtheaterbestel zoals dat vanaf 1993 bestaat, heeft een aantal specifieke kenmerken. Ten eerste 

hebben elke provincie en de grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de morele verplichting om 

een eigen jeugdtheatergezelschap te ondersteunen, eventueel in combinatie met andere provincies. De 

provincies zijn sturende krachten in de ondersteuning van deze jeugdtheatervoorzieningen. Zij bepalen 

door hun subsidiemogelijkheden voor een groot gedeelte de maat van de voorziening. Bij de 

subsidieverdeling wordt in eerste instantie uitgegaan van 60% van het totale bedrag voor de Provincie en 

40% voor het Rijk. De definitieve verdeling wordt bij elke cultuurnota-periode vastgesteld in de zogenaamde 

convenantsafspraken tussen het Rijk, de Provincie en de grote steden.”96 

 “Een van de kenmerken van het huidige jeugdtheater is de grote maatschappelijke betrokkenheid 

die er uit het werk spreekt. […] Met name de positie van het kind in de huidige wereld motiveert velen 

[theatermakers, DvI] tot het maken van voorstellingen.”97. “Kinderen staan, in tegenstelling tot een aantal 

jaar geleden, volop in de aandacht bij de jeugdtheatermakers. Deze aandacht valt uiteen in twee delen. Het 

eerste is de poging op zoveel mogelijk manieren dichtbij de kinderwereld te staan, om zo elkaar wederzijds 

te beïnvloeden in het denken over wat er belangrijk en leuk is. […] Het tweede is de gevoelde noodzaak om 

als gezelschap verantwoordelijk te zijn hoe de voorstelling bij een kinderpubliek, en dan met name de 

                                                 
94 Maanen, H. van. HET jeugdTHEATER VAN DE TOEKOMST. 1999. (p. 2) 

95 Dijck-Hofmeester, C. van en W.J. Raijmakers. De Provincies. Kiezen in cultuurbeleid. Den Haag: Interprovinciaal 

Overleg (IPO), 2005. (p. 18) 

96 Meyer, D. De vinexlocatie. Het jeugdtheaterbestel onder de loep genomen. Verschenen in Boonstra, B., D. Meyer en 

B. Spoelstra. Uitgelicht. Nederlands jeugdtheater anno 2002. Amsterdam: International Theatre & Film Books, 2002. 

(p. 48) 

97 Meyer, D. en J. Linders. “Jeugdtheater en jeugdliteratuur. Een overzicht van de stand van zaken.” Literatuur zonder 

leeftijd 8 (1994)29. (p. 12) 
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schoolvoorstellingen, terecht komt. Steeds vaker blijkt dat kinderen niet of weinig opgevoed worden met 

kunst. Respect en aandacht voor kunst is vaak afwezig en wordt snel gerelativeerd aan de houding die men 

tegenover televisie kan aannemen. Daarom is het belangrijk om kinderen te ondersteunen in hun inzicht 

over wat theater nu eigenlijk is. Hoe een repetitieproces gaat, wat acteurs eigenlijk doen, wat de functie van 

een regisseur is, et cetera.”98 Een ander kenmerk is dat nevenactiviteiten een grote rol zijn gaan spelen 

binnen het jeugdtheater. “Elke kunstinstelling is tot op zekere hoogte verplicht zich met jongeren bezig te 

houden, zelfs als het aanbod voor hen helemaal niet aantrekkelijk is. Voor een jeugdtheatergezelschap is 

het zelfs onmogelijk onafhankelijk van het onderwijs te opereren. Los van de verplichte hoeveelheid 

speelbeurten heeft dit invloed in de vorm en inhoud van de voorstellingen. Tussen de theatermaker en zijn 

of haar publiek staan bemiddelaars en leerkrachten die zo hun eigen ideeën hebben over de vraag wat wel 

en niet geschikt is voor kinderen. […] Het huwelijk tussen het onderwijs en de kunstwereld heeft invloed op 

de functie van kunst en het leven van kinderen en jongeren. Kunst is niet langer een vrijplaats voor dingen 

die in het onderwijs niet zijn toegestaan.”99 

 

Anno 2008 staan we aan de voet van een nieuwe ontwikkeling. Naast het feit dat we in Nederland te 

maken hebben met een verandering van de cultuurnotasystematiek, heeft het jeugdtheater de laatste tijd 

te kampen met een ander probleem, namelijk die van een trappelende jonge garde. Dit geldt overigens ook 

voor het volwassenentheater. Gevestigde jeugdtheatermakers als Hans van den Boom (Stella Den Haag), 

Ad de Bont (Theatergroep Wederzijds), Onny Huisink (Speeltheater Holland), Liesbeth Colthof (Huis aan de 

Amstel) en Rob Bakker (Theater De Citadel) zijn de vijftig inmiddels al ruim gepasseerd, dit heeft op korte 

termijn gevolgen voor de gezelschappen waaraan zij verbonden zijn. Het profiel van de nieuwe generatie 

jeugdtheatermakers is anders dan dat van de huidige artistiek leiders, omdat die nieuwe generatie niet 

alleen jeugd- maar ook volwassenentheater maakt. Dit kan voor problemen zorgen bij de opvolging. 

 

                                                 
98 Meyer, D. en J. Linders. “Jeugdtheater en jeugdliteratuur. Een overzicht van de stand van zaken.” Literatuur zonder 

leeftijd 8 (1994)29. (p. 17-18) 

99 Twaalfhoven, A. “Betutteling bedreigt het jeugdtheater.” TM6 (2003) september. (p. 43-44) 
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3. DE HERINRICHTING VAN DE CULTUURNOTASYSTEMATIEK3. DE HERINRICHTING VAN DE CULTUURNOTASYSTEMATIEK3. DE HERINRICHTING VAN DE CULTUURNOTASYSTEMATIEK3. DE HERINRICHTING VAN DE CULTUURNOTASYSTEMATIEK    

 

3.1. INLEIDING3.1. INLEIDING3.1. INLEIDING3.1. INLEIDING    

“De eerste Cultuurnota verscheen onder minister Hedy d’Anocona, toen nog Nota Cultuurbeleid geheten. 

[…] Toen d’Ancona in 1992 met haar nota Investeren in cultuur kwam, braken hevige protesten uit. In 

tegenstelling tot wat de titel deed vermoeden, kwam er namelijk geen cent extra voor cultuur. Sterker nog: 

om ze marktbewust te maken wilde d’Ancona alle instellingen op de subsidie korten. Voor het eerst werd 

publieksbereik een bepalend criterium bij subsidietoekenning. D’Ancona wilde dat de instellingen minstens 

twintig procent van hun budget uit eigen inkomsten gingen halen: de beruchte twintig procentmaatregel, 

later afgezwakt tot vijftien procent.”100 In dit jaar werd ook belangenvereniging Kunsten’92 opgericht. 

“Kunsten ’92, Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed,  is dé bovensectorale belangenvereniging voor 

kunst, cultuur en erfgoed in Nederland.”101 

 De eerste vrouwelijke bewindspersoon na d’Ancona was staatssecretaris Van der Laan, ook zij 

moest bezuinigingen doorvoeren. In tegenstelling tot de kaasschaaftechniek van d’Ancona, besloot Van der 

Laan het anders aan te pakken en stelde tevens voor de cultuurnotasystematiek aan te pakken, aangezien 

deze te bureaucratisch bleek te zijn. Hieronder wordt een selectie van de brieven, nota’s et cetera. van de 

overheid en het veld vanaf 2005 in het kort weergegeven, zodat een basis wordt gelegd voor het begrip van 

de interviews later in deze scriptie. Hierbij richt ik mij alleen op uitspraken met betrekking tot het 

jeugdtheater. Er is namelijk ook veel geschreven over jeugddans en jeugdmuziek, maar deze scriptie neemt 

deze twee disciplines niet mee. 

 

3.2. DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN EN NOTA’S IN CHRONOLISCHE VOLGORDE VANAF 20053.2. DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN EN NOTA’S IN CHRONOLISCHE VOLGORDE VANAF 20053.2. DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN EN NOTA’S IN CHRONOLISCHE VOLGORDE VANAF 20053.2. DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN EN NOTA’S IN CHRONOLISCHE VOLGORDE VANAF 2005    

Al in 2003 publiceerde de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) een rapport 

waarin zij haar zorg over de versnippering van het bestel uitspreekt. Zij schreef hierover: “Een deel van het 

bijzondere rijksgesubsidieerde aanbod dreigt onzichtbaar te worden door gebrek aan continuïteit, fusies, 

wijziging van identiteit en artistieke leiding en door versnippering over te veel kleine initiatieven. Wat zich 

door rijksfinanciering zou moeten onderscheiden in grootsheid, schoonheid en verrassing en door heel 

Nederland met opwinding verwacht zou moeten worden, wordt [daarom] vaak onvoldoende herkend. Het 

marktaandeel van de rijksgefinancierde podiumkunst bedraagt op dit moment circa 20% van alles wat op 

onze podia te zien en te horen valt, maar de voortekenen zijn niet gunstig. Het aantal gezelschappen, 

groepen, kernen, huizen, ensembles, bands, associaties en los-vaste initiatieven die met het rijkskeurmerk 

van de Raad voor Cultuur of [het] Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten bij de podia aankloppen 

groeit elke vier jaar. Dus wordt elke vier jaar de spoeling iets dunner. Ook worden elke vier jaar groepen 

opgegeven, verandert een gezelschap onder nieuw artistiek bewind van koers of worden twee anderen 

samengevoegd. Filevorming en opstopping zijn het gevolg. Continuïteit en herkenbaarheid verdwijnen en 
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programmeurs en publiek gaan alleen nog af op ‘grote’ namen en ‘bekende’ stukken.”102 Dit adviesrapport 

is zoals de VSCD zelf aangeeft, nooit overgenomen door de Raad voor Cultuur of de politiek. Als reactie 

hierop schrijft de VSCD opnieuw een rapport: “De VSCD vindt dat er sprake is van onbalans in de 

begeleiding van nieuw talent, de ontwikkeling van nieuw repertoire en de verhouding tussen maken en 

spelen, waardoor de kwaliteiten van het rijksgefinancierde aanbod zich kenmerken door onvoldoende 

continuïteit en zichtbaarheid. De oorzaken daarvan zijn volgens de VSCD gelegen in een gebrekkige opvang 

en begeleiding van jong talent, een onduidelijke en ‘aangehangen’ plaats van de functie ontwikkeling en 

vernieuwing, de eveneens onduidelijke en snipsnap gefinancierde functies educatie en ‘sociaal optreden’ 

en een te groot aantal kleine(re) gezelschappen, ensembles en versnipperde initiatieven, vooral bij toneel 

en dans.”103 

 Ook Hans van Maanen geeft al in 1999 aan dat er een aantal ontwikkelingen moeten gaan 

plaatsvinden of bepaalde tendensen omgebogen moeten worden, om het hoge niveau van het Nederlandse 

jeugdtheater te behouden. In zijn analyse HET jeugdTHEATER VAN DE TOEKOMST onderscheidt hij drie al 

dan niet zorgelijke trends binnen het jeugdtheater: distributie, roofbouw en nieuwe artistieke 

ontwikkelingen. 

 

Ad 1. Distributie 

� “Speelplicht versus afnameplicht: De afzet van voorstellingen ten behoeve van het onderwijs in de 

eigen provincie (of stad) dient meer gegarandeerd te zijn dan nu vaak het geval is. Tegenover de 

speelplicht van de gezelschappen staat geen afnameplicht voor de instelling die in de betreffende 

provincie het aanbod voor de scholen samenstelt.”104 

� “Programmering van jeugdtheater: De meeste gezelschappen spelen graag vrije voorstellingen door het 

hele land, maar dan wel voor het juiste publiek – qua leeftijd en omvang – en bij voorkeur in serie. 

Daarvoor zijn theaterdirecties nodig die energie steken in een structurele jeugdtheaterprogrammering 

en die voor het ontwikkelen van hun publiek samenwerken met de regionale kunstzinnige vorming en 

het onderwijs.”105 

� “Eigen accommodatie: De voorstellingen in de standplaats moeten meer en meer in een eigen theater 

gespeeld kunnen worden. Aan de ene kant biedt het eigen theater een gezelschap de mogelijkheden 

om de meest werkzame verhouding tussen enscenering en ruimte te creëren en een optimale relatie 

met het publiek tot stand te brengen, aan de andere kant kan er in serie gespeeld worden, wat enorm 

scheelt in kosten en werkdruk.”106 

 

 

 

                                                 
102 Berg, H.O. van den, H. Verhoeven. Podiumkunsten staan op een podium. Wat willen de podia van het rijk voor het 

nieuwe kunstenplan? Amsterdam: VSCD, 2003. (p. 5) 
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rijksfinanciering. Amsterdam: VSCD, 2006. (p. 6) 
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Ad 2. Roofbouw 

“Niet alleen de Arbo-wetgeving, maar ook de professionalisering van het jeugdtheater, de ontwikkeling van 

de scenografie, het gebruik van meer techniek, de verlenging van de bouw- en afbreektijd, de 

automatisering en het bespelen van eigen accommodaties, zoals dit in het Nederlandse theater overal 

heeft plaats gehad, vraagt ook in het jeugdtheater om uitbreiding van voorzieningen. Geen enkel 

gezelschap kan nog uit de voeten met slechts één of zelfs anderhalve technicus. Het is een even 

achterhaalde veronderstelling dat in het jeugdtheater nog wel geproduceerd kan worden zonder 

productieleiding of regie-assistentie. Toch gebeurt ook dat maar al te vaak. En dat alles ten koste van het 

zittende personeel.”107 

 

Ad 3. Nieuwe artistieke ontwikkelingen 

� “Lucht en ruimte: Gezelschappen stuiten in hun artistieke ontwikkeling op de grenzen van de 

schaalgrootte in het jeugdtheater. Die schrijft namelijk voor dat er over het algemeen gewerkt moet 

worden met slechts enkele, bij voorkeur jonge (want niet te dure) acteurs, die bovendien per productie 

worden aangesteld.”108 

� “Leeftijden: De politiek wil meer jongeren in het theater. […] Jeugdtheatergezelschappen zijn er klaar 

voor. Een aantal ervan heeft de laatste jaren al regelmatig en met succes voor oudere jeugd gespeeld 

en denkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het overbruggen van de kloof tussen theater 

voor kinderen en theater voor volwassenen.”109 

� “Jonge makers: in 2015 heeft een groot deel van de huidige artistieke leiders binnen het jeugdtheater 

de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Aan de ene kant moeten er dan – of al eerder – opvolgers 

klaar staan, aan de andere kant kunnen de volgende generaties daar niet op wachten.”110 

 

14 maart 200514 maart 200514 maart 200514 maart 2005    

Een debat over jeugdtheater georganiseerd door het jeugdtheaterfestival Tweetakt. 

 

De aanleiding voor het debat was dat een aantal factoren binnen en buiten het jeugdtheater zijn veranderd. 

Het jeugdtheater heeft in de afgelopen dertig jaar een bijzondere positie in het theaterlandschap 

verworven. Het dient een publiek dat in bezoekersaantallen niet kleiner is dan het publiek van het 

volwassenencircuit. De pers schenkt beduidend minder aandacht aan jeugdtheater dan aan theater voor 

volwassenen. Bovendien ontvangen jeugdtheatergezelschappen minder subsidie dan gezelschappen die 

uitsluitend theater maken voor volwassenen. Grote (stads)gezelschappen bestaan niet binnen het 

jeugdtheater en er zijn maar weinig grote gezelschappen, die zowel jeugd- als volwassenentheater maken. 

Wat ontbreekt, is een vanzelfsprekende samenwerking en uitwisseling tussen het volwassenen- en het 

jeugdtheatercircuit. Een aantal personen, waaronder Joop van Kuyvenhoven (producent Stip producties) en 

Willy Smits (zakelijk leider Stella Den Haag) schreven een stuk op verzoek van Tweetakt en waren twee van 

de zeven sprekers tijdens dit debat.  

                                                 
107 Maanen, H. van. HET jeugdTHEATER VAN DE TOEKOMST. 1999. (p. 8) 

108 Idem. (p. 9) 

109 Idem. (p. 10) 

110 Idem. (p. 10) 
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September 2005September 2005September 2005September 2005    

Staatssecretaris Van der Laan komt met de nota Verschil maken. 

 

Zij stelt daarin dat: “De huidige cultuurnotasystematiek als beheersinstrument ruimschoots voldoet, maar 

als beleidsinstrument is verschrompeld tot een verbureaucratiseerde en ontzielde procedure.” De 

veranderingen die zij met Verschil maken voorstelt, beogen: “Eerst en vooral het cultuurbeleid weer tot 

inzet te maken van debat met de sector en de Kamer. Dat was en is nog steeds haar uitgangspunt voor de 

herijking. Het is immers niet alleen de taak van de overheid voorwaarden te scheppen voor een kwalitatief 

hoogwaardig cultuuraanbod, maar [zij moet er ook voor zorgen] dat de betekenis ervan voor de 

samenleving zo goed mogelijk zichtbaar wordt gemaakt. Om dat doel te bereiken is een herijking nodig van 

de politieke betrokkenheid bij de verdeling van subsidies, onder het motto: op afstand waar mogelijk, 

betrokken waar nodig. 

 

De randvoorwaarden voor de vormgeving van het subsidiebestel: 

� Het systeem is open en dynamisch, dat wil zeggen toegankelijk voor nieuwe initiatieven en geeft 

geen voorkeursbehandeling aan het gevestigde. 

� Medebestuurders en betrokkenen zijn in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de 

besluitvorming. 

� Het instrument van vierjarige subsidies, waarin het oordeel van deskundigen een belangrijke of 

zelfs een doorslaggevende rol speelt, blijft behouden. 

� De wijze van subsidiëring sluit aan op de werkwijze van de culturele organisatie (differentiatie). 

� Er zijn waarborgen van transparanties, dat wil zeggen dat in de besluitvorming voor betrokkenen 

zichtbaar en kenbaar is welke overwegingen op welk moment in de besluitvorming tot gelding 

komen.”111 

 

1 november 20051 november 20051 november 20051 november 2005    

Brief van de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en –producenten (VNT) aan de 

staatssecretaris van Cultuur. 

 

In deze brief deelt Jan Post, de voorzitter van de VNT, de staatssecretaris mee dat de VNT dat zij de 

voorgestelde systeemwijzigingen niet delen. 

 

28 november 200528 november 200528 november 200528 november 2005    

Wetgevingsoverleg met de Kamer waarin de nota Verschil maken werd behandeld. 

 

Tijdens dit overleg verzocht de Kamer in een motie de voor- en nadelen van de huidige voorstellen tot 

verbetering van de cultuurnotasystematiek te vergelijken met de wijze waarop de ‘arts councils’ in 

Engeland opereren.  

                                                 
111 Brief staatssecretaris Van der Laan aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Den Haag, 2 juni 

2006. (p. 1-2) 
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14 maart 200614 maart 200614 maart 200614 maart 2006    

Debat met als titel: ‘Donkere wolken of een frisse wind?’ 

 

Het eerste initiatief van de werkgroep: Toekomst jeugdtheater VNT sectie II (sectie II is de 

jeugdtheatersectie van de VNT). Deze werkgroep bestaat uit: Lieke Beijlsmit (zakelijk leider Theatergroep 

Wederzijds), Serge Wetsels (zakelijk leider Het Laagland), Johanna Somers (zakelijk leider Stip producties), 

Willy Smits (zakelijk leider Stella Den Haag) en Daphne van Iperen (projectassistente). Zij organiseerden en 

organiseren een aantal studiebijeenkomsten over de toekomst van de jeugdtheatersector. Het eerste debat 

werd mede georganiseerd door Mieke van Oorschot. 

 

Naar aanleiding van de debatmiddag zijn een paar conclusies te trekken. Bundeling van krachten en meer  

samenwerken met andere instellingen, opleidingen, bedrijven, financiers et cetera, bij voorkeur op 

regionaal en stedelijk niveau. Nieuwe structuren ontwikkelen en allianties aangaan om differentiatie en 

ruimte voor nieuwe theatermakers te bevorderen. Een belangrijke opsteker, met name verdedigd door Giep 

Hagoort (hoogleraar in de kunsten op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en Evert de Jager (zakelijk 

leider Nationale Toneel), is dat de ambities voor de toekomst niet afhankelijk mogen zijn van 

overheidsbeleid; proactief te werk gaan, beleid op maat ontwikkelen (gemaakt vanuit de eigen artistieke 

ambitie en identiteit) en dat presenteren aan overheid en financiers. Cultureel ondernemerschap zien als 

een uitdaging om groei te bevorderen. 

 

Tot slot is het van belang dat de jeugdtheatersector zich niet afkeert van het onderwijs, vanwege schijnbare 

onverenigbaarheid, maar dat makers een inhoudelijk dialoog aangaan met het onderwijs over de inhoud 

van kunst en cultuureducatie en de plaats die een gezelschap daarin kan hebben.  

 

2 juni 20062 juni 20062 juni 20062 juni 2006    

In een brief gericht aan de Kamer geeft staatssecretaris Van der Laan antwoord op de vragen van de 

Kamer gesteld in het wetgevingsoverleg van 28 november 2005. 

 

“In het Engelse model is de subsidieverlening voor de podiumkunsten en de beeldende kunst 

ondergebracht in één organisatie, de Arts Council. Daarnaast zijn er aparte councils voor film, design en 

een voor musea, archieven en bibliotheken. De Arts Council kent negen regionale bureaus. De minister 

neemt zelf geen subsidiebeslissingen. Het concept van de Arts Council is heel goed vergelijkbaar met dat 

van de Nederlandse fondsen, met dien verstande dat de fondsen niet regionaal maar sectoraal zijn 

ingericht.”112 

 

Van der Laan stelt dat: “Het model van de Engelse Arts Council verleidelijk oogt, omdat het alle ruimte laat 

aan de professie om kunstbeleid te voeren, buiten de politiek om. Het is overzichtelijk, het voorkomt 

politiek ‘instellingengedoe’ en het geeft alle ruimte aan artistiek-inhoudelijke overwegingen. […] Toch is het 

                                                 
112 Brief staatssecretaris Van der Laan aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Den Haag, 2 juni 

2006. (p. 2) 
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[haar] inziens onwenselijk om het Engelse model in zijn uiterste consequentie over te nemen. Dan zouden 

de voordelen van verdere fondsvorming omslaan in stevige nadelen voor het cultuurbeleid: 

� Het zou niet leiden tot meer cultuurpolitiek debat, maar juist tot politieke ‘onthouding’; cultuur 

speelt dan op de politieke agenda nauwelijks een rol van betekenis meer. 

� Er ontstaat één grote monopolistische organisatie die alle subsidiebeslissingen neemt, zonder 

corrigerende mechanismen omdat de oordelaar/adviseur ook de beslisser is. 

� Er wordt afscheid genomen van de bestuurlijke samenwerking met de andere overheden, die 

gebaseerd is op een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het cultuurbeleid.”113 

 

“Verschil maken kiest voor de koers: politieke betrokkenheid [of te wel ministeriele verantwoordelijkheid, 

DvI] waar nodig, beslissingen op afstand [verantwoordelijkheid van de fondsen, DvI] waar mogelijk.”114 

 

2 juni 20062 juni 20062 juni 20062 juni 2006    

Brief van de Raad voor Cultuur gericht aan de staatssecretaris, met als onderwerp: voorstel van wet tot 

wijziging van de Wet op het specifieke cultuurbeleid. 

 

De Raad voor Cultuur gaat vooral in op de volgende onderwerpen: “de inrichting van de Raad en diens 

aandachtsgebieden, de Cultuurnota en de differentiatie van het subsidiebestel.” 

 

De Raad acht het voorstel nogal abrupt. “Temeer omdat [de nota Verschil maken geen aanleiding geeft tot 

de] gevoerde maatschappelijke en politieke discussie. Daarnaast is de Raad niet overtuigd van de 

inhoudelijke noodzaak van die verandering. Het is voor de Raad nog maar de vraag of de nu voorgestelde 

vrijblijvendheid wel in afdoende mate zal voorzien in de behoefte tot geregelde herijking en bijstelling van 

het cultuurbeleid. Het voorstel maakt daarnaast eigenlijk alleen maar duidelijk wie die behoefte bepaalt, 

maar laat volstrekt in het midden aan de hand van welke criteria die behoefte wordt gedefinieerd en 

vastgesteld. Daardoor is het risico groot dat in de toekomst meer zal worden gesproken over de vraag of er 

al dan niet behoefte is aan een of meer bepaalde nota’s dan over de inhoud van het te voeren beleid.”115 

 

De Raad stemt in met de voorgenomen differentiatie van het subsidiestelsel, waarbij de voor de structurele 

subsidiëring van culturele instellingen wordt opgesplitst in drie vormen: 

1. Instellingen onder de verantwoordelijkheid van de minister; instellingen die een specifieke functie 

in het landelijke bestel vervullen. 

2. Instellingen onder de verantwoordelijkheid van de minister; instellingen die een kernfunctie 

innemen in de regionale en stedelijke basisinfrastructuur. 

3. Instellingen onder de verantwoordelijkheid van de fondsen; instellingen die momenteel louter op 

grond van artistiek-inhoudelijke overwegingen deel uitmaken van de Cultuurnota 2005-2008. 

 

                                                 
113 Brief staatssecretaris Van der Laan aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Den Haag, 2 juni 

2006. (p. 4) 

114 Idem. (p. 4) 

115 Brief Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Van der Laan. Den Haag, 2 juni 2006. (p. 3) 
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7 juni 20067 juni 20067 juni 20067 juni 2006    

Brief van de VNT aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer 

der Staten Generaal, met als onderwerp: Verschil maken. 

 

Jan Post, voorzitter van de VNT, legt uit dat de vereniging hard aan de slag is gegaan om de knelpunten van 

de cultuurnotasystematiek te definiëren om op basis van die analyse te komen tot een plan van aanpak. 

Dit gebeurde onder de werktitel ‘Verschil maken doen we zelf’. 

 

De VNT geeft aan dat: “Met de nota Verschil maken de staatssecretaris aan de huidige situatie niet veel 

veranderd. Zij plaatst de bovengestelde problemen op afstand, vraagt om reorganisatie van het FAPK en 

beschouwt het probleem daarmee als opgelost. Maar met het inrichten van andere loketten worden de 

onderliggende knelpunten waarmee de sector te kampen heeft niet opgelost.”116 

 

“De VNT is zogezegd een intensieve periode van zelfreflectie ingeslagen. Meer dan vroeger realiseren de 

leden zich dat, wil men de artistieke kracht van de sector behouden, er op een aantal gebieden intensief 

moet worden samengewerkt. Deze samenwerking regelt de instroom en doorstroom vanuit het 

kunstvakonderwijs in de sector. Deze samenwerking zet aan tot zakelijke en artistieke synergie in een 

samenhang die tot op heden niet aan de orde is in de subsidiesystematiek. Deze samenhang bevordert 

een duidelijke versterking van de positie van het toneel op de podia, in samenwerking met de podia, FAPK 

en de Raad voor Cultuur.”117 

 

September 2006September 2006September 2006September 2006    

Presentatie van het rapport: Uit! Van de Commissie Hedy d’Ancona, bestaande uit Hedy D’Ancona (oud-

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel 

Planbureau), Harry Kramer (consultant, voormalig hoofd media Ministerie OCenW), Jaap Mulders (voormalig 

zakelijk directeur van het Nationale ballet) en Laurien Saraber (beleidsadviseur en onderzoeker), tevens 

secretaris van de commissie. Geschreven in opdracht van: DOD Brancheorganisate voor de Dans (DOD), 

Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten (FAPK), Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing 

(FPPM) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). 

 

De commissie D’Ancona kreeg in januari 2006 de opdracht van een aantal brancheorganisaties (DOD, 

VSCD en de Vereniging Nederlandse Muziek Ensembles, de VNME) en landelijke fondsen (FAPK en FPPM) 

om onderzoek te doen naar de zogeheten ‘podiumkunstproblematiek’. De opdracht en de doelstellingen 

voor deze commissie was: “Te onderzoeken welke oorzaken hiervoor zijn aan te wijzen en te formuleren 

welke veranderingen noodzakelijk zijn om de betekenis van het rijksgefinancierde aanbod aan 

podiumkunsten te versterken, in een nationaal en internationaal perspectief. [Als aandachtspunten bij deze 

centrale doelstelling werden genoemd.] Een betere balans tussen aanbod, distributie en afname; de rol- en 

                                                 
116 Brief VNT aan vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten Generaal. 

Amsterdam, 7 juni 2006. (p. 2) 

117 Idem. (p. 2) 
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taakverdeling tussen rijk, provincie en gemeenten; de rol van het (kunstvak)onderwijs; publiek-private 

samenwerking; invloeden van sociale regelgeving en ‘alle andere gewichtige omgevingsfactoren’.”118  

De commissie D’Ancona onderscheidt in haar rapport twee kanten van het probleem, namelijk de 

aanbodzijde van de podiumkunsten en de afzetzijde van de podiumkunsten. 

 

1. De aanbodzijde van de podiumkunsten, zoals bedoeld in deze context, betreft de producerende 

instellingen, de gesubsidieerde gezelschappen en makers van podiumkunsten. Door de commissie 

D’Ancona worden een aantal knelpunten geconstateerd, dit zijn: 

� Een versnippering van aanbod over veel verschillende aanbieders. 

� De aard en kwaliteit van het aanbod over de hele linie. 

� Een gebrek aan continuïteit in het aanbod per producent. 

� Haperende in- en doorstroom in het bestel. 

 

Deze knelpunten worden vertaald in een aantal aandachtspunten, welke de commissie als volgt heeft 

geformuleerd: “Een realistische heroverweging van de verhouding tussen kwantiteit en kwaliteit (zowel 

artistiek als bedrijfsmatig) per instelling en binnen het bestel als geheel; erkenning van meer, 

uiteenlopende typen van kwaliteit; meer aandacht voor continuïteit en voor verbindingen tussen ‘oud’ en 

‘nieuw’; meer dynamiek in de sector: het ontwikkelen van exit-strategieën en een scherpere selectie na de 

poort.”119 

 

2. De afzetzijde van de podiumkunsten, zoals bedoeld in deze context, betreft de podia. Door de 

commissie D’Ancona worden wederom een aantal knelpunten geconstateerd, dit zijn: 

� Veronderstelde verdringingseffecten. 

� De vraag van podia. 

� De schaal van vraag en aanbod. 

� Programmeringbudgetten. 

 

Ook hiervoor worden een aantal aandachtspunten weergegeven: “Erkennen aan aanbodzijde dat 

verdringingseffecten voor een belangrijk deel binnen de sector zelf plaatsvinden en het ontwikkelen van 

strategieën om daarmee om te gaan; ruimte creëren voor aanbod waarnaar overvraag is [de vraag van het 

publiek, DvI]; een betere aansluiting zoeken tussen de schaal van podia enerzijds en die van het aanbod 

anderzijds; duidelijkheid scheppen in de verantwoordelijkheid voor programmeringbudgetten.” 120 

 

In het rapport Uit! worden uiteindelijk drie punten weergegeven, waar de podiumkunstsector (maar ook de 

politiek) mee aan de slag moet. Dit zijn: 

� Bewuster investeren in kwaliteit. 

� Meer samenhang in de sector. 

                                                 
118 d’Ancona, H. e.a. Uit! Naar gesubsidieerde podiumkunsten met een nieuw élan. Den Haag: 2006. (p. 5) 

119 Idem. (p. 23) 

120 Idem. (p. 29) 
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� Een actievere houding ten aanzien van actuele artistieke, maatschappelijke en 

marktontwikkelingen in binnen- en buitenland. 

 

“De commissie concludeert dat dit de drie lijnen zijn waarlangs veranderingen zouden moeten worden 

ingezet om de aansluiting tussen vraag en aanbod, en daarmee het aandeel, élan en de betekenis van de 

overheidsgefinancierde podiumkunsten, te versterken.”121 

 

26 september 200626 september 200626 september 200626 september 2006 

2e bijeenkomst: ‘De veranderende markt’. 

 

Tweede initiatief van de werkgroep Toekomst Jeugdtheater sectie II VNT, een gesprek tussen de sectie II 

leden en een aantal programmeurs. Er werden toespraken gehouden door Pietie van Veen (programmeur 

Zaantheater in Zaandam) en Ingrid Melman (programmeur Theater de Lieve Vrouw in Amersfoort). Na een 

kort discussiemoment sloot Kees Vuyk (directeur Theater Instituut Nederland) het programma af met een 

aantal conclusies en aanbevelingen voor een verder gesprek. Dit slotwoord was tevens het laatste officiële 

optreden van Kees Vuyk als directeur van het Theater Instituut Nederland. 

 

� Men is van mening dat als een gezelschap in de grote zaal wil staan, het een compromis zal 

moeten sluiten waarbij de drempel laag wordt gehouden voor een groot publiek. Hierbij kan 

gedacht worden aan het gebruiken van bekende, tot de verbeelding sprekende titels. Tegelijkertijd 

is het voor gezelschappen die zijn opgericht om bepaalde kwaliteit en ontwikkeling te brengen van 

levensbelang dat het goede aansluiting vindt met de inhoud, te beginnen met een artistiek plan. 

Maar het één sluit het ander niet uit. 

� Theaters programmeren zoveel voorstellingen dat het onmogelijk is aan elke voorstelling evenveel 

marketingaandacht te besteden en gezelschappen ontbreekt het vaak aan tijd. Gepleit wordt om 

meer in series te spelen om een betere band op te bouwen met de diverse podia.  

� De sector moet aan gemeenschapsopbouw doen. Op je plek blijven, niet te veel reizen en je 

publiek leren kennen. Mensen het idee geven dat ze ergens bij horen. Hierbij moet ook de lokale 

bevolking worden betrokken, met name de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. 

 

29 september 200629 september 200629 september 200629 september 2006    

Brief van minister Van der Hoeve aan de Raad voor Cultuur met als onderwerp: agenda cultuurbeleid en 

culturele basisinfrastructuur. 

 

De minister stelt de Raad de volgende vragen: 

� “Welke problemen moeten, gelet op maatschappelijke trends en ontwikkelingen (demografisch, 

economisch, sociaal, ruimtelijk en bestuurlijk), met voorrang worden opgelost in de cultuur als 

                                                 
121 d’Ancona, H. e.a. Uit! Naar gesubsidieerde podiumkunsten met een nieuw élan. Den Haag: 2006. (p. 47) 
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geheel en binnen de afzonderlijke sectoren en wat zijn kansrijke ontwikkelingen waar het 

cultuurbeleid van de overheid op in kan spelen?”122 

� “[Het verzoek] om voor alle sectoren aan te geven welke functies tot de culturele 

basisinfrastructuur kunnen worden gerekend, rekening houdend met een goede geografische 

spreiding en het culturele profiel van steden en regio’s. [En het verzoek aan de Raad om] tevens 

aan te geven welke instellingen deze functies naar zijn oordeel op dit moment vervullen.”123 

 

Speciaal voor het jeugdtheater, de jeugddans en het jeugdmuziektheater, vraagt de minister: “Een nadere 

analyse te maken van [het] podiumkunstenbestel voor de jeugd als geheel. De Raad wordt ook hier 

gevraagd aan te geven welke functies deel zouden moeten uitmaken van de basisinfrastructuur 

podiumkunsten (en hoeveel), daarbij rekening houdend met de volgende aspecten: aandacht voor 

verschillende leeftijdsgroepen (aanbod voor kinderen en jongeren), brede publiekvoorziening, regionale 

spreiding en standplaatsgemeente.”124 

 

6 oktober 20066 oktober 20066 oktober 20066 oktober 2006    

Brief van de Raad voor Cultuur aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal met als 

onderwerp: reactie op Verschil maken. 

 

De Raad pleit in dit advies voor: “Een voortzetting van de directe politieke verantwoordelijkheid voor het 

cultuurbeleid. Hij wijst het onderbrengen van alle rijkssubsidies in één organisatie buiten het rijk [af], 

vergelijkbaar met het Engelse Arts Council, […] omdat daarmee de politieke betrokkenheid zal verminderen. 

Maatwerk in subsidies acht hij een goede zaak, maar dat moet niet leiden tot beleidsmatige versnippering. 

De rijksoverheid dient een integrale verantwoordelijkheid te dragen voor een landelijke basisinfrastructuur, 

fondsen, een beperkte categorie musea en bijzondere programma’s. Visitaties kunnen een zinvol 

instrument van interne kwaliteitszorg zijn, maar de rijksoverheid zal tot een eigen oordeel dienen te komen 

over het functioneren van instellingen.”125 

 

16 oktober 200616 oktober 200616 oktober 200616 oktober 2006 

Toezeggingsregistratie OCW 

 

Betreffende de cultuurnotasystematiek, heeft de minister van OCW, tijdens het wetgevingsoverleg over 

cultuur op 16 oktober, het volgende toegezegd: 

� De minister komt terug op het voorstel van mevrouw Nijs om de verantwoordelijkheid van de sector 

te vergroten bij de advisering door de Raad voor Cultuur. 

                                                 
122 Brief minister Van der Hoeve aan Raad voor Cultuur. Den Haag, 29 september 2006. (p. 2) 

123 Idem. (p. 3) 

124 Idem. (p. 4) 

125 Brief Raad voor Cultuur aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Den Haag, 6 oktober 2006. 

(p. 1) 
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� De minister zal de Kamer op de hoogte houden over het verdere verloop van het overleg met het 

bestuur van de drie podiumkunstfondsen, betreffende het initiatief om samen één geheel te 

vormen. 

� De Kamer kan binnenkort, na aanleiding van de gesprekken tussen de ministeries van Financiën 

en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voortgangsrapportage cultuur en economie tegemoet 

zien. 

 

Oktober 2006Oktober 2006Oktober 2006Oktober 2006    

De nota Verschil maken wordt door de Kamer ter kennisneming aangenomen. 

 

November 2006November 2006November 2006November 2006    

Het advies van de commissie Alons met als titel: naar een fonds voor muziek, dans en theater. Een advies 

over een nieuwe landelijke fondsstructuur voor de podiumkunsten. De commissie bestond uit: Carel Alons 

(voorzitter, directeur Ro Theater), Hans van Maanen (hoogleraar Kunst en Maatschappij aan de 

Rijksuniversiteit Groningen), Stan Paardekoper (directeur Brabants Orkest), Nico van der Spek (zelfstandig 

adviseur, coach en procesbegeleider) en Laurien Saraber (secretaris, onafhankelijk onderzoeker, publicist 

en adviseur). 

 

De tekst is geschreven in opdracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de besturen 

van de drie landelijke publieke podiumkunstfondsen. Dit zijn het Fonds voor Amateurkunst en 

Podiumkunsten (FAPK), Fonds voor de Scheppende Toonkunst (FST) en het Fonds Podiumprogrammering 

en Marketing (FPPM). 

 

De commissie heeft gesprekken gevoerd met het FPPM, het FAPK, het FST en vertegenwoordigers uit het 

veld. Daarnaast heeft zij kennis genomen van de nota Verschil maken van staatssecretaris Van der Laan en 

de rapporten Uit! van de commissie d’Ancona en Het kan zoveel mooier in de podiumkunsten van de VSCD.  

 

“[Naar aanleiding] van haar onderzoek en bevindingen adviseerde de commissie de huidige drie fondsen 

samen te voegen tot één fonds [het sinds januari 2008 functionerende NFPK+, DvI]. Met als belangrijkste 

overwegingen: 

� Artistieke ontwikkelingen vragen dwarsverbanden. 

� Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een samenhang tussen hoe kunst gemaakt wordt en 

hoe zij kan worden beleefd. 

� Samenbundeling maakt krachtiger: in organisatie, als gesprekspartner van overheden, en in 

kennis van het podiumkunstenveld. 

� De hele keten in één huis betekent versterking van de samenhang tussen scheppen, aanbod en 

afname. 

� Duidelijkheid voor het veld: alle aanvragen naar één organisatie voor muziek, dans en theater.”126 

                                                 
126 Alons, C. e.a. Naar een fonds voor muziek, dans en theater: advies over een nieuwe landelijke fondsstructuur voor 

de podiumkunsten. Utrecht: 2006. (p. 12) 
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N.B. Tot 1 januari 2009 gelden de aparte regelingen van de drie oude fondsen. 

 

11 december 200611 december 200611 december 200611 december 2006    

Brief van Lieke Beijlsmit (zakelijk leider Theatergroep Wederzijds) en Willy Smits (zakelijk leider Stella Den 

Haag) namens de sectie II VNT, aan de Raad voor Cultuur. 

 

Deze brief is een reactie op de eerder gestelde vragen van minister Van der Hoeven aan de Raad voor 

Cultuur betreffende het jeugdtheater. Het belang en het unieke karakter van het jeugd- en jongerentheater 

wordt benadrukt. Tevens ziet de sectie de analyse over het podiumkunstenbestel ‘voor de jeugd’ met 

belangstelling tegemoet. “Hierbij gaat de minister er kennelijk vanuit dat de doelgroep (het publiek) als 

bindend element gezien moet worden, in plaats van de inhoudelijke disciplines dans, theater en 

muziektheater. Het is de sectie opgevallen dat de minister voor het jeugdtheater een uitzondering lijkt te 

maken, zonder expliciet aan te geven wat de visie hierachter is. Deze disciplines worden als het het 

volwassen publiek betreft niet in een dergelijke samenhang geanalyseerd.”127 

 

Maart 2007Maart 2007Maart 2007Maart 2007    

Advies agenda cultuurbeleid & culturele basisinfrastructuur van de Raad voor Cultuur met als titel: 

Innoveren, participeren! 

 

“De adviesaanvraag van de minister was tweeledig: enerzijds een antwoord te geven op de vraag welke 

onderwerpen hoog op de culturele beleidsagenda voor de komende jaren moeten worden gezet. En ten 

tweede [bekijken] hoe de subsidiesystematiek kon worden verbeterd en gestroomlijnd. De Raad heeft 

beide vragen met elkaar in verband gebracht en gezocht naar een structuur die de grootste kansen zou 

bieden op het implementeren van het gewenste beleid. Het vertrekpunt in de redenering was dat het 

politiek bestuur zich op enige afstand zou kunnen plaatsen van een aantal uitvoeringsvragen. Of zoals de 

adviesaanvraag het stelt: op afstand waar directe ministeriële verantwoordelijkheid niet opportuun is. De 

Raad heeft dat vertaald in de behoefte aan ruimte die de politiek heeft om zich te concentreren op de grote 

opgaven waar cultuur en samenleving voor staan. Dat betekent dat het aantal instellingen waarvoor de 

bewindspersoon rechtstreeks verantwoordelijkheid draagt relatief gering zou moeten zijn én dat de 

desbetreffende instellingen aangesproken moeten kunnen worden om, binnen hun eigen 

verantwoordelijkheid, bij te dragen aan die beleidsimplementatie.”128 

 “Tot de landelijke basisinfrastructuur worden functies gerekend waarbij niet alleen artistiek-

inhoudelijke overwegingen, maar ook bestuurlijke en beleidsmatige overwegingen een rol spelen. In de 

adviesaanvraag wordt nog nader gespecificeerd dat het dan om instellingen moet gaan die een functie in 

een landelijk bestel vervullen of instellingen die een kernfunctie vervullen in de regionale en stedelijke 

basisinfrastructuur. Instellingen die deze functies vervullen, kunnen een vierjaarlijkse subsidie (in het 

                                                 
127 Brief L. Beijlsmit en W.F. Smits aan Raad voor Cultuur. Amsterdam, 11 december 2006. (p. 3) 

128 Raad voor Cultuur. Advies agenda cultuurbeleid & culturele basisinfrastructuur: Innoveren, participeren! Den Haag: 

Raad voor Cultuur, 2007. (p. 35) 
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vierjaarlijkse Subsidieplan als opvolger van de Cultuurnota) krijgen of een langjarige subsidie. Tot de 

landelijke basisinfrastructuur direct onder het ministerie van OCW rekent de minister de volgende functies: 

� De instandhoudingsfunctie binnen de podiumkunsten. 

� De ontwikkelingsfuncties (met name cultuurwerkplaatsen, productiehuizen in de podiumkunsten, 

presentatie-instellingen in de beeldende kunst en internationale vakfestivals). 

� De ondersteuningsfunctie binnen alle sectoren, bijvoorbeeld sectorinstituten.”129 

 

De Raad voor Cultuur wijst er tevens op dat de afspraken die eind twintigste eeuw door de drie 

verschillende overheden zijn gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling nodig aan revisie toe is. Een 

van de afspraken waar de Raad op doelt, heeft betrekking op het jeugdtheater. Het betreft de commissie-

Zeevalking (1986) waar al eerder in deze scriptie aandacht aan is besteed. 

 

Over het jeugdtheater zegt de Raad voor Cultuur het volgende: “Het jeugdtheater heeft zich de afgelopen 

decennia ontwikkeld tot een volwaardige en kwalitatief hoogstaande tak van de Nederlandse theatersector. 

Bovendien heeft het jeugdtheater niet alleen een artistieke, maar ook een educatieve taak. Het bereikt 

dankzij de schoolvoorstellingen een groot deel van de Nederlandse jeugd, en speelt mede daardoor een 

grote rol in de publieksontwikkeling en betekenis van het theater. En het bereikt een groot publiek. Om 

deze redenen hoort het jeugdtheater volgens de Raad in de basisinfrastructuur thuis.  

 In de huidige Cultuurnota zijn er twaalf landelijk gespreide jeugdtheatervoorzieningen die vanwege 

de aanbevelingen van de commissie-Zeevalking (1986) voor zestig procent door andere overheden worden 

gesubsidieerd. In de basisinfrastructuur is volgens de Raad plaats voor acht jeugdtheatergezelschappen, 

die verspreid zijn over de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio’s Noord, Oost, Brabant, 

Utrecht en Limburg.”130  

 

Als knelpunten in het huidige jeugdtheaterbestel noemt de Raad voor Cultuur de volgende punten: 

� Het huidige bestel is te eenvormig: alle groepen hebben een beperkt budget en daardoor een 

beperkte omvang. Dit heeft tot gevolg dat de grootte van deze producties weinig differentiatie kent. 

� Er is behoefte aan meer grotezaalvoorstellingen voor de jeugd. 

� De opvolging van huidige jeugdtheatermakers is moeilijk, aangezien jonge theatermakers niet 

meer expliciet kiezen voor het jeugdtheater, maar ook volwassenentheater willen maken. 

 

Om deze knelpunten op te lossen, pleit de Raad voor twee jeugdtheaterinstellingen die de omvang hebben 

van een stads- of regiogezelschap. 

De Raad ziet een demografische ontwikkeling plaatsvinden in de provincie Flevoland, en dan met 

name Almere. Deze stad ontwikkelt zich tot een zeer kinderrijk gebied. Hierdoor pleit de Raad voor een 

productiehuis in die regio waar het jeugdtheater zich kan ontwikkelen. Daarentegen ziet de Raad geen 

ruimte in de basisinfrastructuur voor specifiek jongerentheater, aangezien hij geen verschil ziet tussen 

                                                 
129 Raad voor Cultuur. Advies agenda cultuurbeleid & culturele basisinfrastructuur: Innoveren, participeren! Den Haag: 

Raad voor Cultuur, 2007. (p. 38) 

130 Idem. (p. 168) 
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jeugdtheatergezelschappen die zich hebben ontwikkeld als producent van specifiek jongerentheater en 

volwassenentheatergezelschappen die zich ook op een jong publiek richten. 

 

22 juni 200722 juni 200722 juni 200722 juni 2007    

Nota Kunst van leven, hoofdlijnen cultuurbeleid, geschreven door minister Plasterk. 

 

Minister Plasterk begint zijn nota met een citaat van Emanuel Boekman en vervolgt door aan te geven 

waarom kunst gesubsidieerd moet worden. Subsidiëring van kunst wordt bekrachtigd door kunst te zien als 

collectief goed of merit good, maar ook door de externe effecten die kunst heeft op het gebied van 

toerisme. Als laatste haalt Plasterk het conserveringsargument aan, waarmee hij aangeeft dat kunst en 

cultuur voor toekomstige generaties in stand gehouden moet worden.  

 

De minister geeft aan het advies Innoveren, participeren! van de Raad voor Cultuur ter inspiratie voor zijn 

eigen nota gebruikt te hebben. Hij zegt hierover: “De inzichten van de Raad vormen mede de basis van het 

cultuurbeleid van dit kabinet. Een vrij, divers, toegankelijk en internationaal hoogstaand cultureel aanbod 

heeft een waarde in zichzelf. Kunst, cultureel erfgoed en media vertegenwoordigen onze immateriële 

rijkdom. In het beleidsprogramma heeft het kabinet aangegeven deze waarde te erkennen en ernaar te 

streven zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst, cultureel erfgoed en media. Daarom 

voelt de regering zich verantwoordelijk voor een landelijke basisinfrastructuur aan culturele 

voorzieningen.”131 

 

De hoofdpunten van zijn nota zijn: 

� “Excellentie: Begeleiding en ontwikkeling van (top)talent. Het gaat om doorstroommogelijkheden 

voor talent, om het ontwikkelen en toepassen van nieuwe inzichten, om deelname aan 

internationaal debat en reflectie. Maar ook om de banden tussen de publieke omroep en de 

cultuursector te versterken. 

� Innovatie en e-Cultuur: Meer samenhang en minder schotten tussen de verschillende sectoren om 

zo innovatie, experiment en vernieuwing van de grond te laten komen. Inzetten op de bijdrage die 

de publieke omroep kan leveren aan de cultuursector, met name door het gebruik van nieuwe 

media. 

� Participatie: Bevorderen dat cultuur meer mensen bereikt. Via een 10-puntenplan 

cultuurparticipatie met aandacht voor educatie, amateurkunst, digitalisering en toegankelijkheid 

en het gratis openstellen van musea voor kinderen tot en met twaalf jaar. 

� Mooier Nederland: Doel is met ambitieus architectuurbeleid en door modernisering van de 

monumentenzorg de culturele bijdrage aan een mooier Nederland te versterken. 

� Een sterke cultuursector: een sector die stevig op eigen benen staat en verankerd is in de 

maatschappij, die zorgt voor goed bestuur en meer eigen inkomsten genereert.”132 

                                                 
131 Plasterk, dr. R.H.O. Kunst van leven. Hoofdlijnen cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, 2007. (p. 2) 

132 Idem. (p. 2-3) 
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Minister Plasterk geeft in zijn nota te kennen dat hij de zorg voor een goed en divers 

podiumkunstenaanbod voor jeugd en jongeren (mede) een taak van de rijksoverheid blijft. Hij zegt hierover: 

“Ik wil de aanvraagprocedure voor dit aanbod in deze fase breder openstellen dan de raad in zijn advies 

heeft aangegeven. In de landelijke basisinfrastructuur is ruimte voor een breed jeugd- en jongerenaanbod 

op het gebied van theater, dans, muziek en muziektheater.”133 

 

Over de aanvraagprocedure voor de kunstenplanperiode 2009-2012 zegt hij het volgende: “Omdat er op dit 

moment nog veel verschil is tussen de disciplines jeugdtheater, jeugddans en jeugdmuziek wil ik de periode 

2009-2012 gebruiken om voortvarend te werken aan de opbouw van een samenhangend 

podiumkunstenbestel voor de jeugd. Met betrekking tot de subsidieaanvragen voor deze periode hanteer ik 

de volgende werkwijze. Instellingen met als kernactiviteit specifiek op de doelgroep jeugd en jongeren 

gericht aanbod, kunnen voor de periode 2009-2012 hun aanvraag indienen bij het ministerie. Vervolgens 

worden de aanvragen niet alleen op artistiek-inhoudelijke gronden beoordeeld maar ook op hun potentie 

om op niet al te lange termijn een waardevolle bijdrage te leveren aan een evenwichtig 

podiumkunstenbestel voor jeugd en jongeren. Ten slotte vindt eventuele honorering van de aanvraag plaats 

door ofwel het ministerie dan wel het fonds. Om [zich] hierover te adviseren [stelt de minister] een 

gezamenlijke commissie in van deskundigen op het gebied van jeugdaanbod uit de Raad voor Cultuur en 

het nieuwe Fonds voor Muziek, Dans en Theater. Haar zal [hij] vragen een nadere analyse te maken van het 

podiumkunstenbestel voor de jeugd als geheel. De commissie wordt gevraagd van alle aanvragen aan te 

geven welke instellingen gesubsidieerd zouden moeten worden in het kader van de landelijke 

basisinfrastructuur (en hoeveel) en welke kunnen worden gesubsidieerd door het fonds. Daarbij moeten ze 

rekening houden met aandacht voor verschillende leeftijdsgroepen (aanbod voor kinderen en jongeren), 

brede publieksvoorziening, regionale spreiding en standplaatsgemeente.”134 

 

10 oktober 200710 oktober 200710 oktober 200710 oktober 2007    

Verzoek van minister Plasterk aan de Raad voor Cultuur om advies uit te brengen over een 

podiumkunstenbestel voor de jeugd door middel van een onafhankelijk aangestelde commissie. Dit 

verzoek was tweeledig. 

 

1. Het theater-, dans-, muziek- en muziektheateraanbod voor de jeugd analyseren en een 

(toekomstig) samenhangend jeugdpodiumkunsten bestel schetsen, waarbij ook ingegaan wordt op 

de financiering door de verschillende overheden. 

2. Het beoordelen van de subsidieaanvragen die instellingen voor het komende subsidieplan bij het 

ministerie indienen, waarbij de commissie bepaalt welke instellingen in het kader van de 

basisinfrastructuur, en welke door het NFPK+ moeten worden gesubsidieerd. 

 

 

                                                 
133 Plasterk, dr. R.H.O. Kunst van leven. Hoofdlijnen cultuurbeleid. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, 2007. (p. 26) 

134 Idem. (p. 30) 
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7 december 207 december 207 december 207 december 2007070707    

Brief van de Raad voor Cultuur aan minister Plasterk met als onderwerp: podiumkunstenbestel voor de 

jeugd 2009-2012. 

 

De Raad voor Cultuur heeft naar aanleiding van het verzoek van minister Plasterk een commissie 

aangesteld, welke de volgende samenstelling heeft: Lucia Claus (voorzitter, directeur stadsschouwburg 

Utrecht); Joep Baartmans-van den Boogaart (oud-gedeputeerde Noord-Brabant); Bart Vaessen (directeur de 

Lindeberg, centrum voor de kunsten Nijmegen); Marijke van der Woude (directeur Jonge Harten Festival 

Groningen); Matthijs Rümke (artistiek leider Het Zuidelijk Toneel); Neil Wallace (hoofd programmering 

Concert- en Congresgebouw De Doelen). 

 

De Raad is van mening dat er momenteel nog geen volwaardig podiumkunstenbestel voor de jeugd 

bestaat, maar dat deze wel in ontwikkeling is. Daarnaast heeft de commissie aangegeven de 

subsidieaanvragen van de instellingen voor het komende kunstenplan niet te willen beoordelen en legt dit 

verzoek van de minister dus naast zich neer. 

 

Met betrekking tot de uitgevoerde analyse van het jeugdpodiumkunstenbestel, geeft de Raad de volgende 

aanbevelingen: 

� De Raad pleit voor een verdere diversiteit binnen het jeugdtheaterbestel, waardoor 

jeugdmuziektheater en poppen- en objecttheater als aparte disciplines gezien worden binnen de 

basisinfrastructuur. 

� In het advies Innoveren, participeren! werd er geen onderscheid gemaakt tussen jeugdtheater en 

jongerentheater. De Raad heeft geconstateerd dat de vraag naar jongerentheater zo groot en 

gedifferentieerd is dat het aanbod ervan in de basisinfrastructuur zeker gesteld moet worden. 

Daarnaast pleit de Raad ervoor dat een aantal jeugdpodiumkunstinstellingen structureel 

producties voor kinderen vanaf twaalf jaar gaat maken, aangezien het aanbod voor deze 

leeftijdsgroep te klein is. Dit kan opgevangen worden, zo stelt de Raad, door een samenwerking 

tussen volwassen- en jeugdpodiumkunstinstellingen. 

� De Raad verwijst instellingen die talentontwikkeling als een kerntaak beschouwen door naar het 

nieuw op te richten Programmafonds Cultuurparticipatie. 

� Het belang van meer diversiteit in de jeugdpodiumkunstensector wordt benadrukt. 

� Dit advies beperkt zich tot instellingen die direct door het Rijk gesubsidieerd worden.  

 

De Raad pleit voor meer financiële middelen voor het jeugdpodiumkunstenbestel. 

 

In Innoveren, participeren! schetste de Raad een basisinfrastructuur voor het jeugdtheater, waarin de 

jeugdtheaterinstellingen gekoppeld worden aan de acht brandpunten in de steden Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag en de regio's noord, oost, zuid, Limburg en Utrecht. De Raad wil het aantal van acht instellingen 

uitbreiden naar negen, waarbij deze extra instelling gevestigd zou moeten zijn in het noordelijk deel van de 

regio oost, en dit deel van de regio van jeugdtheater moeten bedienen. Om nieuwe makers een kans te 

geven zichzelf te ontwikkelen, om groot gemonteerde jeugdvoorstellingen aan te bieden, pleit de Raad voor 
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twee grote podiumkunstinstellingen die deze taak op zich kunnen nemen. Een van deze instellingen zal 

zich in Amsterdam moeten vestigen, over de tweede vestingplaats doet de Raad geen uitspraak. 

 

21 december 200721 december 200721 december 200721 december 2007    

Reactie van minister Plasterk op het advies de Raad voor Cultuur met betrekking tot het 

jeugdpodiumkunstenbestel 2009-2012. 

 

Op basis van het advies van de Raad voor Cultuur stelt de minister dat: “De jeugdpodiumkunstinstellingen 

gezamenlijk een over het land gespreid, breed, kwalitatief hoogwaardig en divers aanbod van muziek, dans 

en theater voor publiek van kleuter- tot en met adolescentenleeftijd moeten garanderen. Daarbij dient er 

structureel aandacht te zijn voor producties voor de leeftijd vanaf twaalf jaar zodat het aanbod voor deze 

doelgroep vergroot wordt. Voor de realisatie van deze producties voor jongeren is het geheel van 

volwassenen- en jeugdpodiumkunsteninstellingen (zowel theater, dans als muziek) in een bepaalde stad of 

regio gezamenlijk verantwoordelijk.”135 

 

De minister neemt de gedachtegang van de Raad voor Cultuur met betrekking tot het jeugdmuziektheater 

en jeugdpoppen- en jeugdobjecttheater als aparte disciplines over. Tevens neemt de minister het advies 

over om het aantal gezelschappen van acht naar negen gezelschappen uit te bereiden. De gezelschappen 

zijn dan als volgt gespreid over het land: telkens één gezelschap dat verantwoordelijk is voor het aanbod in 

de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, eveneens telkens één gezelschap dat verantwoordelijk is 

voor het aanbod in de regio’s Noord en Midden en telkens twee gezelschappen die verantwoordelijk zijn 

voor het aanbod in de regio’s Oost en Zuid. De gezelschappen in de drie steden kunnen het 

spreidingsgebied Noord-Holland en Zuid-Holland voor hun rekening nemen.  

 

Het advies van de Raad voor Cultuur om tevens twee grote gezelschappen te subsidiëren, vindt de minister 

waardevol, maar kan hij niet realiseren. De minister is bereid om met de andere overheden hierover te 

praten.  

 

31 januari 200831 januari 200831 januari 200831 januari 2008    

Advies Commissie Cultuurprofijt met als titel: Meer draagvlak voor cultuur.  

 

De commissie had de volgende samenstelling: Martijn Sanders (voorzitter, voormalig directeur 

Concertgebouw), Jet de Ranitz (vice-voorzitter, zakelijk directeur Nederlands Dans Theater), Ryclef Rienstra 

(directeur VandenEnde Foundation), Morris Tabaksblat (oud-voorzitter Raad van Bestuur Unilever), Cees 

van ’t Veen (voorzitter Raad van Bestuur Fries Museum en Keramiekmuseum Het Princessehof), Carolien 

Croon (secretaris) en Femke Palstra (assistent). 

 

Bij aanstelling van de commissie heeft de minister het volgende kader gesteld: “Uitgangspunt bij de 

voorstellen is dat deze betrekking hebben op de rijksgesubsidieerde cultuurproducerende instellingen en 

                                                 
135 Brief minister Plasterk aan Raad voor Cultuur. Den Haag, 21 december 2007. (p. 3) 
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dat hiermee per 1 januari 2009 een structurele bezuiniging van 10 miljoen euro per jaar wordt 

gerealiseerd. Het gaat om cultuurproducerende instellingen zowel in de kunsten als in de sector erfgoed. 

Tegenover extensivering ter hoogte van 10 miljoen euro [plaatst hij] een investering van 15 miljoen euro, 

die ten goede komt aan de sectoren die bijdragen aan extensiveringen.”136 

 

“De commissie Cultuurprofijt bepleit een mentaliteitsverandering in de culturele sector en bij de overheid. 

De mentaliteit moet meer gericht zijn op het bevorderen van innovatie en het versterken van de band met 

de markt, particulieren en het bedrijfsleven. Het stimuleren van ondernemerschap is hiervoor noodzakelijk. 

Daarom adviseert de commissie de minister om rijksgesubsidieerde instellingen toe te staan een eigen 

vermogen op te bouwen. Tevens adviseert de commissie het instellen van een norm voor het verwerven 

van eigen inkomsten, het instellen van een tijdelijk Programma Cultureel Ondernemerschap en, op termijn, 

het oprichten van een investeringsfonds voor cultuur.”137 

 

“De commissie constateert [op basis van de rapportage van Berenschot, DvI] dat voor alle gesubsidieerde 

cultuurproducenten binnen de podiumkunsten een generieke norm eigen inkomsten kan worden 

vastgesteld die ligt tussen de 20 en 25%. De precieze norm moet nader worden berekend als duidelijk is 

welke instellingen per 2009 rechtstreeks zullen worden gefinancierd uit de cultuurnota.”138 Met eigen 

inkomsten bedoelt deze commissie alle inkomsten buiten de subsidies vanuit de cultuurnota. 

 “Voor instellingen die niet vallen in de categorie podiumkunsten of musea en toch worden 

gerekend tot de rijksgesubsidieerde cultuurproducerende instellingen zal ook een norm voor eigen 

inkomsten moeten worden bepaald. Het verdient aanbeveling om ook productiehuizen, werkplaatsen en 

jeugdtheatergezelschappen te prikkelen via een nader te bepalen norm eigen inkomsten die gezien de 

opdracht van deze instellingen lager zal uitvallen dan de generieke norm.”139 

 

1 februari 20081 februari 20081 februari 20081 februari 2008    

Deadline inleverdatum meerjarenbeleidplannen kunstenplanperiode 2009-2012 (Rijksoverheid). 

 

Op deze dag zijn er in totaal 275 meerjarenbeleidplannen ingeleverd, waaronder 20 van 

jeugdtheaterinstellingen. Van belang is te vermelden wat de Raad voor Cultuur onder de basisinfrastructuur 

verstaat en welke taken en kenmerken hij heeft opgesteld in zijn nota Innoveren, participeren! 

 

De Raad zegt over de basisinfrastructuur met betrekking tot de theatersector het volgende: “De 

basisinfrastructuur voor de theatersector is het geheel van functies met directe rijksverantwoordelijkheid 

dat een bloeiend professioneel theaterbestel in Nederland garandeert. Het gaat om functies die voor een 

langere periode voor de lokale, regionale en landelijke infrastructuur onmisbaar zijn: de 

                                                 
136 Sanders, M. e.a. Meer draagvlak voor cultuur. Den Haag: Commissie Cultuurprofijt, 2008. (p. 11) 

137 Persbericht op website Commissie Cultuurprofijt, 

http://www.cultuurprofijt.nl/files/Persbericht%20Meer%20draagvlak%20voor%20Cultuur%2031%20jan%2008.pdf, 

gezien op 4 augustus 2008. 

138 Sanders, M. e.a. Meer draagvlak voor cultuur. Den Haag: Commissie Cultuurprofijt, 2008. (p. 16-17) 

139 Idem. (p. 17-18) 
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instandhoudingsfunctie [waar het jeugdtheater onder valt, DvI], de ontwikkelingsfunctie en de 

ondersteuningsfunctie.”140 

 

Kenmerken van jeugdtheatergezelschappen opgesteld door de Raad in het advies Innoveren, participeren!: 

� Ze garanderen een landelijk gespreid geheel van jeugdtheatergezelschappen, met telkens één 

instelling in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio’s Noord, Oost, Brabant, 

Utrecht en Limburg. 

� Ze garanderen een breed, kwalitatief hoogwaardig aanbod van theater voor publiek van kleuter-  

tot adolescentenleeftijd voor schoolvoorstellingen en vrije voorstellingen in de kleine, midden-  en 

grote zaal. 

� Er is ruimte voor twee grotere jeugdtheatergezelschappen die kunnen beschikken over een 

herkenbaar ensemble en per seizoen een of meer groot gemonteerde producties maken. 

� Ze verspreiden het aanbod over landsdelen. 

� Ze initiëren en waarborgen artistieke vernieuwing. 

� Ze leveren een significante bijdrage aan het (jeugdtheater)bestel op stedelijk, lokaal, nationaal en 

internationaal niveau. 

� Ze zorgen ervoor dat er nieuwe Nederlandse toneelteksten voor het jeugdtheater worden 

ontwikkeld. 

� Ze zorgen voor vergroting van het aandeel van intercultureel jeugdtheater. 

 

De taken van de jeugdtheatergezelschappen die de Raad heeft opgesteld in haar advies Innoveren, 

participeren! zijn: 

� Ze produceren jeugdtheaterrepertoire. 

� Ze gaan een sterke binding aan met bestaande theaterinstellingen in standplaats en/of regio, 

zoals de schouwburg in de standplaats, jeugdtheatergezelschappen, theateropleidingen en 

productiehuizen. 

� Ze gaan een sterke binding aan met de andere theaterinstellingen binnen de 

instandhoudingsfunctie en maken gezamenlijk afspraken over het aanbod en de afname ervan 

door de theaters. 

� Ze dragen bij aan talentontwikkeling van artistieke spilfuncties. 

� Ze ontwikkelen en voeren beleid uit om een breed publiek te bereiken, met name in standplaats 

en/of regio, onder meer door het spelen voor schoolvoorstellingen. 

� Ze ontwikkelen educatieve programma’s die passen bij de aard en de maat van het gezelschap. 

� Ze participeren in lokale en regionale netwerken van scholen en culturele instellingen. 

 

De criteria die de Raad stelt aan de jeugdtheatergezelschappen binnen de instandhoudingsfunctie van de 

basisinfrastructuur zijn: 

� Uitstekende staat van dienst van artistiek en zakelijk leider. 

                                                 
140 Raad voor Cultuur. Advies agenda cultuurbeleid & culturele basisinfrastructuur: Innoveren, participeren! Den Haag: 

Raad voor Cultuur, 2007. (p. 174-175) 
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� Garantie van artistieke en zakelijk continuïteit. 

� Garantie van excellente opvoeringskwaliteit. 

� Onderscheidendheid in (artistieke) profilering. 

 

6 februari 20086 februari 20086 februari 20086 februari 2008    

Brief Paul Smelt (zakelijk leider Het Filiaal) en Willy Smits (zakelijk leider Stella Den Haag) namens de 

sectie II VNT, aan minister Plasterk met als onderwerp: financiële positie van de gesubsidieerde 

jeugdtheatergezelschappen. 

 

Door middel van deze brief reageren de gesubsidieerde jeugdtheatergezelschappen op de brief van 

minister Plasterk van 21 december 2007 en het advies van de Commissie Cultuurprofijt. 

 

De jeugdtheatergezelschappen pleiten voor meer geld van de lokale en provinciale overheden, maar ook 

voor een realistische financiering door de Rijksoverheid. Hiervoor verwijzen zij naar uitspraken van de Raad 

voor Cultuur, het Interprovinciaal Overleg (IPOP en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die 

voor de jeugdtheatergezelschappen een grotere regionale werking voorschrijven. Met betrekking tot het 

advies van de Commissie Cultuurprofijt stellen de jeugdtheatergezelschappen het volgende: “Voor de 

meeste jeugdtheatergezelschappen zijn de aanbevelingen vooralsnog geen haalbare kaart. Het gebrek aan 

financiële middelen veroorzaakt onder andere een groot tekort aan mankracht. […] Ten aanzien van de in 

het rapport genoemde inkomenseis merken wij op dat de markt van het jeugdtheater niet bepaald 

kapitaalkrachtig is. Zij bestaat uit een jong publiek dat lage toegangsprijzen betaalt, en uit theaters en 

scholen die beperkt zijn in de hoogte van de uitkoopsommen. Om die reden is het jeugdtheater tot op 

heden vrijgesteld van de inkomenseis van 15%.”141 

 

15 februari 200815 februari 200815 februari 200815 februari 2008    

Brief van minister Plasterk aan de Raad voor Cultuur met als onderwerp: adviesaanvraag 

basisinfrastructuur. 

 

In deze brief vraagt de minister advies aan de Raad voor Cultuur over de aanvragen die zijn ingediend voor 

de subsidieperiode 2009-2012. De Raad voor Cultuur dient bij de beoordeling aandacht te schenken aan 

de volgende uitgangspunten: 

� “De belangrijkste vraag luidt steeds: komt de kernactiviteit zoals de instelling die in haar plan 

beschrijft overeen met de functie als in de regeling beschreven? 

� De positie van de instelling in de basisinfrastructuur: instellingen dienen in hun aanvraag aandacht 

te besteden aan beleid ten aanzien van publieksbereik en educatie, positie in het culturele veld 

(samenwerking, internationalisering, talentontwikkeling, innovatie), invulling aan maatschappelijke 

positie en samenwerking in stad of regio. 

� Geografische spreiding: de basisinfrastructuur voorziet in een landelijk gespreid netwerk van 

culturele voorzieningen. Bij toneel-, dans- en jeugdtheatergezelschappen zijn in de regeling daarom 
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standplaatsen of regio’s benoemd. Bij presentatie-instellingen en productiehuizen is geografische 

spreiding als overweging bij de afweging van aanvragen in de regeling opgenomen.  

� Internationale positie: […] internationale activiteiten […] beschouwen als een integraal onderdeel 

van de beleidsplannen.  

� Het financieel kader: [de] advisering moet binnen het financieel kader plaatsvinden, dat 

beperkingen oplegt. Er zijn immers meer aanvragen dan middelen. Vooral waar de regeling geen 

aantallen noemt, is het ongewenst geld over zoveel mogelijk instellingen uit te smeren. De vraag 

hoe het bestel functioneert gaat voor het tegemoetkomen aan ambities van afzonderlijke 

instellingen.”142 

 

15 mei 200815 mei 200815 mei 200815 mei 2008    

Advies Raad voor Cultuur over de meerjarenbeleidsplannen voor de subsidieperiode 2009-2012: 

Basisinfrastructuur 1.0. 

 

Op 15 mei 2008 brengt de Raad voor Cultuur het advies Basisinfrastructuur 1.0 uit, waarbij hij de minister 

adviseert extra geld te geven aan cultuur. “Voorafgaand aan de inrichting van het nieuwe systeem was het 

financieel kader €244,5 miljoen (conform de adviesaanvraag met enkele correcties). Nu het adviesproces 

is afgerond, komt het voor de basisinfrastructuur minimaal benodigde budget uit op €271,1 miljoen: voor 

de instellingen met een vierjaarlijkse subsidie in de basisinfrastructuur €93,3 miljoen; voor de 

cultuurfondsen €147,5 miljoen en voor de sectorinstituten €30,2 miljoen (exclusief het bedrag dat nodig is 

voor het nieuwe sectorinstituut film). […] De Raad adviseert derhalve een financiële impuls van €26,6 

miljoen. Dit bedrag acht hij dringend noodzakelijk voor de opbouw van een basisinfrastructuur, waarin de 

instellingen de gedefinieerde functies stelselmatig en goed kunnen vervullen. Een lager budget zou afbreuk 

doen aan de compleetheid, kwaliteit en kracht van de culturele infrastructuur in Nederland zoals die nu 

wordt ingericht.”143 

 

“Afgelopen februari deden 275 instellingen een aanvraag voor subsidie bij het Rijk voor een totaalbedrag 

van 352,4 miljoen euro. Hiervan zijn 145 aanvragen positief beoordeeld, 94 aanvragen kregen een 

negatief advies en 29 aanvragen worden doorverwezen naar de fondsen. Er komen [dertien] nieuwe 

instellingen in de basisinfrastructuur voor een bedrag van 2,9 miljoen euro. [Dertien] instellingen verliezen 

hun subsidie. De noodzakelijke verhoging van het budget voor de basisinfrastructuur komt doordat er in de 

basisinfrastructuur meer van instellingen wordt verwacht dan in het verleden. Uitbreiding van oude taken 

(bijvoorbeeld educatie) en de vervulling van nieuwe taken (bijvoorbeeld talentontwikkeling) vereisen meer 

budget.”144 Er hebben in totaal twintig jeugdtheatergezelschappen subsidie aangevraagd, waarvan er acht 

een positief advies hebben gekregen voor een vierjarige subsidie en één gezelschap voor een tweejarige 

                                                 
142 Brief minister Plasterk aan Raad voor Cultuur. Den Haag, 15 februari 2008. (p. 3) 

143 Raad voor Cultuur. BIS 1.0, de Basisinfrastructuur 2009-2012.(Algemene inleiding). Den Haag: Raad voor Cultuur, 

2008. (p. 4) 

144 Persbericht Raad voor Cultuur, http://www.cultuur.nl/nieuws.html?nieuws_persberichten.php?id=307, gezien 4 

augustus 2008. 
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subsidie. Voor de overige elf aanvragen, adviseert de Raad voor Cultuur het subsidieverzoek in aanmerking 

te laten komen voor behandeling door het NFPK+.  

 

“De invoering van de basisinfrastructuur 2009-2012 heeft vergaande gevolgen voor de door het Rijk 

gesubsidieerde podiumkunsten. Uitgaande van het raadsadvies zal een ‘theaterbestel’ worden ingericht, 

waarin kwalitatief hoogstaand theater voor jeugd en voor volwassenen in de grote zaal en in de kleine zaal 

wordt gewaarborgd. Dit theateraanbod is goed gespreid over het hele land. […] Het gewenste 

podiumkunstenbestel voor de jeugd neemt concrete en veelbelovende vormen aan in de 

basisinfrastructuur 2009-2012. De positief beoordeelde instellingen op het gebied van 

jeugd(muziek)theater en jeugddans voorzien tezamen in een landelijk gespreid, kwalitatief hoogwaardig 

aanbod voor de leeftijdscategorieën tussen 4 en 18 jaar. Ook streven zij naar meer onderlinge 

samenwerking en afstemming.”145  

 

Voor de jeugd(muziek)theatergezelschappen pleit de Raad voor Cultuur voor: 

� “Een subsidieverhoging van circa €1.750.000 voor een optimale uitvoering van de kerntaken. 

� Vergelijkbare subsidiebedragen voor soortgelijke jeugdtheaterinstellingen met een vergelijkbaar 

volume en vergelijkbare taken. 

� Meer aandacht voor jeugdmuziektheater en jeugdopera bij het NFPK+, opdat zich in de toekomst 

meer aanvragen op deze deelterreinen zullen aandienen voor de basisinfrastructuur.”146 

 

De negen jeugdtheatergezelschappen in de basisinfrastructuur zijn: De Citadel jeugdtheater, Het Filiaal, 

Het Laagland, HW (fusie Huis aan de Amstel & Theatergroep Wederzijds), Jeugdtheater Sonnevanck 

(tweejarige subsidie), Stella Den Haag, Theater Artemis, Theatergroep Kwatta en Theatergroep Max. 

 

15 mei 200815 mei 200815 mei 200815 mei 2008    

Persbericht ontvangst advies Basisinfrastructuur 1.0, aangeboden door de Raad voor Cultuur aan minister 

Plasterk. 

 

“De Raad adviseert om bovenop het beschikbare budget van 244,5 miljoen euro een extra bedrag van 

26,6 miljoen euro uit te trekken. Plasterk gaf aan de tijdigheid, grondigheid en nauwgezetheid van het 

advies te waarderen, maar ook dat van extra geld geen sprake kan zijn. Daarom heeft hij de Raad om 

nader advies gevraagd, dat uitgaat van het vastgestelde financiële kader.”147 

 

15 mei 200815 mei 200815 mei 200815 mei 2008    

Nieuwsbrief Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 

                                                 
145 Raad voor Cultuur. BIS 1.0, de Basisinfrastructuur 2009-2012.(Sector: Podiumkunsten). Den Haag: Raad voor 

Cultuur, 2008. (p. 24) 

146 Idem. (p. 26) 

147 Persbericht ministerie van OCW, http://www.minocw.nl/actueel/nieuws/35583/Plasterk-ontvangt-advies-

Basisinfrastructuur-10.html, gezien 4 augustus 2008. 



    

   

53 

“261 instellingen op het gebied van muziek, theater, muziektheater, dans en festivals hebben een 

aanvraag ingediend voor de vierjarige subsidieregeling van het nieuwe Nederlandse Fonds voor de 

Podiumkunsten+, het NFPK+. […] Het grootste aantal aanvragen (111) is door muziekinstellingen 

ingediend, gevolgd door theaterinstellingen (87) en festivals (47). De kleinste aantallen aanvragen zijn 

ingediend voor dans (12) en voor muziektheater (21). […] In totaal hebben de instellingen bij het NFPK+ 76 

miljoen euro aangevraagd voor de periode 2009-2012. Het fonds beschikt over 28 miljoen voor de 

meerjarige subsidies, evenveel als beschikbaar was voor de aflopende kunstenplanperiode (2005-2008). 

Het fonds heeft zich voorgenomen om bij haar subsidiebeleid te streven naar een betere afstemming van 

makers, podia en publiek. Daarom wil het fonds versnippering en overaanbod tegengaan en zullen er 

scherpere keuzes worden gemaakt. Minder instellingen zullen meer geld krijgen waardoor ze hun werk 

beter kunnen doen. Ook zal bij de subsidieverdeling meer waarde worden gehecht aan cultureel 

ondernemerschap.”148 

 

20 mei 200820 mei 200820 mei 200820 mei 2008    

Brief minister Plasterk aan de Raad voor Cultuur met het verzoek voor 15 juni 2008 een nader advies uit te 

brengen dat wel binnen het gestelde financiële kader blijft. 

 

26 mei 200826 mei 200826 mei 200826 mei 2008    

Brief minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met als onderwerp: 

adviesaanvraag Raad voor Cultuur. 

 

In deze brief legt minister Plasterk aan de leden van de Tweede Kamer uit waarom hij heeft besloten de 

Raad voor Cultuur een nader advies te laten uitbrengen. Hij is de Raad voor Cultuur dankbaar voor het 

advies Basisinfrastructuur 1.0, maar vindt het belangrijk dat de begroting geen overschrijding geeft. Hij 

zegt hierover: “De Raad heeft er […] voor gekozen een advies uit te brengen dat aangeeft ’wat nodig is‘. 

Daarbij is het financiële kader ruim overschreden. Daar is op zichzelf niets op tegen – de Raad heeft in het 

verleden meermaals adviezen uitgebracht die alleen bij het beschikbaar komen van extra middelen ten 

volle uitgevoerd konden worden. Verschil is echter dat de Raad nu geen terugvaloptie heeft gepresenteerd. 

De Raad heeft niet afgewogen hoe ’wat nodig is’ het beste kan worden ingepast binnen ’wat beschikbaar 

is’.”149 

 

27 mei 200827 mei 200827 mei 200827 mei 2008    

Brief Raad voor Cultuur aan de Vaste Kamercommissie voor OCW met als onderwerp: antwoorden op 

vragen tijdens de presentatie van advies Basisinfrastructuur 1.0. 

 

1. “In het overleg op 15 mei [2008] is gevraagd naar het waarom van de ‘overschrijdingen’. De Raad 

heeft toen aangegeven dat er een nieuwe situatie was ontstaan. Naast de ‘enkelvoudige’ afweging 

                                                 
148 Nieuwsbrief Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, http://www.nfpk.nl/nieuws/index.php?id=24, gezien op 7 

augustus 2008. 
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tussen beschikbaar budget en aantal aanvragen, is er een belangrijke parameter bijgekomen; die 

van functies en categorieën die met elkaar een samenhangend geheel moeten vormen; een 

‘keten’ van laagdrempelige amateur-cultuuruitingen tot activiteiten van hoogwaardig internationaal 

talent. […] Daar moest de Raad rekening mee houden.”150 

2. “Wat zou er gebeuren als de door de Raad geadviseerde middelen niet beschikbaar zouden 

komen, was een andere vraag van de Kamer. Het antwoord is dat de infrastructuur zoals de 

instellingen die met elkaar moeten vormen niet tot stand zou komen op het niveau dat 

noodzakelijk is en past bij de ambities die zijn verwoord. De Raad vraagt niet ‘meer geld’ maar om 

een inzet vanuit de bestaande c.q. extra beschikbaar gestelde middelen.”151 

3. “In de bijeenkomst van 15 mei [2008] kwam ook de vraag aan de orde naar de mogelijkheden tot 

herschikking binnen de bestaande budgetten. Daarbij is gewezen op de positie van de fondsen die 

anders is dan vier jaar geleden. Terecht is hen een belangrijke, zelfstandige functie in de uitvoering 

van het overheidsbeleid toegedacht, met een logischerwijs daarmee samenhangende bevoegdheid 

tot oordelen over subsidies aan instellingen. Het gevolg ligt evenwel ook voor de hand: de 

instellingen die hebben aangevraagd voor de basisinfrastructuur maar doorvoor zijn afgewezen, 

moeten een nieuwe kans kunnen krijgen bij één van de fondsen. En dat is pas een reële kans als 

hun bestaande subsidie wordt toegevoegd aan de begroting van de fondsen, waarmee de 

mogelijkheid voor een herinzet binnen de basisinfrastructuur is komen te vervallen. De marges van 

‘meer voor minder’ zijn daardoor smal geworden.”152 

 

10 juni 200810 juni 200810 juni 200810 juni 2008    

Brief minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot het 

rapport van de Commissie Cultuurprofijt. 

 

De minister neemt het advies van de Commissie Cultuurprofijt in grote lijnen over, waarbij hij aangeeft dat 

de subsidieperiode 2009-2012 een overgangsperiode is. In deze overgangsperiode worden de volgende 

zaken uitgewerkt: 

� “Normen voor eigen inkomsten gebaseerd op verdiencapaciteit: voor de nieuwe normen zullen alle 

inkomsten die niet door of namens de overheden zijn verstrekt tot de eigen inkomsten worden 

gerekend. Dat betekent dat bijdragen van publieke fondsen niet, maar van private fondsen wel als 

eigen inkomsten gelden. Daarnaast kent de norm zoals de Commissie die voorstelt een andere 

berekeningsgrondslag. […] De nieuwe norm bepaalt het minimale aandeel van de eigen inkomsten 

binnen de totale omzet van een instelling.”153 

� “Investering in gerichte ondersteuning in een ontwikkelingsregeling: de ontwikkelingsregeling is 

gericht op het stimuleren van deskundigheid en samenwerking in de sector. De regeling 
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combineert daarmee de ontwikkelingsregeling en innovatieregeling die de Commissie adviseert. 

Het kan dan gaan om deskundigheidsbevordering of coaching.”154 

� “Positieve prikkel voor alle cultuurproducerende instellingen in een matchingsregeling: het grootste 

deel van de investeringsmiddelen is bestemd om extra eigen inkomsten van instellingen te 

matchen. […] Op basis van de jaarrekeningen worden de extra eigen inkomsten van 

cultuurproducerende instellingen beloond: extra eigen inkomsten van instellingen worden door het 

Rijk direct aangevuld, binnen het beschikbare budget van €10 miljoen per jaar.”155 

� “Generieke kosten ter invulling van de taakstelling: de taakstelling wordt berekend op het totale 

rijksbudget voor de cultuurproducerende instellingen in de basisinfrastructuur. Dat betekent een 

generieke korting van 3,4 procent op de toe te kennen subsidies.”156 

 

10 juni 200810 juni 200810 juni 200810 juni 2008    

Brief van minister Plasterk aan de Raad voor Cultuur met als onderwerp: aanvullende adviesaanvraag. 

 

Met deze brief laat de minister de Raad voor Cultuur weten dat in totaal 140 instellingen gebruik hebben 

gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het advies Basisinfrastructuur 1.0. De minister verzoekt 

de Raad voor Cultuur naar deze reacties te kijken en indien noodzakelijk het primaire advies te herzien. 

Daarnaast heeft minister Plasterk zelf ook nog een aantal vragen, welke betrekking hebben op adviezen 

van individuele instellingen. Aangezien het geen jeugdtheaterinstellingen betreft, neem ik deze vragen niet 

op in deze scriptie. 

 

18 juni 200818 juni 200818 juni 200818 juni 2008    

Brief Raad voor Cultuur aan minister Plasterk met als onderwerp: nader advies. 

 

“De Raad voor Cultuur vindt het jammer dat de minister naar aanleiding van het advies Basisinfrastructuur 

1.0 geen noodzaak ziet in het verstrekken van extra geld voor kunst en cultuur. Om te voldoen aan de eisen 

van de minister heeft de Raad voor Cultuur twee scenario’s op papier gezet. De Raad voor Cultuur adviseert 

uiteindelijk voor optie a te kiezen. Hierbij geeft hij aan dat: “Het moge duidelijk zijn dat in algemene zin het 

niet doorgaan van de budgetverruiming gevolgen heeft voor het beleidssysteem dat de basisinfrastructuur 

is. In de diverse sectoren kunnen ontwikkelingen op gang komen die worden afgeremd of gestopt.”157 

 

Ad a 

� “Vrijwel alle bestaande instellingen houden het budget dat ze hadden. Er is sprake van een pas op 

de plaats en daar waar uitbreiding was geadviseerd, kunnen nieuwe ontwikkelingen niet doorgaan. 

� Deze optie gaat uit van continuïteit. 

� Er ontstaat voor instellingen en politiek bestuur duidelijkheid: er is geen functiegericht beleid 

binnen een basisinfrastructuur mogelijk. 

                                                 
154 Brief minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 10 juni 2008. (p. 5) 
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� De met de advisering beoogde dynamiek en de inhoudelijke afwegingen binnen de sector en 

tussen instellingen gaat grotendeels tot geheel verloren.”158 

 

Ad b 

� “Doordat de ‘korting’ gelijkelijk over alle instellingen verdeeld wordt, blijft nog iets van de 

oorspronkelijke advisering, prioritering en door de Raad gemaakte keuzes overeind. 

� Een aantal instellingen dat een positieve beoordeling had gekregen raakt een deel van het budget 

2006 kwijt. Het gaat om 58 van de 145 instellingen in de basisinfrastructuur. 

� Er ontstaat meer dynamiek dan in optie a. 

� Deze optie voldoet in zekere zin meer aan het uitgangspunt ‘meer voor minder’. 

� De generieke korting van 9,8% zou bovenop de inmiddels aangekondigde generieke korting 

vanwege de operatie cultuurprofijt komen.”159 

 

23 juni 223 juni 223 juni 223 juni 2008008008008    

Brief van minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot 

het nader advies van de Raad voor Cultuur. 

 

Minister Plasterk reageert op het nader advies van de Raad voor Cultuur van 19 juli 2008. Met dit advies 

heeft de Raad voor Cultuur aan het verzoek van de minister voldaan. “De Raad adviseert om de budgetten 

van de instellingen die nu al subsidie ontvangen op het niveau van 2006 te handhaven, [dertien] nieuwe 

aanvragen te honoreren en de subsidie van [dertien] instellingen te beëindigen. […] Het is overigens een 

misverstand dat de subsidie op het niveau van 2006 zal blijven steken. Om aanvragen onderling te kunnen 

vergelijken en om een ijkpunt te hebben ten opzichte van het totaal beschikbare budget is dat jaar als 

basis genomen, maar met ingang van 2009, de start van de nieuwe subsidieperiode, zal loon- en 

prijscompensatie over de jaren vanaf 2006 worden uitgekeerd. Op het financieel kader dat de Raad voor 

Cultuur voor de advisering ter beschikking stond, is niet bezuinigd. Ter versterking van de presentatie-

instellingen in de beeldende kunst is bovendien 1,5 miljoen euro toegevoegd uit de geldstroom beeldende 

kunst en vormgeving en voor de productiehuizen in de podiumkunsten is 800.000 euro overgeheveld van 

het [NFPK+] naar het budget voor de basisinfrastructuur.”160 

 

26 juni 200826 juni 200826 juni 200826 juni 2008    

Debat Tweede Kamer over Advies Raad voor Cultuur en Cultuurprofijt 

 

“In verschillende gradaties waren partijen het erover eens dat de kunstsector bij uitvoering van het Nader 

advies een valse start gaat maken. Dit advies biedt geen ruimte voor nieuw beleid, alle instellingen worden 

teruggezet op het financieringsniveau van 2006. Dat betekent dat alle instellingen er feitelijk op 

achteruitgaan, en alleen door ‘nieuw voor oud’ ruimte kan worden geschapen. De minister kondigde aan 
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dicht bij dit advies te zullen blijven maar ‘het finale besluit moet [hij] nog nemen’. De oppositie drong er bij 

de minister op aan binnen zijn begroting de benodigde middelen vrij te maken en zal daarover ook een 

motie indienen. 

John Leerdam (PvdA) weigerde te bevestigen dat voor uitvoering van het advies meer geld nodig is, 

maar suggereerde tegelijkertijd dat een oplossing gevonden zou kunnen worden in toepassing van optie B 

van de Raad: een korting van 10% over alle geadviseerde bedragen en reparatie van die begrotingen die 

met positief advies toch onder het huidige budget uitkomen. Dan zou er tenminste inhoudelijk ook iets 

gebeuren. Minister Plasterk ging daar niet op in. Het CDA vroeg om heldere toetsingscriteria om te kunnen 

vaststellen of wordt voldaan aan de door de kamer geformuleerde eis van regionale spreiding. Hoge 

verwachtingen waren er ook van de adviezen van de Commissie Cultuurprofijt, met name bij de VVD. Han 

ten Broeke vroeg zich af of daarvoor wel stimuleringsgelden nodig waren: (Is die wortel niet te groot?). Hij 

legde de oplossing voor de problemen voornamelijk in de handen van minister van Financiën Wouter Bos. 

Daar zou de oplossing liggen voor een grotere toegang tot sponsoring, loterijgelden en goede doelen. 

Kritische kanttekeningen werden geplaatst bij het Programmafonds Cultuurparticipatie, met name 

door D66 en PvdA. Vooral wat betreft het ontbreken van mogelijke ‘kruisbestuiving’ tussen amateurkunst 

en professionele kunst, de zorg om de kwetsbare groepen die op dat snijvlak opereren en het ontbreken 

van deugdelijke bestuurlijke afspraken. Kan dit fonds de brugfunctie die het beoogt wel uitvoeren? Gepleit 

werd voor een nulmeting, zodat ook het effect van dit programmafonds kan worden vastgesteld. Op het 

verzoek aan de minister van Cultuur om niet alleen binnen de eigen begroting te zoeken naar middelen, 

maar ook breder te kijken, antwoordde de minister dat het weliswaar om een heel klein budget gaat, maar 

dat je met dat budget ook niet zoveel mensen bereikt en het daarom niet opportuun is om daarvoor bij de 

collega’s aan te kloppen. Boris van der Ham (D66) wees hem vervolgens op de enorme spin-off van de 

culturele sector en daagde hem uit meer ambitie te tonen.”161 

 

26 juni 200826 juni 200826 juni 200826 juni 2008    

Aanbieding petitie Kunsten ’92 met als titel: Kamer, maak het karwei van Plasterk af! Investeer in kunst en 

cultuur! 

 

In deze petitie vragen de ruim 400 leden van Kunsten ’92, vereniging voor kunst, cultuur en erfgoed de 

leden van de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat de doelstellingen uit de nota Kunst van leven van 

minister Plasterk worden gerealiseerd. 

 

“Wie A zegt moet ook B zeggen. Stimuleer ondernemerschap en investeer in de kunstensector, die in staat 

is om met weinig middelen zoveel terug te geven aan de samenleving.”162 

 

8 juli 20088 juli 20088 juli 20088 juli 2008    

Advies Basisinfrastructuur 1.0 Aanvullend Advies. 

                                                 
161 Verslag Tweede Kamer debat van 26 juni 2008 op website Kunsten ’92, http://www.kunsten92.nl, gezien 18 

augustus 2008. 

162 Petitie Kunsten ’92 aangeboden door Carice van Houten en Halina Reijn op donderdag 26 juni 2008 aan John 

Leerdam (PvdA), voorzitter van de Commissie Cultuur van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
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In dit aanvullende advies beantwoordt de Raad voor Cultuur de vragen van de minister en adviseert hij over 

de reacties van 145 instellingen. Alvorens over te gaan op de individuele adviezen, wil de Raad voor Cultuur 

eerst aandacht voor drie algemene punten: regionale spreiding, de relatie tussen basisinfrastructuur en 

fondssubsidies en de problematiek van Europese subsidies van filmfestivals. Het laatste punt is voor deze 

scriptie niet relevant en zal dus ook niet uitgelegd worden.  

 

� “Regionale spreiding: in een aantal gevallen hebben instellingen aandacht gevraagd voor een in 

hun ogen noodzakelijke andere verdeling van de middelen over het land. De culturele 

infrastructuur in de regio’s zou in hun ogen onvoldoende recht worden gedaan in het advies. Ook 

het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft zijn misnoegen geuit over een vermeend scheve verdeling 

van de adviezen van de Raad over het land. Al in het nader advies dat op 19 juni j.l. verscheen 

heeft de Raad geprobeerd duidelijk te maken dat een ‘rechtvaardige’ geografische verdeling niet 

het eerste uitgangspunt kan zijn bij beoordeling van subsidieaanvragen. Dat was in het verleden 

zo, dat is nu niet veel anders. Ook al is er in de vormgeving van de basisinfrastructuur 

nadrukkelijker rekening gehouden met plaats van vestiging en regionale binding, ten principale 

blijft het kwaliteitsoordeel dominant in het advies van de Raad.”163 

� “De relatie tussen basisinfrastructuur en fondssubsidies: van verschillende zijden is de Raad 

benaderd over een probleem dat al in een eerder stadium werd gesignaleerd, maar dat nu door 

het nader advies in volle omvang zichtbaar wordt. Door opname in de basisinfrastructuur vervalt 

voor instellingen de mogelijkheid om op structurele basis subsidie aan te vragen bij een van de 

fondsen. [Een instelling] die door de Raad in het initiële advies is opgenomen met een verhoging 

en daarmee de subsidies structureel maakt die eerder door FAPK en FPPM (de voorlopers van het 

NFPK+) werden verstrekt. In het nader advies is die verhoging weer ongedaan gemaakt, met als 

gevolg dat de instelling met een veel te krap budget en zonder de mogelijkheid tot aanvragen bij 

de fondsen, in feite gedoemd is zijn activiteiten te moeten beëindigen. […] De Raad stelt voor om 

daarvoor samen met de fondsen een oplossing te vinden.”164 

 

Elf van de twintig jeugdtheaterinstellingen hebben een reactie gegeven op het advies van de Raad voor 

Cultuur. De Raad zag in geen van de reacties een aanleiding om zijn primaire advies te herzien. Dit 

betekent dat voor de jeugdtheatergezelschappen er geen veranderingen hebben opgetreden sinds het 

advies Basisinfrastructuur 1.0. 

 

21 augustus 200821 augustus 200821 augustus 200821 augustus 2008 

Definitief advies NFPK+. 

 

“Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ investeert in de kunsten van de toekomst. De eerste 

vierjarige subsidieronde onder de hoede van het fonds schept reële mogelijkheden voor nieuwe kwaliteit en 

                                                 
163 Raad voor Cultuur. BIS 1.0, de Basisinfrastructuur 2009-2012: Nader advies. Den Haag: Raad voor Cultuur, 2008. 

(p. 1-2) 

164 Idem. (p. 2-3) 
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versterkt waar nodig bestaande kwaliteit. Er is een keuze gemaakt voor een gezonde dynamiek en 

verscheidenheid, maar ook voor draagkracht en duurzaamheid van de sector. 

De rijksgesubsidieerde podiumkunsten staan voor grote veranderingen, en met reden. Analyses 

van de sector zelf, zoals het rapport UIT! van de commissie d'Ancona, toonden een ‘imploderend systeem' 

met een onhoudbare versnippering van middelen, een disbalans tussen vraag en aanbod, en gebrekkige 

voeling met de samenleving en internationale ontwikkelingen. Niet voor niets heeft het fonds zich tot doel 

gesteld een eind te maken aan de mismatch van aanbod en afname in de podiumkunsten. Het fonds doet 

dat door scherper te selecteren op kwaliteit -onder andere via het principe ‘meer voor minder'-, bevordering 

van dynamiek en samenhang van aanbod tot afname, en opwaardering van cultureel 

ondernemerschap.”165  

 

“Het fonds heeft scherpe keuzes gemaakt om bestaande kwaliteit beter toe te rusten en nieuw talent een 

reële kans van slagen te bieden. Het aantal gesubsidieerde instellingen daalt van 140 naar 116 en het 

gemiddeld subsidiebedrag per instelling stijgt met ruim 20%. Onder de 116 gehonoreerde instellingen zijn 

36 nieuwkomers; een aandeel van 30%. Het fonds heeft gekozen voor een gezonde dynamiek, evenwicht 

en verscheidenheid van de sector om zo de duurzaamheid van de gesubsidieerde podiumkunsten veilig te 

stellen.”166 

 

Van de 18 jeugdtheatergezelschappen van de jeugdtheatersectie van de Vereniging van Nederlands 

Theatergezelschappen en –producenten, vallen negen gezelschappen onder de basisinfrastructuur. Deze 

negen gezelschappen zijn eerder al in deze scriptie genoemd. Van de overige negen gezelschappen zijn 

zeven instellingen positief gehonoreerd door het NFPK+, dit zijn: Toneelschap Beumer & Drost, Stichting 

Caspar Rapak, Theater Gnaffel, Teatro Munganga, Speeltheater Holland, Het Huis (Huis voor Jeugd- en 

Jongerentheater Rotterdam) en Theater Terra (Poppentheater Kollectief). Voor het MUZtheater en Kalebas 

Producties valt definitief het doek. 

 

Prinsjesdag 2008…Prinsjesdag 2008…Prinsjesdag 2008…Prinsjesdag 2008…    

Op 16 september 2008, Prinsjesdag, zal de cultuurbegroting gepresenteerd worden en zullen de 

subsidiebedragen voor de culturele instellingen vastgesteld worden. Dan worden de gevolgen pas echt 

zichtbaar. 

                                                 
165 Website NFPK+, http://www.nfpk.nl/adviezen_en_besluiten/index.php?id=74, gezien 9 september 2008. 

166 Website NFPK+, http://www.nfpk.nl/nieuws/index.php?id=28, gezien 9 september 2008. 
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4. RESULTATEN4. RESULTATEN4. RESULTATEN4. RESULTATEN    

 

4.1. INLEIDING4.1. INLEIDING4.1. INLEIDING4.1. INLEIDING    

Zoals al eerder in deze scriptie vermeld, zullen de uiteindelijke gevolgen van de herinrichting voor de 

jeugdtheatersector pas bekend worden, na afronding van deze scriptie. Toch tracht ik een aantal voorlopige 

gevolgen te geven, dit doe ik door middel van het interviewen van experts. Deze experts hebben allemaal 

direct of indirect te maken met de jeugdtheatersector en met de subsidiesystematiek.  

 In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie de basis van het interviewen uitgelegd, om als kapstok 

voor mijn eigen interviews te gebruiken. Vervolgens zullen de belangrijkste resultaten van de interviews 

door middel van een analyse worden besproken. De volledige gespreksverslagen zijn opgenomen als 

bijlagen. 

 

4.2. INTERVIEWSCHEMA4.2. INTERVIEWSCHEMA4.2. INTERVIEWSCHEMA4.2. INTERVIEWSCHEMA    

“Het doel van een interview is het verzamelen van informatie uit mededelingen van de ondervraagde 

persoon of personen ter beantwoording van een of meer vooraf bedachte vraagstellingen.”167 Bij het 

afnemen van interviews is het van belang dat je uitgaat van een standaardsituatie, een vooraf getekende 

situatie. Vervolgens zorg je als interviewer ervoor dat de feitelijke situatie tijdens de afname zoveel mogelijk 

overeenkomt met die standaardsituatie, hierdoor creëer je een situatiestandaardisatie (zie onderstaand 

figuur), wat de objectiviteit van het interview ten goede komt. Ik heb ervoor gekozen om de geïnterviewde te 

bevragen in de eigen omgeving (werkplaats), waardoor deze persoon zich veilig, zich op zijn/haar gemak 

voelt en zich bewust is vanuit welke functie hij/zij spreekt. Hierdoor zal een persoon zich niet al te 

gemakkelijk laten verleiden door het doen van uitspraken, die op een later tijdstip teruggenomen dienen te 

worden. Dit laatste is niet alleen voor de geïnterviewde, maar ook voor mij vervelend en tijdrovend. 

 

Figuur 4.1: interviewproces 

 

 

 

 

Voor de standaardisatie van de situatie is het noodzakelijk om een nauwkeurige handeling op te stellen, 

het zogeheten interviewschema of vragenlijst. Ik heb gekozen gebruik te maken van een ongestructureerd 

interviewschema. “De vragen zijn ongestructureerd als de interviewer zelf de woorden mag kiezen die hij 

geschikt acht. En gaat het om meer vragen dan mag hij bij een ongestructureerd schema ook zelf de 

volgorde bepalen, desnoods zelfs heen en weer springen tussen de onderwerpen, als hij er maar voor zorgt 

dat ze allemaal aan de orde komen.”168 Omdat het bij het onderwerp van mijn scriptie van belang is om de 

voorziene gevolgen van de herinrichting van de cultuurnotasystematiek op de jeugdtheatersector weer te 

                                                 
167 Emans, B. Interviewen. Theorie, techniek en training. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1990. (p. 15) 

168 Idem. (p. 20) 

Standaardsituatie Standaardsituatie Standaardsituatie Standaardsituatie 

(vooraf getekende 

situatie) 

SituatiestandaardisatieSituatiestandaardisatieSituatiestandaardisatieSituatiestandaardisatie    Feitelijke situatieFeitelijke situatieFeitelijke situatieFeitelijke situatie    
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geven, is het van belang om de experts die geselecteerd zijn en bereid waren mee te werken, zoveel 

mogelijk zelf aan het woord te laten. Hun mening en ideeën vormen het uitgangspunt van de later te 

presenteren resultaten en conclusies. De experts zijn: Camiel Vingerhoets (ministerie van OCW), Pieter Bots 

(Raad voor Cultuur), George Lawson (NFPK+), Lieke Beijlsmits (Theatergroep Wederzijds/voorzitter sectie II 

VNT), Marianne Versteegh (Kunsten ’92) en Dennis Meyer (Het Lab: jeugdtheaterwerkplaats/lid Commissie 

Theater Raad voor Cultuur). 

 

De vragenlijst die ik heb gebruikt tijdens de interviews is als volgt: 

 

Informatie over de organisatieInformatie over de organisatieInformatie over de organisatieInformatie over de organisatie    

1. Naam van uw organisatie? 

2. Wat is uw functie? 

3. Hoe omschrijft u uw organisatie? 

 

JeugdtheatersectorJeugdtheatersectorJeugdtheatersectorJeugdtheatersector    

4. Wat is de relatie van uw organisatie met het jeugdtheater? 

5. Hoe staat u tegenover het jeugdtheater van Nederland gezien in historisch perspectief en heeft u 

de laatste jaren veranderingen opgemerkt? 

 

Herinrichting cultuurnotasystematiekHerinrichting cultuurnotasystematiekHerinrichting cultuurnotasystematiekHerinrichting cultuurnotasystematiek 

6. In hoeverre acht u de herinrichting van de cultuurnotasystematiek nuttig in het kader van het 

jeugdtheaterbestel? 

7. In de basisinfrastructuur is plaats voor negen jeugdtheatergezelschappen, wat vindt u hiervan? 

8. Welke gevolgen denkt u dat de herinrichting van de cultuurnotasystematiek zal hebben op het 

jeugdtheaterbestel? 

9. Heeft u nog aanbevelingen voor de jeugdtheatersector hoe met de herinrichting van de 

cultuurnotasystematiek om te gaan? 

 

4.3. RESULTATEN4.3. RESULTATEN4.3. RESULTATEN4.3. RESULTATEN    

Zoals in de inleiding al is vermeld, maak ik voor de analyse van de interviews gebruik van de 

beleidsinstrumenten van Deborah Stone, beschreven in haar boek Policy Paradox. Aangezien de 

herinrichting van de cultuurnotasystematiek bedoeld is om een verandering in gang te zetten binnen de 

kunst en cultuur, maar de resultaten hiervan nog niet gemeten dan wel bekend zijn, bespreek ik de 

meningen van de experts in het licht van de doelen van Stone. Het is ten tijde van het schrijven van deze 

scriptie nog te vroeg om de problemen en de daarvoor aandienende oplossingen van de herinrichting te 

bepalen. Het systeem is immers nog niet eens actief.  



    

   

62 

“Paradoxes are nothing but trouble. They violate the most elementary principles of logic: 

Something cannot be two different things at once. Two contradictory interpretations cannot both 

be true. A paradox is just such an impossible situation, and political life is full of them.”169 

 

Stone onderscheidt vier ‘gezamenlijke’ doelen, iedereen is het er namelijk mee eens dat gelijkheid, 

efficiëntie, zekerheid en vrijheid van belang zijn in een samenleving. Maar toch zijn deze begrippen op veel 

verschillende manieren te interpreteren, vandaar de titel van het boek Policy Paradox. Om de meningen 

van de experts op een heldere manier met elkaar te kunnen vergelijken zal ik de vier doelen apart 

bespreken.  

 

Ad 1. Gelijkheid 

“Wanneer Stone spreekt over gelijkheid, benoemt zij ook de paradox die dit begrip met zich meebrengt, 

namelijk dat gelijkheid eigenlijk ook ongelijkheid betekent. Het is maar net vanuit welk perspectief je het 

betreffende onderwerp benadert. Daarnaast onderscheidt zij acht verschillende interpretaties van het 

gelijkheidsdoel. Deze acht hebben betrekking op ontvangers, op het onderwerp zelf of op het proces.”170 

Stone spreekt in haar boek van gelijkheid binnen een rang van dezelfde gemeenschap. Dit 

gelijkheidsdoel is terug te vinden in de opmerking van Camiel Vingerhoets dat gezelschappen in de 

toekomst meer onderling vergeleken zullen worden, omdat de jeugdtheatergezelschappen moeten voldoen 

aan vastgestelde functies. Hij spreekt zelfs over een verschil van het totale budget tussen de 

gezelschappen en het streven van het ministerie van OCW om alle jeugdtheatergezelschappen op 

eenzelfde niveau te krijgen. Wanneer je dit gelijkheidsdoel zwart/wit zou benaderen, zou dit betekenen dat 

er ongelijkheid bestaat tussen instellingen van verschillende rangen, een logische categorisering is dan het 

verschil van rang tussen de negen instellingen van de basisinfrastructuur en de instellingen die vanuit het 

NFPK+ worden gesubsidieerd. Maar hier wordt de paradox al zichtbaar, aangezien zowel Camiel 

Vingerhoets als Pieter Bots benadrukken dat er geen hiërarchie bestaat tussen de 

jeugdtheatergezelschappen. Opvallend is dat George Lawson, vertegenwoordiger van het NFPK+, deze 

verdeling wel duidelijk verdedigd door aan te geven dat de gesubsidieerde instellingen van het NFPK+ 

minder vaststaan en institutioneel zijn dan de instellingen die bij de basisinfrastructuur horen. Als dat wel 

het geval was, dan hadden deze instellingen [de instellingen van het NFPK+, DvI] wel in de 

basisinfrastructuur gezeten. Bovendien is er niks mis met de verdeling die de herinrichting van de 

cultuurnotasystematiek met zich meebrengt, aangezien het budget dat voor jeugdtheater opzij was gezet te 

beperkt was, waardoor er alleen maar brood te verdienen was als de ander dood zou gaan. Als er geen 

extra geld bijkomt [subsidiegeld vanuit het ministerie voor de basisinfrastructuur, DvI] dan wordt de 

scheiding tussen de basisinfrastructuur en het NFPK+, volgens Marianne Versteegh, diffuus. Dan is er 

eigenlijk nog waar weinig verschil tussen beide subsidieverleners. 

Een andere vorm van gelijkheid heeft betrekking op het aantal taken van de verschillende 

instellingen. Lieke Beijlsmit is van mening dat, wanneer er geen extra geld wordt gegeven door het 

                                                 
169 Stone, D. Policy Paradox. The Art of Political Decision Making. Revised Edition. USA: W.W. Norton & Company, Inc, 

2002. (p. 1) 

170 Iperen, D. van. “Essay Verschil Maken.” 8 oktober 2007. (p. 1) 
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ministerie voor de basisinfrastructuurgezelschappen, deze gezelschappen daar de dupe van worden. Zij 

moeten namelijk met minder geld [subsidieniveau 2006, DvI] aan veel meer eisen en taken voldoen dan 

voorheen.  

De aanvraagprocedure voor de basisinfrastructuur en het NFPK+ kan je zien als een vorm van 

competitie, een van de drie gelijkheidsopvattingen die zich volgens Stone richten op het proces. George 

Lawson sprak zich hier het duidelijkst over uit met betrekking tot het spreidingsideaal. Het NFPK+ doet wel 

recht aan het criterium van spreiding, in de zin dat als initiatieven een gelijke kwaliteit hebben, het initiatief 

buiten de Randstad een streepje voor heeft. 

 

Ad 2. Efficiëntie 

Efficiëntie is niet zozeer een doel op zich, maar meer een middel om iets te bereiken. Het is niet onbekend 

dat de herinrichting van de cultuurnotasystematiek, zoals deze in eerste instantie geïnitieerd is door 

staatssecretaris Medy van der Laan in haar nota Verschil maken, onder andere bedoeld was om de 

systematiek helderder te maken en te vereenvoudigen. Eén van de veranderingen die zij wilde doorvoeren 

had betrekking op de cultuurnota: “De cultuurnota wordt een beleidsdocument en losgemaakt van de 

aanvraagprocedure van instellingssubsidies. […] Belangrijk voordeel van deze werkwijze is dat de 

cultuurnota gekoppeld kan worden aan de zittingsperiode van een kabinet en niet aan een 

aanvraagprocedure die een vast, vierjaarlijks ritme kent dat niet synchroon hoeft te lopen met de wisseling 

van een kabinet.”171 “De indeling in verschillende categorieën beoordeling en subsidie voor verschillende 

aanvragers vergroot de efficiency en transparantie van de systematiek. […] Dat ontlast instellingen van het 

schrijven van beleidsplannen, de Raad voor Cultuur in de advisering en het ministerie in het slaan van 

afwijzende beschikkingen en juridische procedures.”172 Het is vanzelfsprekend dat dit doel naar voren 

kwam in het interview met Camiel Vingerhoets, aangezien het ministerie verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van dit ideaal. Daarentegen is Lieke Beijlsmit van mening dat het ambtelijke doel van de 

herinrichting, namelijk het vereenvoudigen van de processen en procedures, niet tot uiting komt in de 

plannen in het kader van de basisinfrastructuur. Zij stelt zelfs dat de basisinfrastructuurgezelschappen een 

nog ingewikkeldere procedure te volgen krijgen als in het huidige stelsel. Marianne Versteegh spreekt in dit 

kader van een te verwachte domino-effect. Als het geld niet vanuit de rijksoverheid wordt verleend, maar 

provincies en gemeenten zijn wel bereid om extra subsidie te geven om een bepaald gezelschap boven 

water te houden, dan krijg je een verschuiving van knelpunten. Deze verschuivingen leiden weer tot nieuwe 

vormen van bureaucratie. Daarmee wordt het efficiëntiedoel van Medy van der Laan, waarmee de 

herinrichting is begonnen, uiteindelijk verworpen. 

Pieter Bots sprak zich indirect over dit doel uit. Hij vertelde dat de cultuursector gewend is om met 

minder geld te kunnen werken dan ze eigenlijk zouden willen, door bijvoorbeeld voornamelijk met freelance 

acteurs en vormgevers te werken. Je zou hierdoor kunnen stellen dat de sector in staat is om enigszins 

efficiënt te werken.  

 

                                                 
171 Laan, drs. M. van der. Verschil maken. Herijking cultuurnotasystematiek. Den Haag, Ministerie van OCW, 2005.  

(p. 5) 

172 Idem. (p. 13) 
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Ad 3. Zekerheid 

“Zekerheid kan men op vele manier opvatten, ik gebruik het hier als bestaanszekerheid. Een terugkerend 

onderwerp van debatten in het culturele veld, de bekende legitimeringsparadox.”173 

Camiel Vingerhoets is van mening dat je door het functiedenken de maatschappelijke relevantie 

vergroot. Vanaf nu is het duidelijk waar instellingen aan moeten voldoen om subsidie te krijgen. Maar toch 

blijft de legitimatie van kunst en cultuur een lastig fenomeen. De politieke draagkracht voor kunst en 

cultuur is helaas gering, het cultuurbudget is nog geen één procent van de begroting. Bovendien worden er 

door het kabinet regelmatig polls gehouden onder de Nederlandse bevolking en dan moeten we 

concluderen dat kunst en cultuur altijd (één van) de laagste prioriteit heeft. George Lawson vindt de 

herinrichting van de cultuurnotasystematiek ook van belang in het kader van het zekerheidsdoel, maar 

bekijkt dit vanuit de instellingen zelf en het kunstenveld en niet met betrekking tot de maatschappij. Hij is 

van mening dat als je uit angst iets te verliezen beschermingsconstructies om je heen bouwt, kom je daar 

nooit buiten. Verdedigend spelen is niet vasthouden aan wat je hebt, maar is minder krijgen. Je moet je als 

jeugdtheatersector willen durven meten aan musea en grote gezelschappen en je niet beperken tot 

jeugdtheater. Lieke Beijlsmit erkent de financiële bescherming die het jeugdtheater de afgelopen jaren 

heeft genoten, maar denkt niet dat het jeugdtheater door de basisinfrastructuur meer of minder 

bescherming krijgt dan te voren. Bovendien is zij net als Dennis Meyer van mening dat als minister Plasterk 

niet over de brug komt met extra geld er een grote achteruitgang zal plaatsvinden. Niet alleen kunnen de 

uitbreidings- en fusieplannen geen doorgang vinden, naar alle waarschijnlijkheid zullen er gezelschappen 

zijn die ophouden te bestaan. Tevens gaan er geruchten dat ervaren mensen uit het jeugdtheaterveld 

besluiten het bijltje erbij neer te leggen, wat een leegloop aan kennis met zich mee zal brengen.  

Dit zou niet alleen een teruggang van het vorige systeem betekenen, maar zelfs een achteruitgang. 

Een mening die Lieke Beijlsmit en Dennis Meyer delen. Dennis Meyer spreekt van een jeugdtheater dat 

zich alleen nog legitimeert door kinderen en jongeren klaar te maken voor volwassenenkunst. Marianne 

Versteegh spreekt zich niet uit over deze legitimering van het jeugdtheater, maar is wel bang voor een 

verdere vervlakking van het theater als de gedachte over meer eigen inkomenten van de Commissie 

Cultuurprofijt wordt doorgezet. Zij voorziet meer commercieel aanbod bij gesubsidieerd theater om aan 

genoeg recettes te komen.  

Over deze eventuele achteruitgang zijn de meningen echter verdeeld. Vanuit de overheid/politiek 

wordt de gedachte nagestreefd dat de basisinfrastructuur hoe dan ook voordelen met zich meebrengt ten 

opzichte van het oude systeem, maar vanuit het veld wordt hier sceptischer naar gekeken. Dit zou 

betekenen dat de eeuwenoude traditie, van gezamenlijk cultuurbeleid maken tussen overheid en culturele 

sector, ophoud te bestaan. Lieke Beijlsmit voorspelt een spanningsveld tussen beleidsmakers en het veld. 

Misschien zelfs een frictie tussen onderwijs en cultuur, aangezien kunsteducatie een verplicht onderdeel in 

het lesprogramma is. Als er niet genoeg geld is voor de producerende kunstinstellingen, zal dit vak niet 

optimaal uit de verf komen. Dennis Meyer vindt de reactie van het ministerie op het advies van de Raad 

voor Cultuur onbegrijpelijk en het einde van de samenwerking tussen overheid en veld. Hij noemt de reactie 

van het ministerie een soort wolf in schaapskleren.  

 

                                                 
173 Iperen, D. van. “Essay Verschil Maken.” 8 oktober 2007. (p. 2) 
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Ad 4. Vrijheid 

“In het boek Policy Paradox geeft Stone aan dat ook vrijheid een lastig te definiëren onderwerp is. Om toch 

een juiste definitie te kunnen geven stelt ze de vraag onder welke omstandigheden beleid (ingrijpen van 

overheid) de autonomie en privacy van een individu mag limiteren Hier ligt de gevoeligheid van het 

vrijheidsdoel. Als (mogelijk) antwoord op deze vraag haalt ze het criterium “harm-to-others” aan van John 

Stuart Mills (On Liberty, 1859). Hij is van mening dat een individu moet kunnen doen en laten wat hij/zij 

wil, zolang een ander individu niet geschaad wordt. Stone trekt deze redenering door, door te pleiten voor 

niet alleen individuele schade, maar ook schade aan een gemeenschap. De overheid zal door middel van 

voorgeschreven regels en eisen moeten trachten de rust en orde in een gemeenschap te behouden.”174 

George Lawson wil de jeugdtheatergezelschappen meegeven te waken voor je teveel te richten op 

de invloed van de overheid. Het is uiteraard wel de overheid die randvoorwaarden moet creëren, maar de 

sector moet de omstandigheden afdwingen om die randvoorwaarden te kunnen creëren. Hij vindt de 

herinrichting van de cultuurnotasystematiek het juiste moment om als jeugdtheatersector je los te maken 

van de bescherming die je hebt gekregen en zelf in stand hebt gehouden. Met betrekking tot deze 

beschermingsconstructies, sprak hij zelfs over een gevangenis waarin het jeugdtheater zich bevond. Deze 

beleidsverandering is het moment om als sector de vrijheid te kiezen, te kunnen ontsnappen uit de 

beperkingen die de gevangenis van een bescherming met zich meebrengt. George Lawson denkt dat het 

jeugdtheater er aan toe was en momenteel sterk genoeg is, om de wijde wereld in concurrentie met 

anderen in te gaan om als gewone kunstvorm te overleven. Lieke Beijlsmit beaamt dat het jeugdtheater 

momenteel professioneel genoeg is om als volwaardige speler in het podiumkunstenveld te opereren. Met 

de komst van de basisinfrastructuur werd deze positie ook door de Raad voor Cultuur gewaarborgd.  

Camiel Vingerhoets en Pieter Bots hebben zich niet uitgelaten over deze bescherming, maar vinden 

het juist van belang dat de jeugdtheatergezelschappen in de basisinfrastructuur zich tot elkaar gaan 

verhouden. Hierbij stelt Camiel Vingerhoets nog dat een geïsoleerde positie niet wordt getolereerd. Een 

instelling in de basisinfrastructuur staat niet op zichzelf. Wat je als een beperking van vrijheid kan 

beschouwen. Hoe dit uitpakt is uiteraard nog de vraag.  

                                                 
174 Iperen, D. van. “Essay Verschil Maken.” 8 oktober 2007. (p. 3) 
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5. CONCLUSIES5. CONCLUSIES5. CONCLUSIES5. CONCLUSIES    

 

5.1. INLEIDING5.1. INLEIDING5.1. INLEIDING5.1. INLEIDING    

In dit onderzoek stond de vraag centraal wat de gevolgen van de herinrichting van de 

cultuurnotasystematiek zijn voor het jeugdtheaterbestel. Uitgangspunt van dit onderzoek waren de zes door 

mij geselecteerde experts op het gebied van jeugdtheater en cultuurbeleid en de correspondentie 

betreffende dit onderwerp vanaf het jaar 2005. In dit hoofdstuk maak ik de balans op door mijn 

verwachtingen te toetsen aan mijn bevindingen. 

 

5.2. CONCLUSIES5.2. CONCLUSIES5.2. CONCLUSIES5.2. CONCLUSIES    

Mijn verwachting dat de herinrichting van de cultuurnotasystematiek geen verstrekkende gevolgen zal 

hebben voor de jeugdtheatersector wordt enigszins gedeeld door de experts. Op het gebied van de functie-

eisen waaraan de jeugdtheatergezelschappen moeten voldoen om bij de basisinfrastructuur te mogen 

behoren, zoals educatie en talentontwikkeling zijn de experts het met mij eens dat dit aspecten van het vak 

zijn waar de professionele gezelschappen al bekwaam in zijn. Daarentegen bestaat er nog wel een grote 

financiële onzekerheid, waardoor de gevolgen eigenlijk nog niet te bepalen zijn. Daar waar het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hoe dan ook positief is over de beleidsveranderingen, stelt het 

jeugdtheaterveld hier vraagtekens bij. Lieke Beijlsmit, zakelijk leider Theatergroep Wederzijds en voorzitter 

van de jeugdtheatersectie (sectie II) van de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en –

producten, vindt het een slechte zaak als minister Plasterk besluit om geen extra geld te geven en de 

aangekondigde bezuinigingen door te voeren. Hierdoor zou het volgens haar betekenen dat er 

achteruitgang wordt geboekt. Daar de verwachting is dat minister Plasterk bij zijn standpunt blijft en de 

gezelschappen op het subsidieniveau van 2006 blijven, moet ik mijn verwachting verwerpen en zijn de 

gevolgen weldegelijk verstrekkend. Helaas verstrekkend negatief. 

 

De experts waren het er over eens dat er veranderingen moesten plaatsvinden binnen het jeugdtheater, 

dat het op deze manier niet verder kon. Een duidelijke nieuwe herstructurering van het stelsel, door middel 

van de scheiding basisinfrastructuur en NFPK+, was daardoor een goede weg in de juiste richting. Dat deze 

scheiding een inkrimping zou veroorzaken, zoals in mijn tweede verwachting beschreven, wordt door hen 

niet onderschreven. Mocht er inkrimping van het jeugdtheaterveld ontstaan, dan heeft dat niet te maken 

met de structuurverandering, maar met de beperkte financiële mogelijkheden van de cultuurbegroting. Ook 

deze verwachting moet ik naar aanleiding van de interviews verwerpen. 

 

Tijdens de interviews met mijn experts en het schrijven van deze scriptie is gebleken dat de gevolgen van 

de herinrichting van de cultuurnotasystematiek voor de jeugdtheatersector nog niet te overzien zijn, 

aangezien de definitieve subsidies in het kader van de cultuurnota 2009-2012 nog niet bekend zijn. 

Hierdoor hoop ik dat er in de toekomst verder onderzoek wordt gedaan naar dit onderwerp, aangezien ik 

van mening ben dat de jeugdtheatersector en de overheid hierbij gebaat is.  
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PostscriptumPostscriptumPostscriptumPostscriptum    

Na het schrijven van mijn conclusie, barste in de kranten de discussie over het nieuwe subsidiebestel los. 

Het definitieve advies van het NFPK+ zorgde voor veel onrust en onbegrip in de hele culturele sector. Vooral 

muziekensembles moesten eraan geloven, maar ook in het theaterveld vielen er grote klappen. Jan Zoet, 

voorzitter van de commissie theater van het NFPK+, zei hierover in de Volkskrant van 21 augustus 2008: 

“'Dat iemand zijn broodwinning dreigt te verliezen omdat hij geen subsidie meer krijgt, kan heel naar zijn. 

Aan de andere kant, iedereen weet dat dit de consequentie kan zijn van het systeem. Vierjarige 

subsidiëring is een in principe tijdelijke situatie. Nergens ter wereld worden de kunsten zo gesteund als in 

Nederland. Dan moet je er niet zielig over doen als je je subsidie kwijtraakt. Er was een herstructurering 

nodig, daar was iedereen het wel over eens. In het oude stelsel adviseerde de Raad voor Cultuur, daarna 

keek de staatssecretaris ernaar en dan nog eens de Tweede Kamer. Het was volslagen onduidelijk wie de 

regie had, wie knopen doorhakte. Iedereen wees naar elkaar en ondertussen werd geklaagd over 

versnippering en het bestaan van te veel kleine gezelschappen.”  

 Deze onrust bevestigt mijn conclusie dat de herinrichting van de cultuurnotasystematiek 

verstrekkende gevolgen zal hebben voor de kunst en cultuur in het algemeen, het theaterbestel en dus ook 

voor het jeugdtheaterbestel. 
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BIJLAGE IBIJLAGE IBIJLAGE IBIJLAGE I    INTERVIEW CAMIEL VINGERHOETSINTERVIEW CAMIEL VINGERHOETSINTERVIEW CAMIEL VINGERHOETSINTERVIEW CAMIEL VINGERHOETS    

 

Naam: Camiel Vingerhoets 

Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

Functie: Beleidsmedewerker Directie Kunsten (cluster podiumkunsten) 

 

Interview afgenomen op donderdag 10 juli 2008 te Den Haag 

 

Wat is uw relatie met het jeugdtheater? 

Camiel is vanuit het ministerie van OCW contactpersoon voor alle jeugdtheatergezelschappen die in de 

huidige cultuurnota (2005-2008) worden gesubsidieerd. In de nieuwe subsidieperiode (2009-2012) zal hij 

al het aanbod voor de jeugd, dus ook jeugddansgezelschappen en jeugdmuziekgezelschappen coördineren. 

 

Hoe staat u tegenover het jeugdtheater van Nederland gezien in historisch perspectief en heeft u de 

laatste jaren veranderingen opgemerkt? 

Camiel is pas vanaf 2006 werkzaam bij OCW, dus hij kan hier weinig over zeggen. Bovendien wordt de 

beoordeling van kwaliteit overgelaten aan de Raad voor Cultuur. Wel merkt hij op dat er de afgelopen jaren, 

gedurende de laatste cultuurnotaperiode, meer consistentie in de subsidiering is gekomen, waardoor 

gezelschappen verder konden professionaliseren.  

 

In hoeverre reageert het jeugdtheater op overheidsbeleid? 

Volgens Camiel is het overheidsbeleid niet leidend voor de (artistieke) koers die gezelschappen varen Hij 

geeft aan dat dit tijdens Van der Ploeg wellicht meer aan de hand was, maar tegenwoordig helemaal niet 

meer. Er worden momenteel relatief weinig gezelschappen rijksgesubsidieerd, deze gezelschappen zijn zo 

ver geprofessionaliseerd dat zij zich hiervoor niet lenen. Ze trekken terecht hun eigen plan. Vanuit het 

ministerie wordt de mening gedragen dat gezelschappen van hun eigen kracht uit moeten gaan, uiteraard 

wel binnen de beleidsprioriteiten. Zoals een educatieve functie hebben, professioneel zijn en binnen het 

theaterveld passen.  

Vanaf 2009-2012 wordt het functiedenken toegepast. Dit kan gezien worden als een beleidsraster, 

maar moet wel breder worden geïnterpreteerd. Het houdt in dat je als jeugdtheatergezelschap onder 

andere ook educatieve activiteiten moet ontplooien en dat je voorstellingen moet maken voor alle 

leeftijdsgroepen. Maar hoe een gezelschap dit doet, kan zelf ingevuld worden. Het ministerie vertrouwt op 

de kracht van de instellingen, de overheid plaatst zich steeds meer op afstand. De jaarverantwoording 

wordt bijvoorbeeld tegenwoordig ook niet helemaal meer uitgeplozen door het ministerie zelf. Er wordt 

steeds meer gevaren op het externe onafhankelijke oordeel van de accountant. Er wordt alleen gekeken 

naar het eventuele financiële risico. Voor de artistieke verantwoording leunt het ministerie op de Raad voor 

Cultuur.  

In de toekomst zullen gezelschappen meer onderling vergeleken worden. Dat is mogelijk omdat de 

jeugdtheatergezelschappen moeten voldoen aan vastgestelde functies. Over hoe de beoordeling hiervan 

eruit komt te zien, wordt op dit moment nog nagedacht. Dit zal niet louter op basis van kwantitatieve 
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gegevens gebeuren, maar in overleg met een instelling. Bovendien is er geen enkele instelling in de 

beoogde basisinfrastructuur die het gevraagde bedrag geadviseerd heeft gekregen van de Raad voor 

Cultuur, dus er zal een nieuwe begrotingsronde gaan plaatsvinden. Instellingen hebben nu al aangegeven 

hierdoor niet alle taken van de basisinfrastructuur uit te kunnen voeren zoals zij zouden willen. Er wordt 

dan aan de instellingen gevraagd om een keuze te maken met het budget wat het ministerie momenteel 

wel beschikbaar heeft. Idealiter wil het ministerie dat de jeugdtheatergezelschappen alle taken uitvoeren, 

maar aangezien het geld nu beperkt is, kan het voorkomen dat een instelling ervoor kiest om op één van de 

taken meer gewicht te leggen dan op andere taken. Het is voor het ministerie belangrijker dat een instelling 

zelf goed nadenkt over de eigen plek die hij/zij wil innemen in het bestel, dan dat alle taken maar voor de 

helft worden uitgevoerd. Het is voor de jeugdtheatergezelschappen in de basisinfrastructuur van belang dat 

zij zichzelf tot elkaar gaan verhouden, een geïsoleerde positie wordt niet getolereerd. Een instelling in de 

basisinfrastructuur staat niet op zichzelf.  

 

In de basisinfrastructuur is nog plaats voor negen jeugdtheatergezelschappen, is dit een verlies? 

Camiel geeft aan dat als je het over het hele jeugdtheaterveld hebt, je ook nog de instellingen die door het 

NFPK+ worden gesubsidieerd en de vrije sector moet meetellen. Met de basisinfrastructuur is er wat 

betreft de schoolvoorstellingen gekozen voor een regionale benadering. Hier zal door het ministerie naar 

gekeken worden, maar ook zij zien in dat het onmogelijk is om alle scholen in de regio te bereiken, daar 

zullen keuzes ingemaakt moeten worden. Het NFPK+ heeft de gezelschappen die zij positief hebben 

gehonoreerd bijna alles gegeven wat ze gevraagd hadden, dat was de laatste jaren bij het ministerie niet 

het geval.  

 Camiel wil nogmaals benadrukken dat de basisinfrastructuur niet een eliteclub is. Het enige 

verschil is dat je als gezelschap binnen de basisinfrastructuur aan een functionele benadering moet 

voldoen en bij het NFPK+ niet. Daar volstaat een artistieke visie en hoeft niet aan een functioneel kader 

voldaan te worden. 

 

Geeft deze inkrimping geen verkeerd signaal aan de Nederlandse bevolking? 

Door het functiedenken vergroot je, volgens Camiel, de maatschappelijke relevantie. Vanaf de komende 

subsidieperiode (2009-2012) wordt het alleen maar duidelijker waar instellingen aan moeten voldoen om 

subsidie te krijgen. Maar toch blijft de legitimatie van kunst en cultuur een lastig fenomeen. De politieke 

draagkracht voor kunst en cultuur is helaas gering, het cultuurbudget is nog geen 1 procent van de 

begroting. Bovendien worden er door het kabinet regelmatig polls gehouden onder de Nederlandse 

bevolking en dan moeten we concluderen dat kunst en cultuur altijd één van de laatste prioriteit heeft. 

 

Wordt er tegenwoordig meer nadruk gelegd op de bedrijfsvoering? 

Er ligt wel degelijk een nadruk op een gezonde bedrijfsvoering, vindt Camiel. Het ministerie streeft naar 

transparantie, het moet duidelijk zijn waar de subsidie voor wordt aangewend. Tegelijkertijd kan de sector 

van zo’n professionaliseringsslag profiteren. Camiel vond het opvallend in de adviezen van de Raad voor 

Cultuur, dat in sommige gevallen over te ambitieuze plannen gesproken werd. In veel gevallen werd er 

gezegd dat het beleidsplan van een instelling artistiek gezien goed in elkaar zat, maar dat de 

uitbreidingsplannen getemperd moesten worden. Deze plannen waren in de ogen van de Raad voor Cultuur 
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niet reëel. Ook het ministerie juicht het toe dat de gezelschappen een gezonde bedrijfsvoering hanteren 

met realistische inzichten over welke output er met een bepaald budget mogelijk is 

 

Welke veranderingen zullen zich de aankomende subsidieperiode voordoen? 

Camiel denkt dat de veranderingen, in de dagelijkse gang van zaken bij jeugdtheatergezelschappen in de 

basisinfrastructuur, wel mee zullen vallen. Gezelschappen zijn nu al bezig met educatieve taken en 

samenwerkingsverbanden. Wat wel gaat veranderen is hoe zij zich op de één of andere manier ten opzichte 

van elkaar gaan verhouden. Camiel is erg nieuwsgierig hoe instellingen gaan reageren op de functionele 

benadering. En ook hoe het ministerie met deze functionele benadering om zal gaan en in hoeverre er bij 

jeugdtheatergezelschappen aan benchmarking zal worden gedaan. Hierbij denkt hij niet alleen aan 

kwantitatieve gegevens, want deze kunnen wellicht een basis vormen, maar voor een goed inzicht zijn meer 

kwalitatieve gegevens ook nodig. En hoe gaat de beoordeling plaatsvinden, elk jaar of pas aan het einde 

van de subsidieperiode? Zal dit door visitatie gebeuren, zoals dat nu bij de langjarige perspectief 

instellingen (zoals orkesten) gebeurt of nog steeds door adviescommissies? 

 De komende vier jaar gaat het ministerie zich dus onder andere richten op hoe de monitoring van 

de functies van de basisinfrastructuur te gaan vormgeven. Er is momenteel een ambtelijke werkgroepen 

opgezet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en OCW 

bekijken nu gezamenlijk hoe er met cofinanciering om moet worden gegaan. Dat is de laatste jaren 

namelijk verwaterd. Het gebeurt nog wel, maar niet meer volgens de gedachten die ooit door de Commissie 

Zeevalking zijn geformuleerd. Er is namelijk veel verschil tussen het totale budget van gezelschappen. (Het 

totaal van rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidie.) Dit kan voor de functionele benadering problemen 

opleveren. Het ambtelijk overleg gaat bekijken of het niet gezonder zou zijn om iedereen op eenzelfde 

niveau te krijgen. Door de functionele benadering wordt ook nagedacht over een mogelijke herverdeling 

van verantwoordelijkheden tussen de verschillende overheidslagen. Camiel kan zich voorstellen dat de 

provincie zich gaat richten op schoolvoorstellingen in de regio en dat alles wat in de stad gebeurt onder 

gemeentelijke verantwoordelijkheid zal gaan vallen.  

Er zal nadrukkelijk aan de sector worden gevraagd om mee te denken over dit ontwikkelingstraject. 

De tijd van extra subsidie vragen zonder aan te geven waarom dit noodzakelijk is, is voorbij. Zowel 

instellingen als het ministerie moeten met een beter verhaal komen, aangezien beide partijen kritischer 

worden. 

 

Welke aanbevelingen heeft u voor de jeugdtheatersector? 

Camiel legt nogmaals de nadruk op de onderlinge verhoudingen in de sector. Bijvoorbeeld het idee van de 

collectieve marketing, hier was de Raad voor Cultuur erg enthousiast over. Kennisuitwisseling en krachten 

bundelen, daar gaat het om. Daarnaast is het belangrijk om in constant overleg met betrokkenen 

waaronder het ministerie te blijven. Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed in de sector? En wat 

verwacht de sector van het ministerie? Het is belangrijk om deze informatie zowel op instellingenniveau als 

op sectorniveau te krijgen. Op sectorniveau wordt samengewerkt in de Vereniging van Nederlandse 

Theatergezelschappen en –producten (VNT). Bij het innemen van een gezamenlijk standpunt wordt binnen 

deze vereniging begrijpelijk naar consensus gezocht. Vaak is het echter ook interessant om naast het 

gezamenlijke standpunt ook feitelijke informatie te krijgen over de afzonderlijke instellingen. Het hoeft niet 
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altijd om een mening of standpunt te gaan. De mededeling dat een gezelschap of een aantal 

gezelschappen bijvoorbeeld hun publiek in kaart aan het brengen zijn, is het voor het ministerie 

interessante informatie.  



    

   

75 

BIJLAGEBIJLAGEBIJLAGEBIJLAGE    IIIIIIII    INTERVIEW PIETER BOTSINTERVIEW PIETER BOTSINTERVIEW PIETER BOTSINTERVIEW PIETER BOTS    

 

Naam: Pieter Bots 

Organisatie: Raad voor Cultuur 

Functie: Secretaris commissie theater 

 

Interview afgenomen op donderdag 10 juli 2008 te Den Haag 

 

Wat is uw relatie met het jeugdtheater? 

Pieter legt uit dat de Raad voor Cultuur (Raad) het officiële adviesorgaan van de minister en de Tweede 

Kamer is over cultuurbeleid. De Raad voor Cultuur bestaat uit negen generalisten die een algemene blik 

hebben op cultuur. Zij worden van input voorzien door commissies. Er zijn in totaal veertien commissies 

actief, voor elke sector één. Dus film, muziek, maar ook monumenten en bibliotheken. Zo bestaat er ook de 

commissie theater. Deze commissie bestaat uit zes mensen (momenteel vijf) en zij doen het 

voorbereidende werk voor de Raad als er over theater moet worden geadviseerd. De secretaris van de 

commissie theater is Pieter. Alles wat er geregeld moet worden voor de commissie en het daadwerkelijke 

schrijfwerk valt onder zijn verantwoordelijkheid. Hij is niet verantwoordelijk voor de inhoud, maar alleen 

voor de procedure, maar doordat hij vroeger werkte als theatercriticus weet Pieter ook genoeg inhoudelijk 

van deze sector. 

 

Hoe gaan de negen jeugdtheatergezelschappen reageren op het nieuwe beleid? 

De veranderingen die nu plaatsvinden zijn mede ingegeven door de sector zelf en niet alleen van bovenaf 

opgelegd. Op het gebied van jeugdtheater zijn er verschillende aspecten van verandering die je kan 

onderscheiden. In de eerste plaats heb je nu negen basisinfrastructuur plekken. Deze moeten zorgen voor 

meer differentiatie. Dit kan ontstaan door het idee van de Raad om twee grote gezelschappen een plek te 

geven binnen het bestel die meer middelen tot hun beschikking krijgen om grote producties te maken en 

jonge makers meer kansen te kunnen geven. Dit heeft financiële gevolgen. Omdat het erop lijkt dat er niet 

meer geld beschikbaar is vanuit het Rijk, staat dit idee nu op losse schroeven en dus kunnen die plannen 

niet verwezenlijkt worden. Er zal dus minder veranderen dan de Raad in eerste instantie bedacht had. Iets 

anders waar de Raad heel erg voor pleit is dat die negen instellingen meer een eenheid gaan vormen, door 

samen te werken op onder andere het gebied van marketing. Tegelijkertijd realiseert Pieter zich dat je te 

maken hebt met negen clubjes waarvan er een aantal een beetje naar elkaar toegroeien en een aantal 

echt op zichzelf staan. Of deze negen jeugdtheatergezelschappen echt een eenheid gaan vormen dat is nog 

maar de vraag. Wat ook vermeld moet worden is dat de Raad er aan hecht het aandeel aan cultureel 

diverse producties te vergroten. In de beleidsplannen was dit onderwerp niet veel terug te zien. Er worden 

weinig concrete stappen ondernomen om allochtone theatermakers aan te trekken voor het jeugdtheater.  

 

Als er geen geld bijkomt, ontstaat er dan een inkrimping? 

Pieter stelt dat er naast de negen instellingen in de basisinfrastructuur, ook nog gezelschappen blijven 

bestaan die onder het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ (NFPK+) gaan vallen. Hij wil nogmaals 
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benadrukken dat er geen hiërarchie tussen het NFPK+ en de instellingen bij het Rijk bestaat. Bovendien is 

er bij het NFPK+ juist aandacht voor nieuwe initiatieven, dus deze beleidsverandering hoeft niet per se een 

verarming te zijn. Bovendien weet je niet hoe het was gegaan als alles het bij het oude was gebleven Maar 

het feit blijft dat als het extra geld er niet bijkomt, het wel de vraag is wat er daadwerkelijk vernieuwd kan 

worden.  

 

Hoe gaan jullie de gezelschappen in het nieuwe systeem van functiedenken beoordelen? 

Dat is net zoals bij het ministerie nog niet duidelijk. De Raad bevindt zich in een rare situatie, omdat hij van 

oudsher in eerste instantie oordeelt over artistieke kwaliteit en op artistiek functioneren. Toch zal er in de 

toekomst ook gekeken worden naar het functioneren van een gezelschap in het kader van de taken van de 

basisinfrastructuur, maar hoe is nog niet duidelijk. Uiteraard wordt de kwaliteit hierbij niet uit het oog 

verloren.  

 

Hoe gaan jullie de beleidsplannen met betrekking tot de functies van de basisinfrastructuur toetsen als het 

extra geld niet wordt gegeven? 

De Raad voert net zoals dat nu gebeurt monitorgesprekken met instellingen halverwege de 

kunstenplanperiode. Hierbij wordt er gekeken waar een gezelschap staat en wat er van de beleidsplannen 

tot nu toe terecht is gekomen. Op deze manier houd je de vinger aan de pols.  

Het idee van de basisinfrastructuur was dat er een nieuw systeem zou worden opgetuigd, waarvan 

de Raad vanaf het begin heeft gezegd dat als dit de wens is het extra geld gaat kosten. En vervolgens is het 

er niet. Er zal dus minder gelegenheid zijn voor de taken in het kader van de basisinfrastructuur, er zal 

geschrapt moeten worden. Hierdoor wordt het toch een tweederangs basisinfrastructuur en dat is jammer, 

vindt Pieter. Maar uiteindelijk merk je toch dat de cultuursector gewend is om met minder geld te kunnen 

werken dan ze eigenlijk zouden willen, aan de ene kant is dat heel goed aan de andere kant als de sector 

het niet op zou pakken geef je een signaal af. Deze financiële beperktheid zal zijn gevolgen hebben, waarbij 

Pieter zich kan voorstellen dat het eerder ten koste gaat van plannen met betrekking tot talentontwikkeling 

en het aantrekken van jonge makers dan de artistieke kwaliteit. Grote zaalproducties zullen ook eerder als 

luxe worden gezien.  

 

Zijn talentontwikkeling en grote zaalproducties niet eerder een noodzaak dan luxe? 

Dat lijkt Pieter een retorische vraag. Toen staatssecretaris Van der Laan het jeugdtheater in de 

basisinfrastructuur plaatste, betekende dat dat het jeugdtheater ook functionele taken als 

talentontwikkeling moet uitvoeren. En om het aandeel van het jeugdtheateraanbod in de Nederlandse 

schouwburgzalen te vergroten, en tegemoet te komen aan de ambities van de huidige generatie 

jeugdtheatermakers, is het ook wenselijk dat er structureel grote zaalproducties voor de jeugd gemaakt 

worden. Hij wil hieraan toevoegen dat marketing ook vaak een post is waarop bezuinigd wordt. Dat is 

jammer, want je wil ook dat voorstellingen goed worden afgezet. 
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Heb je aanbevelingen voor de jeugdtheatersector om dit soort onderwerpen hoger op de agenda te 

krijgen? 

Het is heel belangrijk om samen te werken met productiehuizen, zoals het Lab en Bonte Hond, om jonge 

talenten te blijven scouten. Een andere oplossing is differentiatie, maar de verantwoordelijkheid hiervoor 

ligt bij de sector zelf. De oprichting van het Theaterverbond is een stap in de goede richting, maar ook 

samenwerking op het gebied van marketing om tegengewicht te bieden tegen voorstellingen als Kabouter 

Plop is van belang. Er heerst momenteel homogeniteit binnen het jeugdtheater, samen sterk staan in 

plaats van ieder voor zich, maar of dit echt concreet zo uitwerkt dat is de vraag. Pieter is wel licht 

optimistisch gestemd.  

Pieter vertelt tevens dat het goede van het Theaterverbond is, dat de afnamekant 

(theaterdirecteuren) erbij betrokken is. Er worden initiatieven genomen tussen theatergezelschappen, 

productiehuizen en theaters. De Raad hoopt dat dit zich voortzet.  
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BIJLAGE IIIBIJLAGE IIIBIJLAGE IIIBIJLAGE III    INTERVIEW GEORGE LAWSONINTERVIEW GEORGE LAWSONINTERVIEW GEORGE LAWSONINTERVIEW GEORGE LAWSON    

 

Naam: George Lawson 

Organisatie: Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ 

Functie: Voorzitter Raad van Bestuur 

 

Interview afgenomen op donderdag 24 juli 2008 te Amsterdam 

 

Wat is uw relatie met het jeugdtheater? 

Vanuit het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ (NFPK+) gezien is de lijn met het jeugdtheater niet 

meer direct. Waar je vroeger een apart terrein had van jeugdtheater met een eigen beleid, een eigen 

netwerk en een eigen bescherming, is dat nu een stuk diffuser geworden. De functie van het jeugdtheater 

en de bescherming hiervan zit nu verankerd in de basisinfrastructuur. Voor al het overige is er geen 

speciale bescherming meer. Dat kan je negatief maar ook positief duiden, want een bescherming is 

tegelijkertijd ook een gevangenis. George denkt dat het jeugdtheater er aan toe was en momenteel sterk 

genoeg is, om de wijde wereld in concurrentie met anderen in te gaan om als gewone kunstvorm te 

overleven. Met anderen bedoelt hij het kunstsegment en niet de vrije producten, al zijn deze zeker ten 

aanzien van het publiek een geduchte concurrent.  

De veranderingen zullen groot zijn, niet alleen voor het jeugdtheater maar voor alle kunsten. De 

veranderingen inzake de basisinfrastructuur lijken heel technisch, maar daarachter verschuilt zich een 

andere ordening van het landschap met grote inhoudelijke consequenties. Er is door dit systeem 

duidelijkheid gebracht welke functies er in de kunsten vast onderdeel moeten zijn van de Nederlandse 

culturele infrastructuur en hoe alles wat zich daarbuiten ontwikkelt zich verhoudt ten opzichte van die vaste 

infrastructuur. Dat geeft toch dat mensen zich op een andere manier ten opzichte van elkaar gaan 

positioneren. Hoe dat precies uitpakt, weet hij niet, maar George is ervan overtuigd dat het helderder wordt 

voor culturele ondernemingen en tevens een betere houvast biedt om hun eigen strategie te kunnen 

verpakken. Tot dusverre was het iedereen gelijk, maar die fictie hield wel in stand dat niemand ordelijk 

hoefde te denken. Daarnaast is het realiteit dat “1000 bloemen bloeien” niet lukt met het beschikbare 

budget, maar ook het publiek kan het grote aanbod niet aan.  

 

Indien er geen extra subsidiegeld vanuit het Rijk komt, denkt u dat het idee van basisinfrastructuur dan 

afneemt? 

George is van mening dat als je de ambitie hebt binnen de basisinfrastructuur je positie te realiseren die je 

voor ogen had, dat je daar dan voor moet vechten. Als je erin gelooft, dan komt het rond. Het waren goede 

beleidsplannen van de culturele instellingen, maar als je in dit stadium de handdoek al in de ring gooit, dan 

deugt het plan niet. Dan is het maar goed ook om dat te weten, want dan hebben we een vergissing 

begaan en is de besluitvastheid en inhoudelijke kracht kennelijk minder dan we gedacht hadden. Een goed 

plan komt in Nederland uiteindelijk altijd tot stand.  
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Heeft u het idee dat de beleidsplannen van de overheid door de sector worden gedragen, of volgen 

instellingen de overheid gewoon? 

George is niet voor het idee van scheiding tussen overheid en het veld. Het cultuurbeleid in Nederland 

wordt niet gemaakt op politieke gronden, maar wordt ontwikkeld dicht op de huid van ontwikkelingen in het 

cultureel veld zelf. Ook het jeugdtheater zelf had het gevoel dat ze vastliepen. Momenteel is er de energie 

en kwaliteit om grootschaliger te kunnen werken, dat is beter voor de kunst en voor het 

jeugdtheaterpubliek en moet dan ook gerealiseerd worden. Dat gaat niet meteen goed, daar heb je een 

aanloopperiode voor nodig. Maar George is er diep van overtuigd dat het idee van de huidige veranderingen 

binnen de cultuurnotasystematiek door het  jeugdtheaterveld gedragen wordt, het was onmogelijk om zo 

verder te gaan. In het budget wat voor jeugdtheater opzij was gezet, was alleen maar brood te verdienen 

als de ander dood zou gaan. En dat vindt hij een snertscenario. Omdat het zo kleinschalig is, wordt het 

automatisch gepruts en ben je op een verkeerde manier met kleine dingen bezig. Als je als 

jeugdtheatergezelschap echt ambitie hebt, dan moet je het speelveld vergroten. De concurrentie is dan 

zwaarder, maar de strijd wordt wel gevoerd. Daarnaast is hij van mening dat je geen terugkerende 

beweging meer kan maken. Alles wat terugvalt in het oude, dat is geen stap gelijk, maar een stap achteruit. 

 

Het NFPK+ heeft de ambitie om nieuwe initiatieven een kans te geven, geldt dit ook voor het jeugdtheater? 

Het NFPK+ ziet het jeugdtheater niet als een aparte diersoort maar als een genre en uiteraard wil je het 

nodige daarvan in je portefeuille hebben. Maar nieuwe initiatieven worden gelijkwaardig behandeld, 

jeugdtheater heeft geen voorkeurspositie. 

 

Denkt u dat er in de nieuwe kunstenplanperiode geografische gaten gaan vallen in het bestel? 

Spreiding is voor het NFPK+ niet een soort politieke verplichting, maar als fonds kijken zij er niet negatief 

tegenaan. Spreiding maakt de worteling van initiatieven in lokale en regionale gemeenschappen mogelijk. 

Het NFPK+ doet wel recht aan het criterium van spreiding, in de zin dat als initiatieven een gelijke kwaliteit 

hebben, dan heeft het initiatief buiten de Randstad een streepje voor. Maar George denkt niet dat als we 

zo meteen alle gesubsidieerde instellingen bekijken dat de spreiding dan enorm is toegenomen. De 

spreiding zal zeker niet verslechteren, maar ook niet spectaculair toenemen. Het NFPK+ is van plan om 

samen met ambitieuze overheden te kijken, hoe je meer interessante kwaliteit buiten de Randstad kan 

laten vestigen.  

Bovendien vindt hij het gek dat, anno 2008, de tijd van globalisering, er nog onderscheid gemaakt 

moet worden tussen Amsterdam en Groningen. (De stad ten opzichte van diepe provincie.). Je kunt heel 

lokaal gevestigd zijn en tegelijkertijd op internationaal niveau informatie en ambitie formuleren. George is 

van mening dat je op deze manier naar spreiding moet kijken. 

 

Op welke manier gaat het NFPK+ monitoren, door benchmarking? 

George geeft aan dat benchmarking een van de consequenties van een benadering als de 

basisinfrastructuur is. Bij het NFPK+ is het lastiger om aan benchmarking te doen omdat de gesubsidieerde 

instellingen minder vaststaan en institutioneel zijn dan de instellingen die bij de basisinfrastructuur horen. 

Want als dat wel het geval was, dan hadden deze instellingen wel in de basisinfrastructuur gezeten. Er zal 



    

   

80 

dus binnen het NFPK+ gezocht worden naar vorm van benchmarking, maar deze is gecompliceerder dan bij 

de basisinfrastructuur. 

 

Heeft u aanbevelingen voor de jeugdtheatergezelschappen? 

Het is volgens George nooit onverstandig om je goed te organiseren, door bijvoorbeeld een aparte 

belangenvereniging voor gezelschappen in de basisinfrastructuur te initiëren. Maar waak ervoor dat je je te 

veel organiseert op de invloed van de overheid. Het is uiteraard wel de overheid die randvoorwaarden moet 

creëren , maar de sector moet de omstandigheden afdwingen om die randvoorwaarden te kunnen creëren. 

Dus organiseer je niet alleen naar het krachtenveldje van het cultuurbeleid, wat uiteraard niet verwaarloosd 

moet worden, maar ook naar het publiek en de samenleving. Daar moet je support vandaan halen. Laat je 

stem horen binnen de totale culturele infrastructuur. Zorg ervoor dat je bij debatten aanwezig bent over 

cultuurbeleid, ook al gaat het niet over jeugdtheater. Ben zichtbaar en hebt iets te zeggen. Maar probeer 

vooral zonder bescherming te werken, ga niet terug naar de gevangenis. 

 

Dus gezelschappen moeten niet te bang zijn? 

Als je uit angst iets te verliezen beschermingsconstructies om je heen bouwt, dan kom je daar nooit buiten. 

Verdedigend spelen is niet vasthouden wat je hebt, maar is minder krijgen. Je moet als jeugdtheatersector 

je willen durven meten met musea en grote gezelschappen. Beperkt je niet tot jeugdtheater. Het lijkt 

George fantastisch als belangrijke regisseurs en makers regelmatig zich binnen de jeugdtheaterinstituties 

kunnen vinden. Wie dit moet gaan regelen, een artistiek leider of intendant, zijn interessante vraagstukken. 

In Duitsland heb je intendanten die regisseren en intendanten die niet regisseren. Soms is het belangrijk 

om een eigen signatuur te geven aan een gezelschap, soms ook niet. Alles kan, als je maar een helder 

artistiek profiel kunt maken.  

Er is momenteel een nieuwe generatie makers die zich klaarmaakt om de cultuurdragers van het 

theater van de toekomst te worden. George is ervan overtuigd dat de oude rotten in het vak zich hiervan 

bewust zijn, maar vindt ook niet dat we de oude rotten moeten weggooien. Dat is geen teken van 

zelfrespect en snap je niet hoe kunst zich ontwikkelt. Kunst ontwikkelt zich altijd vanuit het andere en dat 

is maar goed ook. Als kunst zich opnieuw moet uitvinden en moet bewijzen, dan hebben jonge makers hier 

een behoorlijk zware dobber aan.  
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BIJLAGE IVBIJLAGE IVBIJLAGE IVBIJLAGE IV    INTERVIEW MARIANNE VERSTEEGHINTERVIEW MARIANNE VERSTEEGHINTERVIEW MARIANNE VERSTEEGHINTERVIEW MARIANNE VERSTEEGH    

 

Naam: Marianne Versteegh 

Organisatie: Kunsten ’92 

Functie: Algemeen secretaris 

 

Interview afgenomen op dinsdag 12 augustus 2008 te Amsterdam 

 

Hoe kijkt u naar de huidige situatie? 

Er zijn een paar instellingen geweest die voor de functies in de basisinfrastructuur zijn gegaan. Daarnaast 

hebben drie jeugdtheatergezelschappen [waaronder een fusie van twee gezelschappen, DvI] gestreefd een 

grotere rol, door middel van een groter gezelschap, te gaan spelen. Dat is op z’n minst gezegd een 

behoorlijke inspanning geweest voor die gezelschappen. Er is enorm veel energie gaan zitten om tot een 

goede infrastructuur te komen, maar of dat nou wezenlijk heel veel toevoegt aan het jeugdtheater, dat kan 

Marianne niet zo goed beoordelen. Er was met de komst van de basisinfrastructuur wel een soort hoop 

ontstaan om meer grote podia te bespelen en het jeugdtheater op een professioneel hoog niveau neer te 

gaan zetten. Daarnaast heb je het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ waar kleinere gezelschappen 

terecht kunnen. De scheiding tussen de basisinfrastructuur en het Nederlands Fonds voor 

Podiumkunsten+ wordt door de huidige situatie diffuus. Als er uiteindelijke geen extra geld bijkomt, dan is 

er eigenlijk nog waar weinig verschil tussen beide subsidieverleners.  

Wat Marianne daarnaast zelf als moeder ziet is de neiging binnen het jeugdtheater om vooral veel 

grote zaalproducties te maken, dat verandert het landschap.  

 

Wat had u gehoopt van de scheiding basisinfrastructuur – Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+? 

Het jeugdtheater had altijd een eigen financieringsstructuur, heel lokaal gericht. Dat er een poging is 

gewaagd om daar verandering in te brengen [door de basisinfrastructuur, DvI] dat lijkt Marianne alleen 

maar heel erg goed. Op het theatergebied heb je stadstheaters waar in de basisinfrastructuur een 

duidelijke functie voor is gecreëerd. Het jeugdtheater heeft die plek nooit gehad, maar zou dit nu wel 

krijgen. De mogelijkheden die deze gezelschappen nu krijgen is afhankelijk van de mate waarin ze worden 

gefinancierd. Er is ontzettend veel samengewerkt om tot die nieuwe structuur te komen en als dat nu door 

te weinig financiering niet zo van de grond komt, dan ben je die extra functies ook kwijt. 

 

Heeft u het idee dat met de basisinfrastructuur het spreidingsideaal beter tot z’n recht komt? 

Marianne vertelt dat het idee bij de basisinfrastructuur inderdaad is dat er meer wordt gekeken naar de 

spreiding, maar de wijze waarop zal afhangen van de financiering. Als er straks heel veel geld naar de grote 

instellingen gaat, waardoor er voor incidenteel en lokaal beleid minder ruimte is, dan heeft de herinrichting 

aan die kant weer negatieve effecten. Als er bijvoorbeeld binnen de basisinfrastructuur niet genoeg 

middelen komen voor de jeugdtheatergezelschappen, maar gemeentes en provincies vinden toch dat deze 

gezelschappen goed moeten kunnen functioneren, wat is dan vervolgens het effect? Er ontstaat dan een 

soort domino-effect. Maar Marianne geeft aan dat het allemaal nog ontzettend moeilijk te overzien is.  
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Heeft de basisinfrastructuur dan uiteindelijk geen nut gehad? 

Het kan heel goed dat het uiteindelijk alleen een verplaatsing van knelpunten teweeg heeft gebracht. 

 

Wat is jullie positie als belangenvereniging in dezen? 

Kunsten ’92 heeft op 26 juni 2008 een pamflet aan Plasterk en de Tweede Kamer aangeboden, waarin 

duidelijk is gemaakt dat Kunsten ’92 vindt dat je de basisinfrastructuur moet zien als fundament van het 

nieuwe subsidiegebouw. Voor dit fundament moet voldoende subsidie komen, anders krijg je het eerder 

genoemde domino-effect. Marianne vindt dat Plasterk mooie ambities verwoord heeft in Kunst van leven en 

vindt dat je als minister vervolgens twee dingen kan doen. Of je formuleert die ambitie en zorgt ervoor dat 

deze op een nette manier vervolg heeft, of je geeft als minister aan dat je de ambities niet kan waarmaken 

omdat je het geld er niet voor hebt. Maar nu, stelt Marianne, geeft Plasterk aan de ene kant zijn extra 

middelen uit aan programma’s en doelstellingen van het kabinet zoals het nationaal Historisch Museum. 

Aan de andere kant formuleert hij ambities maar stelt voor de instellingen geen extra geld beschikbaar om 

die te kunnen realiseren. Marianne vindt dat je ervoor moet zorgen dat de producerende instellingen nu 

niet de dupe worden van een programmatisch beleid. De gezelschappen mogen namelijk wel extra 

programma’s indienen voor marketingmiddelen en versterking van ondernemerschap, maar vaak zijn ze 

zelf niet voldoende toegerust om die taken ook echt te kunnen uitvoeren. Als je zegt dat instellingen 

zakelijker moeten worden, dan moet je zo ook in staat stellen om dat te doen. 

 

Heeft u het idee dat deze herinrichting gerealiseerd moet worden om gezelschappen beter te kunnen 

bekijken in het licht van de bedrijfsvoering? 

Het is volgens Marianne inderdaad een bestuurlijke operatie geweest, maar kwaliteit staat nog steeds wel 

bovenaan. Omdat het toch lastig om al die instellingen in functies onder te brengen zal het systeem ook 

weer leiden tot nieuwe knelpunten. 

 

Wordt het systeem door de herinrichting bureaucratischer? 

Dat denkt Marianne wel. Medy van der Laan heeft gezegd in haar nota Verschil maken dat zij af wilde van 

het circus rondom de cultuurnota en zij wilde meer ruimte creëren voor de producerende instellingen. Zij 

moest tijdens haar ambtsperiode bezuinigen, welke zij wilde doorvoeren bij de ondersteunende instellingen 

en niet bij de producerende instellingen. Vervolgens is het nieuwe kabinet aangetreden en gaat op basis 

van het cultuurprofijt juist bezuinigen op de producerende instellingen en wordt er tegelijkertijd een 

herstructureringsoperatie doorgevoerd. De verschuivingen die dat teweeg brengt, leiden weer tot nieuwe 

vormen van bureaucratie. 

 

Heeft u het idee dat er in de oude situatie hetzelfde was gebeurd? 

Dat weet Marianne niet, dat blijft volgens haar koffiedik kijken. Maar ze denkt dat het niet heel veel zou 

hebben uitgemaakt. Van de Theatercompagnie zou je misschien kunnen zeggen dat die aan de hele 

structuurdiscussie ten onder is gegaan, omdat er maar één stadsgezelschap in de basisinfrastructuur mag 

zitten. Maar dit zal bij het jeugdtheater niet spelen. 
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Verwacht u in toekomst wel grote veranderingen, bijvoorbeeld over vier jaar? 

Dat hangt volgens Marianne af of Plasterk bereid is om de basisinfrastructuur goed te bemannen en er 

tegelijkertijd vrije ruimte is naast de grote instituten voor makers om hun gang te kunnen gaan.  

 

Heeft u nog aanbevelingen voor de jeugdtheatergezelschappen? 

Marianne is van mening dat instellingen in eerste instantie altijd hun eigen plan moeten trekken. Als blijkt 

dat de financiering niet rond komt, dan moet je als instellingen de overheid op de hoogte brengen wat je 

kan verantwoorden en waar je op afgerekend wil worden.  

 

Wat kan Kunsten ’92 in deze fase nog doen? 

Marianne vertelt dat Kunsten ’92 gaat kijken waar de gaten in de infrastructuur gaan vallen en zodoende 

de knelpunten benoemen. Je ziet bijvoorbeeld nu al bij de productiehuizen dat er te weinig geld is voor 

aankomend talent. Als in de toekomst nieuw talent niet meer bij het fonds terecht kan en er te weinig geld 

is bij de productiehuizen, dan moeten ze ergens anders worden opgevangen. Je kan namelijk niet opeens 

ophouden met het financieren van jong talent, dat zou belachelijk zijn. 

 

Heeft u een idee welke functies het onderspit zullen delven als minister Plasterk geen extra geld geeft? 

Als Plasterk geen extra geld geeft en toch hoge eigen inkomenseisen gaat stellen, zullen instellingen gaan 

zoeken naar meer commercieel aanbod. Als gezelschap zul je dan naar mogelijkheden moeten zoeken om 

je publiek zo groot mogelijk te maken, hierdoor wordt het voor de instellingen moeilijker om nog 

kleinschalig te programmeren. Deze tendens lijkt Marianne het grootste gevaar: de diversiteit zal verloren 

gaan en als je niet oppast dan krijg je een verdere vervlakking.  
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BIJLAGE VBIJLAGE VBIJLAGE VBIJLAGE V    INTERVIEW DENNIS MEYERINTERVIEW DENNIS MEYERINTERVIEW DENNIS MEYERINTERVIEW DENNIS MEYER    

 

Naam: Dennis Meyer 

Organisatie: Het Lab: jeugdtheaterwerkplaats 

Functie: Artistiek en algemeen leider 

 

Interview afgenomen op donderdag 14 augustus 2008 te Amsterdam 

 

Wat is uw link met het jeugdtheater? 

Dennis heeft theaterwetenschappen gestudeerd en is geschoold als dramaturg. Na zijn studie heeft hij op 

verschillende plekken gewerkt, waaronder ook in het jeugdtheater. Vervolgens heeft hij acht jaar voor het 

Theater Instituut Nederland (TIN) gewerkt. Het begon als een klein project, wat steeds meer is uitgegroeid. 

Dat waren de jaren waarin het jeugdtheater een belangrijke ontwikkeling doormaakte. Daarvoor was er al 

veel gebeurd, maar op de een of andere manier kwam het bij elkaar toen Dennis door zijn werkzaamheden 

bij het TIN betrokken raakte bij het jeugdtheater. Hierdoor kon hij in die tijd veel voor het jeugdtheater 

doen. Niet zozeer op artistiek gebied, maar meer om het artistieke naar buiten te brengen, bijvoorbeeld 

richting de bibliotheken en scholen. Theater bestaat volgens hem aan de ene kant uit voorstellingen die 

gemaakt worden en aan de andere kant uit de gedachtevorming en het gesprek er omheen. Op dit laatste 

gebied heeft Dennis zich gericht bij het TIN. Hij heeft zich als een dramaturg over het hele jeugdtheater 

gebogen. Na die acht jaar heeft hij wel gedacht om het jeugdtheater te verlaten, omdat er toch een label op 

je geplakt wordt. Maar hij realiseerde zich dat zijn ervaring een vorm van kapitaal was, wat hij moest blijven 

gebruiken.  

Ook inhoudelijk heeft hij veel met het jeugdtheater. Dennis heeft niet veel met kinderen of met het 

publiek, maar hij heeft wel heel veel met de theatermakers zelf. Dennis voelt zich verwant met de 

kinderlijke blik die de theatermakers gebruiken bij hun theatervorm. Het gaat er toch vaak om dat je vanuit 

een blanco gedachtegang naar de wereld kijkt en de dingen als nieuw ervaart, zowel op inhoud als op vorm. 

Daarnaast vindt hij dat het jeugdtheater, als het op een goede manier gebeurt, elke keer het theater 

opnieuw uitvindt. 

 

Heeft u het idee dat het jeugdtheater en het overheidsbeleid elkaar volgen of ziet u juist een verwijdering 

van het beleid? 

Beleid heeft volgens Dennis veel verschillende kanten. Hij denkt dat een gedeelte van het beleid bepaald 

wordt door het publiek en de podia. Dit zijn bijna plaatselijke en regionale bewegingen waarin je een 

behoudende tendens ziet, welke effect heeft op de ruimte die het jeugdtheater krijgt voor zijn ontwikkeling. 

Behoudend in de zin dat jeugdtheater zich steeds in een soort veilige omgeving bevindt, vaak binnen een 

bepaalde onderwijsgedachte.  

Als het gaat over overheidsbeleid, dan is er aan de ene kant een grote waardering voor het belang 

van jeugdtheater, maar aan de andere kant is de vertaling daarvan naar het beleid heel erg conservatief. 

Zoals het was, was het goed. Er is weinig ondersteuning voor het feit dat het jeugdtheater een levende 
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ontwikkeling is die ook weer nieuwe vormen kan aannemen en nieuwe organisatiestructuren nodig heeft. 

Dennis vindt dat eigenlijk twee redelijk conservatieve bewegingen. 

 

Heeft u het idee dat deze conservativiteit speelt binnen het jeugdtheater, of wordt dit van bovenaf 

opgelegd? 

Een bepaald segment van het jeugdtheater verhoudt zich daartoe door er in mee te gaan, in die zin is het 

een soort kip en ei verhaal. Maar als je het hebt over het feit dat het cultuurbeleid in Nederland samen 

wordt ontwikkeld door overheid en veld, vindt Dennis dat op dit moment een aanfluiting. Hij vindt wel dat 

de voorgeschiedenis heel positief was tot en met het advies van de Raad voor Cultuur en het advies van 

het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ (NFPK+). Maar de reactie vanuit het ministerie is vervolgens 

een soort wolf in schaapskleren. Wat er nu gebeurt is wat hem betreft het einde van die samenwerking. Hij 

vindt het namelijk heel belangrijk om vanuit overheidssubsidie dat theater te ondersteunen wat vragen 

stelt, wat scherp is, wat aanzet tot discussie, wat schokt, ook in het jeugdtheater. Zelfs al zou het 

jeugdtheater debet zijn aan zo’n conservatieve beweging, toch vindt hij dat die andere beweging juist 

ondersteund moet worden. 

 

Die rol voorziet u voor de overheid? 

Ja, vanuit de overheid, maar ook vanuit de podia. Hij denkt dat conservatieve kunst een plek heeft en nodig 

is, maar weet niet of je het hele systeem moet inrichten om die kunst overal te brengen. Juist die andere 

kant van de kunst moet ondersteund worden.  

 

Is de vrijheid om nieuwe dingen te ontwikkelen al niet te veel gekaderd door de basisinfrastructuur? 

Dennis staat achter de basisinfrastructuur, maar vindt dat je over de basisinfrastructuur moet spreken 

inclusief het NFPK+. Wat Dennis betreft is de ruimte die het NFPK+ theoretisch biedt voor vernieuwing en 

ontwikkeling heel groot, ook voor het jeugdtheater. Dennis denkt dat er in de toekomst meer organisaties 

moeten komen waarin jeugdtheater en volwassenentheater niet meer zo gescheiden zijn zoals dat nu is. Hij 

kan zich voorstellen dat binnen de basisinfrastructuur ruimte is voor een samenwerking tussen bepaalde 

repertoire gezelschappen en jeugdtheatergezelschappen dat dezen uiteindelijk een geheel wordt. Maar hij 

kan zich ook voorstellen dat dergelijke gezelschappen zich bij het NFPK+ gaan ontwikkelen. In theorie is de 

basisinfrastructuur een goed systeem. In theorie, niet wat er nu uitkomt. 

 

Denkt u dat door de huidige situatie de taak omtrent jong talent in het gedrang komt? 

Als artistiek leider en regisseur wil je voorstellingen maken. De ruimte die er is binnen de bestaande 

jeugdtheatergezelschappen is er voornamelijk voor eigen producties. Op het moment dat de subsidies op 

hetzelfde (lage) niveau blijven, dan krijgen theatermakers die werkplaatsen en productiehuizen ontgroeid 

zijn, maar af en toe een plek bij een gezelschap. Hierdoor zullen zij zich nooit zo verbonden kunnen voelen 

met het jeugdtheater dat ze uiteindelijk een substantieel deel van hun carrière daaraan geven. Dennis 

denkt dat dit een heel slechte tendens is. 
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Is dat ook de grootste zorg van u? 

Nee, niet zijn grootste zorg. Zijn grootste zorg is dat de Vinex-gedachte in stand blijft. Deze gedachte houdt 

in dat er eenvormigheid in het jeugdtheater blijft waar mensen niet uitkomen. Dat betekent dat 

jeugdtheater voor theatermakers een tussenstation zal zijn en niet een doel op zich. De vlakke vloer en de 

kleine zaal zijn bastions van het verleden en blijven ook belangrijk. Maar wat je op dit moment ziet is dat er 

een veel grotere diversiteit aan vormen nodig is om iets te vertellen over deze tijd en het publiek daarbij te 

betrekken. Dennis denkt dat de ruimte om dat te onderzoeken en daarin te werken klein blijft, waardoor de 

ontwikkeling van het jeugdtheater stagneert en uiteindelijk een glijdende schaal naar beneden is. Er zal 

altijd jeugdtheater blijven, en ook altijd van een bepaald niveau, maar wanneer deze tendens zich doorzet 

heb je uiteindelijk jeugdtheater dat zich legitimeert doordat het kinderen en jongeren klaarmaakt voor 

volwassenenkunst en dat is een ander soort theater dan Dennis zich hard voor maakt. Een andere zorg is 

dat deze keuze van het ministerie niet betekent dat het blijft bij het oude, maar dat het ver teruggeworpen 

wordt.  

 

Denkt u dat er grote gaten in Nederland gaan vallen op het gebied van jeugdtheater? 

Die geografische spreiding was eigenlijk meer een kenmerk van het oude systeem. Elke provincie en grote 

stad heeft een eigen gezelschap. Het nieuwe systeem gaat meer uit van brandhaarden die wel een 

geografische uitstraling hebben, maar die niet alleen maar de opdracht hebben om die hele regio te 

bedienen. De gedachte is eerder dat die brandhaarden een klimaat om zich heen creëren die goed is voor 

het theater en goed is voor het publiek, maar dat ze uiteindelijk een landelijke functie hebben. Dennis vindt 

niet dat je moet kijken of alle kinderen in Nederland bediend worden door de basisinfrastructuur, het is 

juist interessant om open plekken te hebben. Omdat dat alleen maar de beweging stimuleert, en ook 

ruimte biedt voor NFPK+gezelschappen om te spelen. Dus wat hem betreft is het niet zo hermetisch, dat is 

het oude systeem veel meer.  

 

Waren er in het oude systeem dezelfde problemen ontstaan? 

Voor Dennis is de huidige situatie ten opzichte van het oude systeem een grote teruggang. Ook weer niet 

een grote teruggang, omdat hij vond dat er in het jeugdtheater echt iets moest gebeuren. In die zin zou je 

kunnen zeggen dat elke verandering wel weer beweging en reuring brengt. Het oude systeem was ook niet 

zo geweldig, maar de positie van de bestaande gezelschappen was in het oude systeem wel behoorlijk 

stevig. Dat had er mee te maken dat de provincies goede steun aan gaven. Vanuit de oppervlakte gezien 

kan je zeggen dat het oude systeem een goede bescherming gaf aan het jeugdtheater, in ieder geval aan 

het historische jeugdtheater. En in het nieuwe systeem, als dat wordt uitgevoerd zoals dat nu vanuit het 

ministerie bedacht wordt, dus met gelijkblijvend budget, dan wordt de stap die het jeugdtheater kan zetten 

niet gemaakt.  

 

Heeft u dan nog aanbevelingen voor het jeugdtheater? 

Voor het jeugdtheater is het heel belangrijk dat de grote gezelschappen de ruimte krijgen die ze ambiëren. 

Het gaat Dennis niet om de positie van de afzonderlijke artistiek leiders, maar het gaat er om dat als er 

twee grote gezelschappen toegevoegd worden aan het palet van de verschillende soorten 

jeugdtheatergezelschappen in Nederland, dat je dan een systeem organiseert waarin dynamiek kan 
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ontstaan. Zo ontstaat er een doorstroming van artistiek leiders tussen verschillende groottes van 

gezelschappen. Dennis denkt dat het jeugdtheater zich faliekant moet stellen achter de totstandkoming 

van de twee grote jeugdtheatergezelschappen. Dus kiezen voor een collectief belang, maar dat zal niet 

gebeuren.  

 

Concluderend kunnen we zeggen dat als minister Plasterk geen extra geld geeft, dat u de gevolgen voor 

het jeugdtheater vrij negatief ziet? 

Niet vrij negatief, maar desastreus. Het jeugdtheater moest een stap zetten, die was binnen handbereik. De 

nieuwe totale structuur gaf een impuls en iedereen was het daar ook mee eens. Het systeem had een groot 

draagvlak bij het veld, maar door de keuze van het ministerie kan je die stap nu niet zetten. Hierdoor mis je 

dan eigenlijk een moment en dat moment komt niet meer terug.  
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BIJLAGE VIBIJLAGE VIBIJLAGE VIBIJLAGE VI    INTERVIEW LIEKE BEIJLSMITINTERVIEW LIEKE BEIJLSMITINTERVIEW LIEKE BEIJLSMITINTERVIEW LIEKE BEIJLSMIT    

 

Naam: Lieke Beijlsmit 

Organisatie: Theatergroep Wederzijds 

Functie: Zakelijk leider 

 

Interview afgenomen op donderdag 14 augustus 2008 te Amsterdam 

 

Ben je van mening dat het cultuurbeleid in samenspraak wordt gemaakt met het culturele veld? 

Lieke vertelt dat het beleid in Den Haag bedacht wordt, maar de beleidsmakers die daar werken hebben 

geen oordoppen in. Wat dat betreft kan je spreken van een wisselwerking. Met betrekking tot de 

herinrichting is het niet zo dat het jeugdtheater het initiatief genomen heeft voor de huidige 

beleidsimplementatie en beleidsverandering. Het jeugdtheater heeft altijd gezegd een volwaardige speler 

op het vakgebied te (willen) zijn en dat lijkt met de basisinfrastructuur te zijn bevestigd. Het idee voor de 

basisinfrastructuur is van ambtelijke en politieke aard, voornamelijk om de processen en procedures te 

vereenvoudigen. Daarentegen heeft Lieke deze processen en procedures bij het ministerie in de afgelopen 

jaren alleen maar ingewikkelder en tijdrovender zien worden en is van deze vereenvoudiging (nog) geen 

effect te zien. Bovendien is zij van mening, dat als je ziet wat de gezelschappen in de basisinfrastructuur 

allemaal moeten, dan wordt dat voor die gezelschappen nog wat ingewikkelder. 

 

Verliest het jeugdtheater in de basisinfrastructuur haar bescherming? 

Het jeugdtheater heeft natuurlijk altijd een financiële bescherming gehad, er was een apart budget voor 

jeugdtheater. In deze nieuwe structuur geniet het jeugdtheater niet meer of minder bescherming, dat 

maakt volgens Lieke helemaal niets uit. Lieke ondersteunt het beleidsidee van de basisinfrastructuur, maar 

zij vindt het alleen een onzalig idee van de minister om alle gezelschappen in de basisinfrastructuur dan 

vervolgens op een subsidie van 2006 te zetten, want dat betekent dat de basisinfrastructuur niet kan 

worden ingericht. 

 

Ga je dan als jeugdtheaterveld meer achteruit dan in de oude situatie? 

Je gaat in zekere zin nog meer achteruit, omdat de eisen die aan de basisinfrastructuurgezelschappen 

gesteld worden expliciet zwaarder zijn dan de eisen die nu gesteld worden. De 

basisinfrastructuurgezelschappen worden van deze situatie de dupe. Zij krijgen namelijk een 

taakverzwaring, zowel praktisch als inhoudelijk (zij moeten de basis van het podiumkunstenbeleid vormen), 

maar het subsidieniveau van 2006 wordt gehandhaafd en er zijn nieuwe bezuinigingen aangekondigd. 

Lieke vindt het een slechte zaak dat er een basisinfrastructuur wordt ingevoerd zonder adequate 

financiering te geven. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen beleidsmakers en het veld en krijg je 

bovendien praktische problemen bij de gezelschappen. Voor Theatergroep Wederzijds betekent dit dat de 

fusie met Huis aan de Amstel niet door kan gaan, maar ook andere gezelschappen krijgen problemen. Dat 

is een slechte zaak. De basisinfrastructuur, zoals het heet, moet de basis zijn van het kunstbeleid. 
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Moest het jeugdtheater wel een groei maken? 

Lieke vond wel dat het jeugdtheater een groei moest maken. In een van de eerste adviezen van de Raad 

voor Cultuur heeft gestaan dat de jeugdtheatergezelschappen in de basisinfrastructuur behoorlijk 

gesubsidieerd moeten worden en dat er plaats moet zijn voor twee grote gezelschappen, omdat het tijd 

wordt dat er structureel mogelijkheden geschapen worden om grote zaalproducties te maken. Dit is door de 

minister geschrapt. Lieke vindt dit een slechte zaak, zeker omdat de gezelschappen in de 

basisinfrastructuur in de toekomst geen mogelijkheid meer hebben om additionele subsidie aan te vragen 

bij het fonds [het huidige Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, DvI]. Dit was een belangrijke 

subsidiebron de afgelopen jaren. Dit betekent dat het aanbod op dat punt schraler wordt. 

 

Welke gevolgen heeft dit voor het jeugdtheaterveld? 

De schraalheid op het gebied van grote zaalproducties zal zich voortzetten, tenminste als de minister kiest 

voor de eerste optie die de Raad voor Cultuur heeft aangedragen. (Subsidieniveau 2006) De tweede optie 

van de Raad voor Cultuur is onwaarschijnlijker, maar mocht de minister hiervoor kiezen, dan betekent het 

dat er wel grote zaalproducties gemaakt kunnen worden en dat de fusie van Theatergroep Wederzijds en 

Huis aan de Amstel wel door kan gaan. In deze optie krijgen de jeugdtheatergezelschappen in de 

basisinfrastructuur aanzienlijk meer geld. Als je naar het gehele jeugdtheaterveld kijkt moet je ook de 

gezelschappen van het NFPK+ meenemen. Het definitieve advies van dit fonds wordt volgende week 

bekend gemaakt. Bij de preadviezen van dit fonds zijn de klappen het hardst geweest op het gebied van 

jongerentheater, dat is er helemaal uitgeschrapt. Het is niet duidelijk of dit gebeurt is met het idee dat 

jongerentheater een taak is die volgens het NFPK+ in de basisinfrastructuur moet zitten.  

 

Wat gaan we missen in het jeugdtheater? 

Lieke denkt dat we grote zaalproducties gaan missen en dat er op het gebied van jongerentheater klappen 

gaan vallen. Op het gebied van jong talent zullen de gevolgen te overzien zijn, hier wordt momenteel al veel 

aan gedaan. Maar als het subsidieniveau 2006 wordt gehandhaafd zullen de twee 

jeugdtheaterproductiehuizen dit nog erger gaan voelen dan de jeugdtheatergezelschappen. 

 

Is de basisinfrastructuur dan zinloos geweest? 

Ja, dan is deze operatie zinloos geweest. Lieke vindt het idee van de structuur wel goed, maar de 

gezelschappen, de instellingen die de structuur moeten uitvoeren, zijn er niets mee opgeschoten. Lieke kan 

zich voorstellen dat het ministerie nog aangeeft dat de aankomende vier jaar een overgangsperiode is. 

 

Welke stappen kan de jeugdtheatersector nog ondernemen? 

Het enige wat je volgens Lieke als sector nog kan doen is aangeven dat het een groot probleem is. 

Kunsteducatie staat momenteel in het verplichte lesprogramma van het voortgezet onderwijs, als sector 

kan je aantonen dat het toneelaanbod voor jongeren geminimaliseerd wordt door het advies van het 

NFPK+. Je krijgt dan een frictie tussen onderwijs en cultuur. Misschien dat het definitieve advies van het 

NFPK+ anders zal zijn, maar Lieke verwacht dit niet. Het zou nog wel kunnen dat het NFPK+ zegt dat er 

zoveel budget ontrokken is aan het jeugd- en jongerentheater, dat dit geld beschikbaar gesteld wordt voor 

incidentele aanvragen van de basisinfrastructuurgezelschappen, maar Lieke verwacht dit niet. 


