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Voorwoord 

“Ik kan en wil maar één ding, want daar hou ik van, en dat is boer zijn. Maar geld voor alles wat ik moet 

veranderen heb ik niet”, zuchtte mijn vader. Ik kroop bij hem op schoot en zei: “Ik vind het raar dat er 

mensen zijn die niet houden van wat ze doen, maar die wel veel geld hebben. Waarom geven ze dat geld 

niet gewoon aan jou? Later als ik groot en rijk ben, dan geef ik mijn geld echt wel aan jou” . 

Later als ik groot ben is inmiddels allang begonnen, en rijk ben ik (nog) totaal niet. En de boerderij is 

inmiddels verkocht. Ik heb in de tussentijd mijn hart verpand aan de kunsten, en theater in het bijzonder. 

Beschouwend in mijn universitaire studies Algemene Letteren en Kunstbeleid en –Management en 

uitvoerend onder andere op de Kleinkunstacademie. Wel zie ik overeenkomsten tussen een klein 

boerenbedrijf en de kunstsector. Het zijn beiden vakgebieden waarvan de beoefenaars vaak erg gedreven 

zijn. Zij willen vaak niets anders doen, ook omdat ze soms niet anders kunnen. En een heet hangijzer 

hierbij is: juist ja, geld.  

 

Met trots presenteer ik u het slotstuk van mijn master Kunstbeleid en –Management, mijn masterscriptie 

over de succes- en faalfactoren van het Cultuurmecenaat. Het gaat hier om mensen die geld geven voor de 

kunsten, net als Mecenas dit vroeger deed in het oude Rome. Hierbinnen heb ik mijn toegespitst op de 

podiumkunstsector. Dit komt voort uit het feit dat ik mij in de master heb toegelegd op de discipline theater.  

 

Het schrijven van mijn scriptie was, zoals voor velen, een intensief proces. In mijn geval omdat ik het heb 

gecombineerd met mijn studie aan de Kleinkunstacademie. In de voorbereiding heb ik zeker vijftien 

verschillende onderwerpen voor ogen gehad voor mijn scriptie. Want ja, ik vind veel interessant. Veel 

onderzoeksopzetten, afbakeningen, herschrijvingen, adrenaline rushes met potten thee op de trippende 

muziek van Max Richter verder, heb ik het leeuwendeel van deze scriptie in de zomervakantie van 2009 

geschreven. Vaak romantisch samen met mijzelf ‘werken aan iets waar niemand anders nu aan werkt’. 

Maar soms ook geheel het tegenovergestelde, vanwege de tijdsdruk en het gevoel dat de zomer aan me 

voorbij trok, waarbij mijn vrienden het zonder mij moesten stellen. 

 

Een ding staat echter voorop, en dat is dat ik het tijdens het schrijven van mijn scriptie niet zonder mijn 

vrienden heb hoeven stellen. Want, ik heb dit zóó niet alleen gedaan. Een aantal mensen wil ik speciaal 

bedanken. Mijn dank is ten eerste erg groot aan de vier ‘kipjes’ die mij zéér steunden. Van deze vier dank 

ik Hienke en Danielle voor hun zware inhoudelijke betrokkenheid. Zij waren het kompas waarop ik voer. 

Ten tweede dank ik de andere twee ‘kipjes’ Lise en Judith voor het zeer nauwkeurige nakijken van mijn 

scriptie op het gebied van taal en spelling. Jennita wil ik bedanken voor het uitschrijven van drie interviews. 

En ik wil ook mijn vrienden Sanne, Elisa en Myrrhe en mijn lief Arnoud danken voor hun medeleven, 

interesse, aanmoedigingen en afleiding. En Sanne, dank voor het mooie en toffe ontwerp van de omslag. 

Tot slot wil ik alle geïnterviewden hartelijk danken voor hun medewerking aan mijn onderzoek.  

 

 

Anne Nusselder 
Utrecht, oktober 2009 
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Inleiding en probleemstelling 

Subsidie is “het juk van de collectieve dwang”. Zo redeneert de PVV, die voor de helft wil bezuinigen op het 

kunstbudget. Zij stelt: “Minder belasting heffen, betekent meer geld bij het volk, dat dan zelf kunst kan 

kiezen. De gegoede burger kan en zal meer betalen. Er zal minder publiek komen, dat moeten we dan 

maar accepteren”1. De PVV spant hiermee de kroon in de wens tot bezuinigen op kunst en cultuur, maar 

ook de VVD is van mening dat beeldend kunstenaars van het subsidie-infuus moeten worden 

losgekoppeld. Volgens hen moet het uitgangspunt zijn dat de gehele kunstsector op eigen benen kan 

staan. “De trekkracht van de markt en van de groeiende groep particulieren moet hun werk gaan doen”2. De 

VDD pleit ervoor om meer mogelijkheden te creëren voor trusts en mecenaten en hierbij ook de fiscale 

mogelijkheden voor het schenken van legaten niet te schuwen3. Deze opinies van twee politieke partijen 

illustreren de op handen zijnde ontwikkelingen in het Nederlandse kunstbeleid, welke zich steeds meer 

aftekenen in het culturele landschap van Nederland. Zo zocht Theatergroep Het Vervolg uit Maastricht het 

bedrijfsleven op om haar eigen theater te kunnen financieren4 en bij Toneelgroep Alaska uit Amsterdam 

konden sponsoren een logo van hun bedrijf laten opnemen in het decor, of als aandeelhouder invloed 

uitoefenen op het script door voor 10.000 euro een theaterscène te kopen. Bij laatstgenoemde was 

noodzaak in het spel: “Anders gaan we failliet”, aldus de regisseuse5. 

 

In bovenstaande tekst wordt een beeld geschetst van het Nederlandse kunstbeleid, waarin een 

ontwikkeling gaande is van financiering door middel van subsidie naar het vergroten van de eigen 

inkomsten. Minister Plasterk van het ministerie van OC&W spreekt van een zogenaamd 

legitimiteitsprobleem6, hetgeen inhoudt dat de Nederlandse overheid het lastig vindt om de uitgaven voor 

kunst en cultuur, afkomstig uit de collectieve belastinggelden, te verantwoorden. Culturele instellingen zijn 

hierdoor genoodzaakt meer draagvlak te creëren in de maatschappij om het contact met en inkomsten 

vanuit de maatschappij te behouden of te creëren. Plasterk argumenteert: “Er is een 

mentaliteitsverandering nodig. Kunst maak je toch om mensen te bereiken. In space nobody can hear you 

cry
7”. 

Hij stelde hiertoe de Commissie Cultuurprofijt (onder leiding van Martijn Sanders) aan, met als 

opdracht concrete voorstellen te formuleren om het maatschappelijke en financiële draagvlak voor cultuur 

te vergroten. De commissie vraagt in haar rapport om maatregelen van de overheid, maar ook om meer 

eigen inzet van de culturele sector8. In navolging (in de geest, niet exact naar de letter) van het advies van 

deze commissie wil minister Plasterk een bezuinigingstaakstelling van vijf miljoen euro in 2009 en tien 

miljoen euro in de daaropvolgende jaren. Daar staat tegenover dat vijftien miljoen per jaar beschikbaar 

wordt gesteld om de verzakelijking van de sector te bevorderen. Kunstinstellingen die meer eigen geld 

binnenhalen worden beloond. Voor iedere euro aan extra eigen inkomsten ontvangen instellingen er een 

                                                 
1 Rijghard, R. “‘Heb ik nu iets gewonnen?’.” NRC Handelsblad (20 april 2007). 
2 www.vvd.nl - 8 augustus 2008. 
3 Ibidem. 
4 Straver, F. “Kunst steeds minder vies van commercie.” Trouw (15 februari 2008). en www.hetvervolg.nl - 26 augustus 2008.  
5 Ditzhuijzen, O. van. “Te koop: een scène voor tienduizend euro.” NRC Handelsblad (20 augustus 2007). en 
www.toneelgroepalaska.nl - 26 augustus 2008. 
6 Bockma, H. “‘We hanteren wortel en stok’.” De Volkskrant (11 juni 2008). 
7 Ibidem. 
8 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008. 
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euro bij uit het zogenoemde matchings-fonds1. Deze regeling is bekend als ‘Tijdelijke regeling aanvulling 

eigen inkomsten eigen instellingen’, in het kort ‘Matchingsregeling’, en geldt vier jaar. Daarmee moedigt 

minister Plasterk cultureel ondernemerschap aan, wat inhoudt dat een kunstenaar zich meer inzet als 

entrepreneur. Deze maakt hierbij gebruik van zakelijke inzichten en van alternatieve organisatievormen en 

financieringsstructuren2.  

Om de bezuinigingen en verzakelijking uit te voeren, zijn er twee maatregelen in het regeerakkoord 

opgenomen. Ten eerste is dit het profijtbeginsel. Dit is een beginsel dat inhoudt dat de openbare 

voorzieningen (veelal gesubsidieerde activiteiten) zoveel mogelijk betaald moeten worden door degenen 

die er profijt van hebben. Ten tweede krijgen instellingen vanaf 2013 een hogere eigen inkomstennorm 

opgelegd. Voor 2009 is die vijftien procent voor de podiumkunsten en volgens Plasterk moet die vanaf 

2013 ten minste 17,5 procent zijn3. De instellingen krijgen tot 2013 de tijd om naar de eigen inkomsten toe 

te groeien4. Wie achterblijft en dat niet kan uitleggen, wordt daarna gekort. Het vergroten van de eigen 

inkomsten, het zogenaamde zelffinancieren, is volgens commissielid Morris Tabaksblat, voormalig topman 

van Unilever, noodzakelijk omdat “instellingen hun voorstelling of tentoonstelling meer als product moeten 

gaan zien dat zij verkopen”5. Volgens de commissie is daarom een sterkere band met de markt nodig. In de 

aanbevelingen van de commissie is dan ook veel aandacht voor het stimuleren van mecenaat en 

sponsoring6.  

Waar de sponsor al enige tijd bekend is in de wereld van kunst en cultuur, is de mecenas relatief 

nieuw7. Mecenaat is een vorm van particuliere financiering waarbij belangeloos aan kunst en cultuur wordt 

geschonken of gegeven. Renée Steenbergen stelt in haar onlangs verschenen boek ‘De nieuwe mecenas, 

cultuur en de terugkeer van het particuliere geld’, dat de nieuwe mecenas in het brandpunt van de 

aandacht staat sinds de kunstwereld internationaal kampt met grote bezuinigingen. De particuliere gever, 

de mecenas, zou volgens haar, meer dan bedrijfssponsoring omdat dit meer beperkingen kent, het 

antwoord zijn op de bezuinigingen op cultuur van de overheid8, hetgeen aansluit bij de aanbevelingen van 

de Commissie Cultuurprofijt. 

In het huidige kunstbeleiddebat geldt de mecenas dus als dé belofte op het gebied van financiering 

van de culturele sector. Tot op heden ligt in de literatuur vooral de focus op de toepassing van het 

mecenaat in de museale sector, omdat het mecenaat hier haar oorsprong vindt9. Vooral de financiering en 

versterking van het cultureel erfgoed door donaties en schenkingen aan musea komen namelijk aan bod. 

Nationale musea krijgen daarom als beheerders van het materiële erfgoed meer aandacht dan de 

podiumkunsten. Echter, niet alleen musea krijgen een bezuinigingstaakstelling en het vergroten van de 

eigen inkomsten opgelegd, dit geldt ook voor de podiumkunsten. Daarbij wordt in de literatuur binnen de 

sector ‘podiumkunsten’ meer aandacht geschonken aan mecenaat bij muziek en dans, dan aan de 

                                                 
1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Tijdelijke Regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstelling. WJZ97230 
(8237). Den Haag: Ministerie van OC&W, 30 januari 2009.  
2 www.minocw.nl - 5 september 2008 
3 Eykelenburg, C. van et al. Advies aan de minister van OC&W. Eigen inkomstennormen voor de cultuurproducerende instellingen in 
de basisinfrastructuur. Den Haag: z.u., 24 juni 2009, p.10. 
4 Z.n. “‘Kunstinstellingen moeten meer eigen geld binnenhalen’.” De Volkskrant (11 juni 2008). 
5 Straver, F. “Kunst steeds minder vies van commercie.” Trouw (15 februari 2008). 
6 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.33 e.v. 
7 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.7. 
8 Ibidem, p.43. 
9 Steenbergen, R. Iets wat zo veel kost, is alles waard. Amsterdam: Vassallucci, 2002, p.383. 
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theatersector1, wat deze sector interessant maakt voor onderzoek. Tevens lijkt er in het huidige debat over 

het cultuurmecenaat één relevante vraag buiten beschouwing te worden gelaten, namelijk de mate waarin 

deze financieringsvorm aansluit bij de desbetreffende instelling volgens de instelling zelf. Hoewel 

Steenbergen in haar onderzoek kort aanstipt dat het belang van de kunst voorop moet staan bij het kiezen 

van een gepaste financieringsstrategie, is dit niet het vertrekpunt van haar onderzoek. Zij laat namelijk in 

eerste instantie de gevers en in tweede instantie de verantwoordelijken (met name bestuursleden) voor het 

verkrijgen van private gelden voor kunstinstellingen, aan het woord. In deze en andere bronnen komt het 

perspectief van de kunstenaar of kunstinstelling slechts op de achtergrond aan bod.   

  

Probleemstelling  

Na het opmerken van de (positieve) tendens rond het cultuurmecenaat in Nederland, rijst de vraag wat de 

succes- en faalfactoren zijn van het gebruik van het mecenaat volgens de theaterinstellingen in Nederland. 

Daarbij is het van belang om de oorsprong van deze samenwerkingsverbanden en de gevolgen voor de 

instellingen in kaart te brengen. Hierbij is het interessant in welke mate het draagvlak voor het mecenaat 

blijkt uit de legitimiteitsproblematiek en de bezuinigingstaakstelling volgens en vanuit de overheid. In de 

gedachte van Nathalie Heinich, die pleit voor sociologie vanuit de kunst in plaats van van de kunst2, wordt 

het in dit onderzoek van belang geacht kunstbeleidonderzoek te doen vanuit de kunst en niet van of over 

de kunst. Vanuit dit perspectief luidt de hoofdvraag van de voorliggende scriptie als volgt: 

 

Wat zijn, vanuit het perspectief van vierjarig rijksgesubsidieerde producerende theaterinstellingen in 

Nederland met een cultuurmecenas, de succes- en faalfactoren van het cultuurmecenaat?  

 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zal aan de hand van de interpretatieve methode een 

onderzoek uitgevoerd worden. Dit onderzoek zal kwalitatief empirisch van aard zijn, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van het type meervoudige casestudy. Ter selectie van de cases zal eerst een vooronderzoek 

(selectieve steekproef) worden uitgevoerd. Na de uitvoering van dit vooronderzoek zal de term 

‘theaterinstellingen’ worden genuanceerd naar ‘podiumkunstinstellingen’. De methodiek betreft een 

verkennend literatuuronderzoek gevolgd door diepte-interviews met pionierende instellingen die met het 

mecenaat werken. De keuze voor diepte-interviews ligt besloten in het feit dat er nog weinig geschreven 

bronnen beschikbaar zijn waarin podiumkunstinstellingen zich uitlaten over de succes- en faalfactoren van 

het mecenaat. 

Hierbij wordt onder ‘cultuurmecenaat’, zoals reeds genoemd, een vorm van particuliere financiering 

verstaan waarbij, individueel of collectief, belangeloos aan kunst en cultuur wordt geschonken of gegeven3. 

Dit vindt plaats zonder direct winstoogmerk4. Dit kan, naast materieel mecenaat in geld of goederen, ook 

                                                 
1 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.49 
e.v. 
2 Heinich, N. Het Van Gogh-effect. En andere essays over kunst en sociologie. Amsterdam: Boekmanstichting, 2003, p.13. 
3 www.cultuurmecenaat.nl - 6 augustus 2009.  
4 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. Red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.130. 
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symbolisch, immaterieel mecenaat zijn, waarbij tijd en het eigen netwerk van de werver of gever worden 

ingeschakeld om meer giften aan te trekken1.  

Hieruit volgt dat de ‘cultuurmecenas’ diegene is die de begunstiger (schenker of gever) is van kunst 

en cultuur. Het gaat hierbij duidelijk niet om sponsoring, omdat een sponsor iets terugkrijgt, wat een 

mecenas niet krijgt. De term ‘rijksgesubsidieerde producerende theaterinstellingen’ betreft alle instellingen 

die zich richten op het zelf maken en vervaardigen binnen de artistieke discipline theater, waarbij zij 

vierjarige subsidie ontvangen van de overheid. Onder ‘succesfactoren’ worden in deze studie elementen en 

omstandigheden verstaan, die volgens de instelling bijdragen aan (de totstandkoming van) een geslaagd 

en succesvol cultuurmecenaat. Wat het cultuurmecenaat ‘succesvol’ maakt is lastig te definiëren, omdat dit 

waarschijnlijk per instelling verschillend is. Hiertoe behoort in ieder geval dat een instelling tevreden is met 

het mecenaat, ermee kan handelen en van mening is dat het verworven mecenaat een bijdrage levert aan 

het bereiken van de artistieke doelstellingen van de instelling. Hieruit volgt dat onder ‘faalfactoren’ in dit 

onderzoek elementen en omstandigheden worden verstaan, die volgens de instelling niet bijdragen aan (de 

totstandkoming van) een geslaagd en succesvol cultuurmecenaat. Wat ‘falen’ inhoudt is wederom lastig te 

definiëren, vanwege het feit dat dit waarschijnlijk per instelling verschillend is. Tot ‘falen’ behoort in ieder 

geval dat een instelling niet tevreden is met het mecenaat, er niet mee kan handelen, en van mening is dat 

het verworven mecenaat géén bijdrage levert aan het bereiken van de artistieke doelstellingen van de 

instelling. ‘Zelffinanciering’ betreft het genereren van eigen inkomsten door een kunstinstelling zonder 

subsidiëring vanuit een overheidslaag of fonds. Bij een podiumkunstinstelling houdt dit in recettes, 

verkopen en het betrekken van bedrijven of particulieren bij de financiering.  

In dit onderzoek wordt verondersteld dat het hebben van een persoonlijke band met een gever die 

geïnteresseerd is het artistieke product een belangrijke succesfactor is voor podiumkunstinstellingen2. 

Hierdoor voelt de instelling zich minder één van de zoveel culturele instellingen, maar bijzonder en 

waardevol. Deze verwachting is ontstaan in navolging van Steenbergen, die schrijft dat diverse 

mecenassen aangeven dat geven niet alleen zinvol is, maar met name plezier geeft vanwege de 

persoonlijke band3. Tevens worden verlies van de subsidie van de overheid en daarmee samenhangende 

rechten4, en een verwachte invloed op het artistieke product als mogelijke factoren verondersteld die het 

mecenaat minder succesvol doen zijn5. Daarbij wordt door de instellingen een gebrek aan continuïteit als 

faalfactor voor succesvol mecenaat verondersteld6. Ten slotte wordt door de instellingen een gebrek aan de 

‘culture of asking’ in Nederland als een faalfactor beschouwd. Deze ‘culture of asking’ is afkomstig uit de 

Verenigde Staten en wordt daar als een essentieel onderdeel van het verwerven van gelden bij 

particulieren beschouwd7.  

 

 

                                                 
1 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.8. 
2 Ibidem, p.160. 
3 Ibidem, p.169. 
4 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. Red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.131-
132. 
5 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.160. 
6 Ibidem, p.166. 
7 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.34. 
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Relevantie 

Deze scriptie dient een tweeledig doel. Allereerst verschaft dit onderzoek inzicht in de succes- en 

faalfactoren van het toepassen van mecenaat in de podiumkunsten volgens de instellingen zelf. Dit zou een 

(praktische) gunstige invloed kunnen hebben op andere podiumkunstinstellingen die bezig zijn met het 

vergroten van de eigen inkomsten. De onderzochte pioniers kunnen in dit geval fungeren als bestpractices, 

waarvan kan worden geleerd door andere instellingen. Hierdoor kent dit onderzoek een maatschappelijke 

relevantie. Deze maatschappelijke relevantie sluit aan op het door de minister overgenomen advies van de 

Commissie Cultuurprofijt, dat er meer cases over het mecenaat door de culturele sector zouden moeten 

worden verzameld en voor het voetlicht moeten worden gebracht. Dit omdat er volgens de commissie 

beperkte voorbeelden uit de praktijk zijn, waaraan nieuwe mecenassen zich kunnen optrekken1. Zo kan dit 

onderzoek een brug slaan tussen het beleid dat door de overheid wordt gemaakt en het veld.  

Op theoretisch en wetenschappelijk vlak kan deze scriptie ten eerste wellicht een bijdrage leveren 

aan een aanzet tot (nader) theorievormend onderzoek over de toepasbaarheid van het mecenaat in de 

podiumkunst, omdat de huidige theorie met name is gebaseerd op ervaringen in de museale sector. Ten 

tweede is dit onderzoek van belang in het huidige debat omtrent het kunstbeleid van minister Plasterk. 

Hierbij staan de bezuinigingen en de eis tot het vergroten van de zelffinanciering voor musea en 

podiumkunstinstellingen centraal. Met het inzichtelijk maken van de bevindingen met het mecenaat door de 

pioniers van de podiumkunst zelf, kan dit onderzoek een rol spelen in de nadere ontwikkeling van beleid 

voor de financiering van de (podium)kunst. Beleidsmakers zouden kunnen leren van de bestpractices en 

aan de hand hiervan hun beleid en eisen kunnen formuleren en bijstellen. 

   

Samenvatting en opbouw 

Met deze scriptie wordt getracht inzicht te verwerven in de succes- en faalfactoren die een rol spelen bij 

cultuurmecenaat volgens podiumkunstinstellingen zelf in Nederland. Er is immers meer bekend over de 

toepassing van het mecenaat in het museumwezen, maar minder over de toepassing in de podiumkunst. In 

dit onderzoek wordt de focus bij deze sector gelegd, om de discussie omtrent het mecenaat vanuit een 

breder perspectief te kunnen voeren. Wel zal in dit onderzoek uitgegaan worden van de literatuur die, 

veelal omtrent de museale sector, tot dusver is ontwikkeld. Dit onderzoek bevindt zich op de scheidslijn 

tussen de opvattingen van de politiek enerzijds en de kunstuitvoerenden anderzijds. In hoeverre stelt de 

politiek, ingegeven vanuit een adviescommissie, eisen ten aanzien van het vergroten van de eigen 

inkomsten, en zijn deze uitvoerbaar en toepasbaar door de podiumkunsten? 

Het onderzoek zal in het eerste hoofdstuk worden verduidelijkt door het theoretisch kader omtrent 

de mecenas. In het tweede hoofdstuk worden de onderzoeksmethode en het plan van aanpak uiteengezet. 

Het plan van aanpak zal vorm krijgen in de uitvoering van het onderzoek, welke in twee stappen uiteenvalt. 

Om de probleemstelling gronding te kunnen onderzoeken, zal in de eerste stap in hoofdstuk drie een 

vooronderzoek in uitvoering worden gebracht, om vier theaterinstellingen te selecteren. Als tweede stap 

zullen in hoofdstuk vier een viertal podiumkunstinstellingen onderzocht worden (casestudy) die reeds 

pioniers zijn op het gebied van het gebruik van cultuurmecenaat. Tot slot wordt er een aantal conclusies 

verbonden aan dit onderzoek, waarbij er tevens aanbevelingen tot nader onderzoek worden gedaan. 

                                                 
1 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.34. 
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1.  Het mecenaat in Nederland: de context 

 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de context van het mecenaat en de manier waarop het mecenaat in Nederland 

gefunctioneerd heeft en nu nog functioneert. De eerste twee paragrafen geven inzage in een beknopte 

historie van het mecenaat in de negentiende en de twintigste eeuw in Nederland. Bij de behandeling van de 

twintigste eeuw zal ook aandacht worden besteed aan de verzakelijking van het Nederlandse kunstbeleid. 

In de derde paragraaf komt het mecenaat van de huidige cultuurnotaperiode aan bod. Voorts volgt een 

weergave van het huidige debat over het mecenaat en de bijbehorende succes- en faalfactoren. Het 

hoofdstuk zal worden afgesloten met een deelconclusie.  

 

1.1.        Mecenaat in de negentiende eeuw 

Het mecenaat kent een lange geschiedenis die start in de Klassieke Oudheid met Gaius Cilnius Maecenas 

die roem verwierf als beschermer van de kunsten, en dan vooral van de kunstenaars1. Echter, in dit 

onderzoek is het mecenaat dat in Nederland in de negentiende eeuw ontstond van groter belang. In deze 

paragraaf zal eerst de historie van het mecenaat worden besproken, gevolgd door de motieven van de 

gevers om over te gaan tot mecenaat. Hierbij ligt de focus op de sector podiumkunst, omdat deze centraal 

staat in dit onderzoek. 

 

1.1.1. Mecenaat in de negentiende eeuw  

“Geld geven voor cultuur levert aanzienlijk meer prestige op dan vrijgevigheid voor andere goede doelen, 

want kunst is in staat om op beschaafde wijze rijkdom te etaleren”, zo schrijft de auteur Theodore Fontane 

eind negentiende eeuw2. Rond 1900 ontstond er in Nederland onder de stedelijke elite een groeiende 

groep ondernemers, notabelen, beursmakelaars, kooplieden en de industriële ‘nieuwe rijken’, die zich 

ontpopten als zeer rijken. Deze economische welvaart leidde tot een ongekende concentratie van culturele 

activiteit. Er was veel geld, en dat kwam in aanzienlijke mate beschikbaar voor kunst en cultuur. Zij die 

actief als mecenas waren kunstliefhebber maar geen kunstenaar3. Er werd destijds een aantal 

cultuurinstellingen gesticht met privaat geld. Alleen al in Amsterdam werden bijvoorbeeld in tien jaar tijd het 

Rijksmuseum (1885), de N.V. het Concertgebouw (1888), de N.V. de Stadsschouwburg (1894) en het 

Stedelijk Museum (1895) gesticht. Daarvoor werd in 1869 al het Nederlansch Toneelverbond opgericht 

door particulieren. De oprichting en het draaiende houden van deze instellingen kon niet zonder de steun 

van individuele burgers. De legitimering van private steun aan de kunsten was voor hen gelegen in de 

intrinsieke waarde van de kunsten. Welgestelden steunden initiatieven waarmee ze zelf persoonlijk 

verbonden waren; de financiering kwam voort uit een subjectieve beleving. Esthetische overwegingen 

legitimeerden het geven aan kunsten4.  

Deze economische én culturele bloeitijd wordt ook wel de Tweede Gouden Eeuw genoemd. De 

kunstsector die nog altijd de grondslag van het Nederlandse bestel vormt, kwam in die periode tot stand. 

Financiële ondersteuning door een vermogend particulier was een tamelijk gewoon verschijnsel rond 1900. 

                                                 
1 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.11. 
2 Ibidem, p.45. 
3 Hitters, E. Patronen van patronage. Mecenaat protectoraat en markt in de kunstwereld. Utrecht: Jan van Arkel, 1996, p.123. 
4 Ibidem, p.59. 
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Niet alleen omdat het een economische bloeitijd was, maar ook omdat men van oudsher niet anders wist 

dan dat financiële ondersteuning een taak of zelfs plicht van welgestelde privépersonen was. De overheid 

nam die taak in elk geval niet of nauwelijks op zich.  

Het is opvallend dat de verhouding tussen overheid en particulieren eind negentiende eeuw 

omgekeerd evenredig was aan de tegenwoordige1. De kunstwereld was er niet minder levendig door; 

particulieren namen vrijwel op alle maatschappelijke terreinen het initiatief. Dit was een logische gang van 

zaken, want door de minimale belastinginkomsten hadden gemeenten weinig algemene middelen ter 

beschikking en vaak stond kunst (net als tegenwoordig) als sluitpost op de begroting. Rond 1900 

fungeerden vermogende particulieren dan ook als bank voor de (veelal lege) kas van zowel staat als 

gemeente2. De overheid bemoeide zich dus zo min mogelijk met kunst en cultuur. Haar kerntaken 

bestonden uit het garanderen van de orde en het handhaven van de wetten. Hoewel het budget voor 

cultuurbeleid relatief sneller steeg dan het totale overheidsbudget werd er nauwelijks stimulerend beleid 

gevoerd3. Het adagium ‘De regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst’4 van liberale staatsman 

J.R. Thorbecke heerste volop. 

Waar de particulieren hun initiatieven financierden, bleef de overheid afzijdig. Toch waren de 

activiteiten van de private sectoren er juist sterk op gericht de overheid bij de financiering van de kunsten te 

betrekken. Bij de oprichting van de eerder genoemde cultuurinstellingen brachten actieve particulieren hun 

voorstellen naar de stadsbesturen. Zo ontstonden de eerste publiekprivate samenwerkingen avant la lettre, 

waarbij stedelijke patriciërs als bank voor de gemeente fungeerden. Cultuurbehoud was hierbij meer 

succesvol dan de uitvoerende kunsten. Toneel genoot immers erg weinig steun van de overheid5. Toch zijn 

uit de toneelsector wel voorbeelden. In 1841 werd bijvoorbeeld de door brand verwoeste stadsschouwburg 

van Amsterdam ter exploitatie aan particulieren gegeven. Ook voor de Haagse schouwburg was een 

publiekprivate samenwerking de redding. De toenmalige vorst doneerde Fl. 20.000, - per jaar waardoor de 

schouwburg uit kon groeien tot een podium van internationale faam. De schouwburg leverde een 

contraprestatie in de vorm van een altijd beschikbare koninklijke loge.  

De persoonlijke banden tussen initiatiefnemers en overheidsfunctionarissen speelden in veel 

gevallen een doorslaggevende rol in het besluit van de overheid om een instelling te subsidiëren. Vaak 

bestonden deze banden uit een particuliere initiatiefnemer die een dubbelfunctie bekleedde6. Ook al 

hielden initiatiefnemers elkaar, hun medeburgers en de overheid oprecht voor een zaak van algemeen 

belang te dienen, in de praktijk bleef het profijt van die initiatieven toch vooral beperkt tot de welvarende, 

goedgeschoolde burgerij. Op deze manier vielen vaak belangen van initiatiefnemers en sympathisanten 

rondom kunstinstellingen van professie, klasse en kunst samen7.  

In geïnstitutionaliseerde vorm waren er in de negentiende eeuw allerlei gebundelde initiatieven van 

particulieren, zoals ‘de Maatschappij Arti et Amicitiae’, een combinatie van een kunstenaarsvereniging en 

                                                 
1 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.48. 
2 Ibidem, p.48. 
3 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & Cultuur in Nederland. 2000. Amsterdam: Sun, 2002, p.103. 
4 Handelingen II, 1862 – 1863, 36. In: Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & Cultuur in Nederland. Amsterdam: Sun, 
2002, p.81. 
5 Bevers, A.M. “Particulier initiatief en cultuur. Over de rol van burgers en overheid bij de oprichting en consolidering van 
kunstinstellingen.” Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 14:2 (1987), p.262. 
6 Ibidem, p.260-261. 
7 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.159. 



‘In space nobody can hear them cry’ 

 9 
 

een sociëteit voor kunstliefhebbers. Zo werden maker en koper samengebracht, ter bevordering van de 

kunstmarkt. Dat de persoonlijke band erg belangrijk is, is terug te zien in talloze officieuze ‘mecenasjes’ die 

op individueel niveau een bevriend beeldend kunstenaar, musicus of toneelspeler financieel 

ondersteunden. Deze relaties, met soms steun in ruil voor kunst, een concert of toneelvoorstelling aan huis, 

waren vaak alleen bekend bij de betrokkenen zelf en zijn daarom vaak niet overgeleverd. Hierover is dus 

weinig bekend in de literatuur1.  

 

1.1.2. Motieven voor mecenaat in de negentiende eeuw 

Aan het cultuurmecenaat van de negentiende eeuw lagen verschillende motieven ten grondslag. Ten 

eerste werd kunst en cultuur gefinancierd door particulieren omdat zij onderdeel waren van de selecte 

groep die gebruik maakten van de aangeboden cultuur. Deze selecte groep was tot stand gekomen door 

de subjectieve vorm van organisatie, te weten ‘de associatie’. De associatie is in dit geval een vereniging 

van personen die wordt gekenmerkt door losse banden, gelijkheid, vrijwilligheid en non-hiërarchie, 

individueel activisme en een democratisch karakter2. Het feit dat alleen deze selecte groep de kunsten 

financierden, is te vergelijken met het zogenaamde profijtbeginsel (wie consumeert betaalt) wat minister 

Plasterk wil herinvoeren.  

De interesse van de gegoede burgerij kwam vooral voort uit een gebrek aan ‘passende 

ontspanningsmogelijkheden’. De bourgeoisie nam zelf het initiatief voor de realisatie van hogere vormen 

van vermaak, waarmee deze klasse zich kon onderscheiden van de lagere. Dit onderscheiden van de 

lagere klassen (distinctie) was belangrijk voor welgestelden en deelname aan de ‘hoge kunsten’ was 

hiervoor bij uitstek een geschikt middel3. Distinctiedrift vorm dan ook de tweede reden om over te gaan op 

mecenaat. 

De selecte groep die cultuur genoot en financierde, functioneerde veelal in een hecht 

familieverband die elkaar economisch beschermde en maatschappelijke functies toespeelde. Een derde 

drijfveer was dan ook het hooghouden van de familienaam, die vaak directe economische consequenties 

had. Ten vierde hadden donateurs vaak een persoonlijk economisch publiciteitsbelang bij het oprichten of 

steunen van een instelling. Dit hing nauw samen met de ‘stedelijke trots’, die een grote rol speelde bij de 

opkomst van het mecenaat4. En ‘Burgerzin’, was nog steeds een levend begrip, maar dan wel alleen vanuit 

eigen belang. Het vormgeven van deze burgerzin in ‘stedelijke trots’ is het vijfde motief voor de mecenas 

om te geven. In een dergelijke omgeving konden zij goed fondsen werven onder peers, hun 

maatschappelijke gelijken. Dit is te vergelijken met het hedendaagse netwerken5.  

Waar de initiatieven in de begindagen van het mecenaat vooral gericht waren op distinctie van de 

eigen groep welgestelden, gingen tijdens de industrialisatie ook andere motieven een rol spelen, zoals 

filantropie, het zesde motief. Het laatste motief, de verheffing van de arbeidersklasse of ‘volksopvoeding’, 

                                                 
1 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.78. 
2 Hitters, E. Patronen van patronage. Mecenaat protectoraat en markt in de kunstwereld. Utrecht: Jan van Arkel, 1996, p.59. 
3 Bourdieu, P. Distinction: A social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard U.P., 1979, p.316 - 317.  
4 Bevers, A.M. “Particulier initiatief en cultuur. Over de rol van burgers en overheid bij de oprichting en consolidering van 
kunstinstellingen.” Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 14:2 (1987), p.260-261. 
5 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.49. 
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kwam ook voort uit de industrialisatie. Vaak waren de activiteiten van bijvoorbeeld een directielid van een 

bedrijf doorslaggevend om aan sociale en culturele patronage te doen1.  

 

1.2. Mecenaat in de twintigste eeuw 

In deze paragraaf wordt de historie van het mecenaat in vier tijdvakken aan de orde gesteld. Wat de eerste 

twee tijdvakken (1900 – 1945 en 1945 – 1982) betreft, ligt de focus alleen op de rol van het mecenaat. Bij 

de periode daarna wordt ook aandacht besteed aan de verzakelijking van het Nederlandse kunstbeleid, de 

aanleiding voor dit onderzoek.  

 

1.2.1. Mecenaat in de twintigste eeuw: 1900 – 1945 

Onder druk van internationale concurrentie en algemene verzakelijking van het bedrijfsleven bouwden de 

bedrijven vanaf het begin van de vorige eeuw hun investeringen in recreatieve voorzieningen af en werd de 

overheid geleidelijk aan - tot in het interbellum - belangrijker voor het kunstleven. Ook het aantal 

vermogende particulieren daalde in 1910 snel, zo blijkt uit het proefschrift over kunst en overheid van 

Emanuel Boekman (Wethouder Onderwijs en Kunstzaken van de gemeente Amsterdam en partij 

bestuurder van de SDAP). Hierdoor dreigde de naar zijn oordeel tot dan toe belangrijkste steunpilaar van 

het kunstleven in te storten2.  

Cultuurspreiding werd het belangrijkste doel van de overheidssteun. Hij constateerde dat arbeiders 

de gelegenheid om zich te scholen en ontwikkelen, met beide handen aangrepen3. De podiumkunsten 

bleven echter nog altijd achter als het ging om de uitbreiding van overheidsbemoeienis met 

cultuuruitingen4. De voornaamste overheidsbemoeienis met de podiumkunsten was censuur en de 

subsidieverstrekking beperkte zich voornamelijk tot de orkesten5. De overheid richtte zich vooral op de 

conservering van de oude beeldende kunst. Vanaf de jaren dertig trok de overheid zich, door de mondiale 

economische crisis en het opkomende liberalisme, snel terug uit het culturele leven6. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog legden de Duitsers door invoering van enkele subsidies de basis voor overheidsinmenging in 

de kunstensector. Dit alles ging echter ten tijde van de oorlog wel gepaard met verregaande 

overheidscontrole op de kunst7.  

 

1.2.2. Mecenaat in de twintigste eeuw: 1945 – 1982 

Na de Tweede Wereldoorlog werden de ingevoerde subsidies na de oorlog in stand gehouden. Daarbij 

manifesteerde de verzorgingsstaat zich steeds meer, waardoor de financiering van kunst steeds meer in 

handen van de overheid kwam en de gift in vergetelheid raakte. Veel instellingen richtten zich minder naar 

de wensen van het mecenaat. Uit onderzoekt blijkt dat bij de oprichting van de naoorlogse 

toneelgezelschappen de rol van het particulier initiatief van kunstliefhebbers en weldoeners te 

                                                 
1 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & Cultuur in Nederland. 2000. Amsterdam: Sun, 2002, p.106 e.v. 
2 Boekman, E. Overheid en kunst in Nederland. 1939. Amsterdam: Van Gennep, 1989, p.78. 
3 Ibidem, p.81-82. 
4 Ibidem, p.138-140. 
5 Ibidem, p.137. 
6 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Cultuurbeleid in Nederland. Den Haag: SDU, 2002, p.52. 
7 Ibidem, p.53. 
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verwaarlozen was1. Een prioriteitenstellende en criteriaformulerende overheid werd, door het beschikbaar 

stellen van subsidies, een steeds belangrijker richtinggevende factor voor kunstinstellingen2. Diverse 

ministers en departementen bepaalden vanuit verschillende uitgangspunten en met wisselende doelen het 

kunstbeleid, waar instellingen zich naar dienden te voegden. Voor dit onderzoek is het echter niet relevant 

om hier gedetailleerd op in te gaan. Wel is het, in verband met de eigen inkomsten eis van minister 

Plasterk, interessant om te kijken wanneer de overheid meer nadruk ging leggen op verzakelijking, 

marktwerking en efficiency.  

In de jaren vijftig stegen de overheidsuitgaven sterk. Dit gold ook voor de kunst en cultuur waarvoor 

de uitgaven stegen van 0.09% (1950) naar 0.23% (1982). Hierdoor nam het aantal kunstinstellingen toe, 

maar bleef het publieksaantal gelijk en raakten bezoekers versnipperd over het toegenomen cultureel 

aanbod. Op deze manier namen de eigen inkomsten door dalende publieksinkomsten af3. In de late jaren 

zestig kon de economische groei de groeiende overheidsuitgaven niet langer aan. De gedachte heerste dat 

het subsidiestelsel zich op onverantwoorde wijze had uitgebreid. Vooral van de kunstsector werd vaak 

gedacht dat de overheid uit publieke middelen voorzieningen financierde waar slechts een beperkte groep 

gebruik van maakte4. Dit is de eerste aanzet die leidde tot het profijtbeginsel dat later onder minister 

Plasterk vastere vorm kreeg. Vanaf de jaren zeventig werd het subsidie-instrument verder onder de loep 

genomen en uitgebreid gediscussieerd over de expansie van de staatszorg5. 

 

1.2.3. Mecenaat in de twintigste eeuw: 1982 – 2008: verzakelijking 

De herijking van het subsidie-instrument leidde onder kabinet Lubbers in 1982 tot de eerste bezuinigingen 

en de verzakelijking. Volgens de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) Elco 

Brinkman (CDA) diende geografische cultuurspreiding voorrang te krijgen boven sociale spreiding. Er 

moest meer publiek worden getrokken om overheidssteun te legitimeren en daarop werden de 

kunstproducenten aangesproken6. Dit was de start van de ‘nieuwe zakelijkheid’ in het cultuurbeleid waarbij 

de nadruk kwam te liggen op artistieke kwaliteit en publieksaantallen als belangrijkste selectiecriteria. Ook 

de budgetfinanciering werd ingevoerd, waarmee instellingen zelf verantwoordelijk werden gemaakt voor het 

in balans brengen van de begroting.  

Deze beleidsplannen en de bedreiging die daarvan uitging leidde ertoe dat veel 

vriendenverenigingen nieuw leven in werd geblazen. Alle symfonieorkesten met een vaste standplaats 

hadden een vriendenvereniging. Bij toneelschappen kwamen zulke vriendenverenigingen minder vaak 

voor. Volgens Bevers en Hitters is de oorzaak hiervan gelegen in de grote mate van instabiliteit in de 

toneelwereld waarin groepen sneller gevormd en ontbonden worden7.  

Sommige van de verenigingen werden pas opgericht om sluiting van een instelling door de 

aangekondigde bezuinigingen te voorkomen. Dit leidde echter nog niet gelijk tot een grote groei van het 

                                                 
1 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.149. 
2 Hitters, E. Patronen van patronage. Mecenaat protectoraat en markt in de kunstwereld. Utrecht: Jan van Arkel, 1996, p.123. 
3 Ibidem, p.131. 
4 Dulken, H. van. Sanering van de subsidiëring. Overheidsbemoeienis met monumentenzorg, film en toneel vanaf de jaren zestig. 
Amsterdam: Boekmanstudies, 2002, p.148. 
5 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.131. 
6 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & Cultuur in Nederland. 2000. Amsterdam: Sun, 2002, p.354. 
7 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.152-155. 
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mecenaat in de podiumkunstsector. Tussen 1980 en 1988 bleven de inkomsten uit particuliere bronnen in 

de vorm van schenkingen en bijdragen van vrienden, cultuurfondsen en bedrijven verwaarloosbaar klein 

vergeleken met de inkomsten uit subsidies. Dat een vriendenvereniging niet altijd effectief was (doordat er 

geen aanzienlijke financiële offers werden gebracht door particulieren) ervoeren een aantal orkesten en 

hun vrienden in de jaren tachtig toen zij gedwongen werden te fuseren of ophielden te bestaan. Echter, de 

incidentele bijdragen voor bijzondere uitgaven bleken, hoe bescheiden ook, voor de betrokkenen erg 

belangrijk. Voorbeelden van persoonlijke vormen van particulier initiatief in de professionele toneelwereld 

zelf zijn zeer schaars1.  

De nieuwe zakelijkheid kreeg onder minister Hedy d’Ancona (PvdA, minister van WVC van 1989 – 

1994) vorm door van podiumkunstinstellingen te eisen dat zij minstens 15% van het budget uit eigen 

inkomsten zouden genereren2. In de daaropvolgende cultuurnotaperiodes bleef onder Aad Nuis (D’66, 

staatssecretaris van Cultuur van 1994 – 1998), Rick van der Ploeg (PvdA, staatssecretaris van Cultuur 

1998 – 2002) en Medy van der Laan (D’66, staatssecretaris van Cultuur, 2003 – 2006) de nadruk op de 

zakelijkheid gehandhaafd. Na Nuis streefde Van der Ploeg naar een meer ‘democratisch’ cultuurbeleid, met 

meer aandacht voor kunstuitingen van jongeren en allochtonen in plaats van de heersende ‘aristocratische 

cultuur’. Hierdoor stelde hij zowel de verbreding van het kunstaanbod als van het kunstpubliek centraal. 

Van der Laan kondigde op haar beurt flinke (de eerste sinds jaren) bezuinigingen op de rijkssubsidies aan. 

Vooral de ondersteunde instellingen en de zwaar gesubsidieerde genres in de muziek werden getroffen. De 

overheid bleef de touwtjes in handen houden en wilde een meer marktgericht beleid voeren. Van de 

kunstinstellingen werd een zakelijk houding geëist, niet om meer publiek te trekken, maar om subsidies 

veilig te stellen3.  

 

1.3. Mecenaat in de huidige cultuurnotaperiode 2009 – 2012 

In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven naar het mecenaat in de huidige cultuurnotaperiode 2009 –

2012. De paragraaf start met de organisatievormen van het (nieuwe) mecenaat zoals deze vandaag de dag 

gangbaar zijn. Daarna volgt een uiteenzetting van het mecenaat in de huidige cultuurnotaperiode, mede 

onder invloed van de bezuinigingstaakstelling. Tot slot wordt ingegaan op de legitimiteitsproblematiek 

waarmee de Nederlandse overheid aangeeft te kampen.  

 

1.3.1 Organisatievormen van mecenaat  

Nederland kent diverse organisatievormen van het mecenaat. Sinds het mecenaat in opkomst is, zijn de 

mogelijkheden voor particulieren hieromtrent alleen maar uitgebreid. Alvorens het mecenaat vanuit het 

perspectief van de instelling te behandelen (hoofdstuk twee en verder), wordt hier eerst aandacht besteed 

aan het mecenaat vanuit het perspectief van de mecenas. Om kort een overzicht te creëren in het kader 

van dit onderzoek, volgt hieronder een overzicht van individuele en collectieve vormen van mecenaat4: 

                                                 
1 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.157. 
2 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & Cultuur in Nederland. 2000. Amsterdam: Sun, 2002, p.334. 
3 Dulken, H. van. Sanering van de subsidiëring. Overheidsbemoeienis met monumentenzorg, film en toneel vanaf de jaren zestig. 
Amsterdam: Boekmanstudies, 2002, p.148. 
4 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.119 
e.v. 
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! Individueel mecenaat bestaande uit vermogensfondsen: Aan deze vorm wordt door vermogenden 

wereldwijd de voorkeur gegeven, omdat een individuele eigenaar van een eigen stichting of foundation 

(veelal ondernemers) zelf de bestemming van het fonds kan bepalen. Daarbij heeft hij in praktijk een 

aanzienlijke invloed. Schenkingen vinden in deze constructie via aandelen plaats; 

! Collectief van vermogensfondsen: Er wordt een collectief van een aantal vermogensfondsen gesticht 

door diverse verschillende particulieren. Zij hebben één bestuur en twee adviseurs uit het veld, waarbij 

de administratieve kosten voor de gezamenlijke fondsen gering zijn;  

! Serieel mecenaat: Zowel individuele als collectieve vermogensfondsen kunnen worden georganiseerd 

als serieel mecenaat. Deze vorm gaat uit van de fiscale beloning die in Nederland samenhangt met 

geven, de zogenaamde matching grant; 

! Individueel mecenaat met een publieke partner: Dit is een vorm van publiekprivate samenwerking en is 

bijvoorbeeld mogelijk als een bouwterrein een culturele bestemming heeft en deze door een gemeente 

verkocht wordt aan een particulier. De omliggende omgeving wordt dan door de gemeente 

onderhouden in nauwe samenspraak met het terrein dat door de particulier wordt onderhouden. 

Eventuele overwinst die ontstaat uit de culturele activiteiten kan door de particulier in een apart fonds 

worden gestort waaruit speciale projecten worden gefinancierd, wat een vorm is van mecenaat; 

! Individueel geven onder collectief beheer, ook wel het fonds op naam genoemd. Dit is een populaire 

vorm van mecenaat onder een collectieve paraplu, waarbij schenkers hun voorkeuren voor specifieke 

geefdoelen kunnen bepalen zonder zelf de last van het beheren en verdelen te dragen. Zij hebben 

geen eigen bestuur nodig, maar maken gebruik van de deskundigencommissies van het 

overkoepelende fonds of de kunstinstelling waar het is ondergebracht1. Op deze manier kan de gever 

zelf de mate van betrokkenheid bepalen. Het bij deze vorm namelijk om de specifieke voorwaarden van 

de begunstiger, en hierbij zijn meer mogelijkheden dan bij een reguliere schenking of een legaat2.  

 

De tegenhanger, collectief mecenaat, kent de volgende organisatievormen3: 

! Geefkring, de vriendenvereniging: De vriendenverenging is een geefkring met de laagste instap, omdat 

een lidmaatschap vaak maar enkele tientjes kost. Deze organisatievorm is verder veelal opgezet 

volgens een piramidesysteem. Voordeel van deze vriendenverenging is enige vorm van zekerheid die 

de instelling krijgt doordat veel kleine giften een grotere gift vormen. Bovendien wordt er 

maatschappelijk draagvlak gecreëerd door velen en niet slechts enkelen bij de kunsten te betrekken. 

Vrienden zijn immers vaak trouwe bezoekers die regelmatig terugkeren naar dezelfde kunstinstelling. 

De vriendenvereniging biedt, evenals de andere vormen van mecenaat, niet alleen betrokkenheid (dit 

gebeurt onder andere via lezingen, rondleidingen en kortingen), maar bouwen deze betrokkenheid ook 

verder uit. De vrienden, die naar believen worden voorzien, zijn een belangrijke kweekvijver van grotere 

gevers; 

! Gewone geefkringen: Dit is een geïntensiveerde vorm van de vriendenkring, met een hogere inleg en 

een beperkt aantal leden, welke een grote effectiviteit kan hebben. Het gaat hier meer om een 

                                                 
1 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.33. 
2 Zeil, W. van. “Particuliere giften. Met de warme hand.” De Volkskrant (10 mei 2007): Kunstbijlage. 
3 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.138 
e.v. 
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bepaalde exclusiviteit die een grotere sociale controle geeft dan een gewone vriendenvereniging. Deze 

geefkringen bestaan veelal uit peers, mensen met een vergelijkbare maatschappelijke positie. Hierdoor 

ontstaat peergroup pressure, wat het geven stimuleert. In Nederland is deze vorm van geven nog niet 

erg gangbaar; 

! Major donor: Het gaat hier om een aparte vorm van collectief mecenaat, namelijk een individuele grote 

gever met een eigen vermogensfonds, zoals ook het geval was bij individueel mecenaat. Het verschil 

met een major donor is echter dat hij het geld niet onderbrengt bij een eigen stichting, maar het geld 

direct in diverse bedragen aan een bestaand kunstinitiatief overdraagt. Hij maakt daarmee onderdeel 

uit van een collectief van gevers van een bestaande kunstinstelling; 

! Kunstverzamelaar als major donor: Deze vorm komt alleen voor bij musea. Deze donor geeft in natura 

door middel van kunstwerken. Daarnaast geeft hij ook vaak een grote gelddonatie;  

! Renteschenking: Particulieren (of zakenvrienden) verstrekken een ‘cultuurlening’ voor de financiering 

van een kunstinstelling. Dit is een lening van minimaal ! 10.000, - die na enkele jaren, zonder rente 

wordt, teruggestort door de instelling. De schenking bestaat uit de gederfde rente, en de niet-ontvangen 

rente kan als gift fiscaal worden verrekend; 

! Collectieve voorfinanciering: Financiering van kunstinstellingen door een commanditaire vennootschap 

voordat een kunstinstelling van start gaat, waarbij de rendementverwachtingen lager zijn bij een ander 

project.  

 

1.3.2  Mecenaat in de huidige cultuurnotaperiode 2009 - 2012 

De directe aanleiding voor dit onderzoek was de norm tot het verhogen van de eigen inkomsten van alle 

kunstinstellingen. Deze norm is voorgesteld door de Commissie Cultuurprofijt en overgenomen door 

minister Plasterk. Begin 2009 bereidde het ministerie van OC&W de bezuinigingstaakstelling van minister 

Plasterk voor: 5 miljoen in 2009 en 10 miljoen in de daaropvolgende jaren1. Alle 142 cultuurproducerende 

Basisinfrastructuur (BIS)-instellingen moeten in de nieuwe cultuurnotaperiode 2013-2016 ten minste 17,5 

procent aan eigen inkomsten gaan verwerven. Dit is 2,5 procent hoger dan het huidige percentage dat 

alleen voor podiumkunsten geldt. Daarnaast moeten de eigen inkomsten met ten minste 1 procent per jaar 

groeien. Vanaf die periode kan het ministerie ook sancties opleggen als de norm niet wordt gehaald2. In de 

huidige subsidieperiode wordt van instellingen verwacht naar de verhoogde eigen inkomsten norm te 

groeien. Uit de rapportages van Berenschot blijkt volgens de commissie Cultuurprofijt dat het leeuwendeel 

van de eigen inkomsten van cultuurproducenten momenteel uit publieksinkomsten bestaat. Andere 

inkomstenbronnen worden nog weinig benut. Naar aanleiding van het advies van de commissie zou 

cultuurmecenaat een wezenlijke bijdrage kunnen leveren bij het verhogen van de eigen inkomsten3.  

Paragraaf 1.1. liet zien dat de mecenas in Nederland met name geïnteresseerd was in het 

traditionele, het klassieke met een focus op beeldende kunst. Hierdoor konden vooral de grote 

‘topinstellingen’ als het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Concertgebouw de gunst van een 

mecenas ontvangen. Volgens Steenbergen hebben culturele topinstellingen vandaag de dag te midden van 

                                                 
1 Westerveld, W. (ministerie van OC&W) Telefonisch interview. 6 februari 2009. 
2 Eykelenburg, C. van et al. Advies aan de minister van OC&W. Eigen inkomstennormen voor de cultuurproducerende instellingen in 
de basisinfrastructuur. Den Haag: z.u., 24 juni 2009, p.10. 
3 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.33. 
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de bezuinigingen en het verhogen van de eigen inkomsten, een streepje voor op kleinere instellingen. Óf 

deze instellingen maken al gebruik van het mecenaat, óf zij weten in de toekomst vanwege hun klassieke 

en canonieke karakter gemakkelijker een mecenas aan zich te binden1. 

Behalve van topinstellingen in de podiumkunstsector, wordt ook van kleinere instellingen verwacht 

dat zij op den duur hun eigen inkomsten zullen vergroten. Podiumkunstinstellingen in de BIS én in het 

Nederlands Fonds voor de Podiumkusten+ (NFPK+) krijgen vroeger of later met de bezuinigingen van het 

rijk te maken2. Om naar deze verhoogde eigen inkomstennorm toe te groeien geldt vanaf 1 januari 2009 

voor alle cultuurproducerende instellingen in de BIS al een overgangsregeling voor het vergroten van de 

eigen inkomsten. Deze regeling is bekend als ‘Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten eigen 

instellingen’, in het kort ‘Matchingsregeling’ en geldt vier jaar. Hiermee kunnen instellingen extra subsidie 

krijgen naar mate zij meer eigen inkomsten verwerven. Op elke euro die een instelling zelf verdient, wordt 

door het ministerie een euro bijgelegd3. Echter, in de BIS is de minister van OC&W alleen nog financieel 

verantwoordelijk voor de functie ‘instandhouding’ voor de sector podiumkunst4. In de Basisinfrastructuur zijn 

alleen instellingen of makers opgenomen die al langere tijd in Nederland actief zijn. Dit komt overeen met 

de klassieke en canonieke kunst die volgens Steenbergen gemakkelijker een mecenas aan zich kunnen 

binden.  

Voor de podiumkunstinstellingen die een vierjarige subsidie hebben gekregen vanuit het NFPK+, 

geldt de Matchingsregeling niet. Deze instellingen moesten in hun begroting voor 2009 – 2012 een 

percentage opnemen dat zij aan eigen inkomsten verwachten binnen te halen. Achteraf worden zij 

beoordeeld op dit zelf vastgestelde percentage. Omdat deze NFPK+ instellingen vooralsnog zelf hun eigen 

inkomsten percentage mogen bepalen, zou het instellen van mecenaat minder noodzakelijk kunnen zijn. 

Echter, het is nog onduidelijk of deze NFPK+ instellingen voor de cultuurnotaperiode 2013 – 2016 eigen 

inkomsten eisen opgelegd krijgen. De kans is aanzienlijk dat dit wel gebeurt5, daarom is het interessant om 

hier tijdig onderzoek naar te verrichten. Steenbergen veronderstelt dat deze kleinere instellingen meer 

moeite zullen hebben met het creëren van het mecenaat, omdat zij geen historische banden met het 

mecenaat hebben6. 

 

1.3.3.  Legitimiteitsproblematiek in de huidige cultuurnotaperiode 

De motivatie voor de Nederlandse overheid om de eigen inkomsten te verhogen, komt voort uit een 

legitimiteitsprobleem. Het is moeilijk om gemeenschapsgelden die naar kunst- en cultuur gaan, te 

verantwoorden. Iedere Nederlander betaalt door het belastingstelsel mee, maar alleen diegenen die de 

kunst- en cultuur genieten profiteren van deze subsidies, zo stelt de Nederlandse overheid. Oftewel: 

Plasterk kan moeilijk uitleggen waarom bezoekers aan een concert van Marco Borsato zelf hun kaartje 

betalen, terwijl kaartjes voor de opera voor viervijfde worden gesubsidieerd7. Hierdoor zou de overheid 

grenzen moeten stellen en eisen moeten verbinden aan de gesubsidieerde kunst, zeker waar het de 

                                                 
1 Steenbergen, R. Telefonisch interview. 19 augustus 2008. 
2 Westerveld, W. (ministerie van OC&W) Telefonisch interview. 6 februari 2009. 
3 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Tijdelijke Regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstelling. WJZ97230 
(8237). Den Haag: Ministerie van OC&W, 30 januari 2009. 
4 Raad voor Cultuur. Basisinfrastructuur 1.0 2009 – 2012 Advies vierjaarlijkse cultuursubsidies voor instellingen, sectorinstituten en 
fondsen in de Basisinfrastructuur. Den Haag: Ministerie van OC&W, 15 mei 2008. 
5 Westerveld, W. (ministerie van OC&W) Telefonisch interview. 6 februari 2009. 
6 Steenbergen, R. Telefonisch interview. 19 augustus 2008. 
7 Bockma, H. “Kunstinstelling moet op zoek naar geld.” De Volkskrant (25 juni 2009): Kunstbijlage, p.26. 
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innovatieve en controversiële kunst betreft. De overheid zou daarom groot belang hechten aan het 

verbreden van het maatschappelijke en financiële draagvlak van kunst en cultuur. Volgens de overheid zou 

er in de maatschappij meer draagvlak moeten worden gecreëerd om het contact met en inkomsten vanuit 

kunst en cultuur te behouden of te creëren. Uiteindelijk, zo stelt zij, zijn het particulieren die dit draagvlak 

creëren, niet alleen door naar het theater, concerten en musea te gaan, maar ook door aanvullende 

financiële ondersteuning1.  

De commissie Cultuurprofijt stelt dat een andere benadering vanuit de Nederlandse overheid nodig 

is om te stimuleren dat vermogende Nederlanders met geld én betrokkenheid de Nederlandse cultuur 

verder helpen ontwikkelen. De houding van politieke bestuurders van de afgelopen jaren is er één geweest 

van achterdocht (‘schenken riekt naar belastingontduiking’), vrees voor inmenging (‘schenkers willen grip 

op de cultuuruitingen, iets wat indruist tegen sociaal-democratische waarden en het primaat van de 

kunstenaar’), van naïviteit (‘schenkers mogen hun geld doneren, zolang de overheid maar besluit over de 

besteding’) en van gebrek aan historisch besef (‘de overheid financiert de kunsten’)2.  

Volgens de commissie is voor het werven van nieuwe mecenassen een mentaliteitsverandering 

nodig, te beginnen bij een goede communicatie richting particulieren, banken, notarissen, andere 

vermogensbeheerders en culturele instellingen. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden wat het nut van 

schenken aan cultuur kan zijn. Een voorlichtingscampagne zou volgens de commissie Cultuurprofijt niet 

alleen over de procedurele kant, maar vooral de inspirerende kant van schenken moeten gaan. Daarom 

zou de campagne gericht moeten zijn op de intrinsieke waarde van kunst en de maatschappelijke bijdrage 

die de schenker met zijn gift levert3. Dat er een mentaliteitsverandering nodig is, stelt ook Steenbergen. 

Instellingen zijn nu vooral gewend om zich voor financiering tot ambtenaren te wenden. Cultuur is volgens 

haar gebaat bij een wisselwerking tussen samenleving en het publiek4. Overheidssubsidie zou dit draagvlak 

en deze wisselwerking onvoldoende creëren.  

De moeilijkheid van de legitimering van overheidsfinanciering wordt ook door Klamer met de 

mecenas bestreden, omdat hij eigen kapitaal besteedt en een instelling steunt naar zijn eigen gading. Hij 

hoeft vervolgens aan niemand verantwoording af te leggen. Dit geldt ook voor marktpartijen, maar als risico 

noemt Klamer wel dat zij over het algemeen de veilige weg kiezen en niet snel geneigd zijn controversiële 

of vernieuwende kunst te steunen5. Steenbergen noemt daarom sponsoren risicomijdend. De nadruk ligt 

sterk op gevestigde artiesten en instellingen en gangbare toegankelijke stijlen. Een bedrijf wil (potentiële) 

klanten niet afschrikken door zich te affiliëren met omstreden kunst6. Onderzoek wijst uit dat de 

‘geaccumuleerde culturele competentie’ -oftewel het ‘cultureel kapitaal’-7 voor een bedrijf doorslaggevend is 

bij het overgaan tot sponsoring van dat bedrijf. Volgens Klamer zijn deze bezwaren niet van toepassing op 

het mecenaat. Deze informele en sociale sfeer doet het meest recht aan de kwetsbare waarden van de 

kunst, omdat het mecenaat uitgaat van serieuze belangstelling en daadwerkelijke betrokkenheid8.  

                                                 
1 Kunst&Zaken. Geven aan cultuur. De fiscale voordelen van uw gift. Rotterdam: Stichting Kunst&Zaken, november 2008, p.4. 
2 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.33.  
3 Ibidem, p.34. 
4 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.13. 
5 Ibidem, p.81. 
6 Boogaarts, I., en E. Hitters. “Financiering van de kunst in de VS. Box office en benefactors.” Boekmancahier 16 (1993), p.171. 
7 Bourdieu, P. Distinction: A social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard U.P., 1979. 
8 Klamer, A. In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen. 2e ed. Kampen: Ten Have, 2005, p.76. 
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Swaan constateert dat er minder liefhebbers zijn voor de cultuurproducten van innovatieve, kleine 

kunstinstellingen, dan van instellingen die veel mensen ontvangen1. Hierdoor ontstaat het risico dat het 

voor deze instellingen lastiger is om een geldschieter door mecenaat aan te trekken. Levy is een 

tegenstander van dit risico en betoogt dat het vergaren van gelden bij private partijen niet zo zeer 

samenhangt met de omvang van de organisatie. Volgens hem zijn alleen de verschillende kenmerken en 

sterke punten van de desbetreffende organisatie van belang. Wel zegt hij dat jongere, kleinere en minder 

gedistingeerde instellingen in het begin minder succes zullen hebben. Zij moeten geduld hebben bij het 

uitbreiden van mecenaat, onder het mom ‘Do what you can, with what you have, where you are’
2. 

 

Over het legitimiteitsprobleem van de overheid wordt een expliciet debat gevoerd. Deens onderzoek toont 

namelijk het tegenovergestelde aan dan dat de Nederlandse overheid en de commissie Cultuurprofijt 

beweren: mensen die niet direct kunst- en cultuur genieten willen wel bijdragen aan de subsidies voor de 

kunsten. Dit survey-onderzoek is uitgevoerd naar het Koninklijk Theater in Kopenhagen in Denmarken. De 

totale schatting voor de zogenaamde ‘willingness-to-pay’ (WTP) voor het Koninklijk Theater door middel 

van belastingen, laat zien dat de Deense populatie net zo veel wil betalen als het theater aan subsidie 

ontvangt. Interessant is dat slechts zeven procent van de totale onderzochte populatie bestaat uit 

bezoekers van het theater, maar van het gedeelte dat niet gebruik maakt van het theater de WTP ook 

aanzienlijk is. In tegenstelling tot wat lang gedacht werd, blijken niet-gebruikers van het theater bereid te 

zijn om een facultatief bedrag te betalen en dat het Koninklijk Theater dus ook niet-gebruikerswaarde 

heeft3. 

Ook volgens Hitters is het legitimeringsprobleem van kunst primair op te vatten als een probleem 

van de overheid, die zoekt naar externe legitimeringen. Hij constateert dat de legitimering voor private 

steun aan de kunsten oorspronkelijk lag in de intrinsieke waarde van de kunsten. Welgestelden steunden 

initiatieven waarmee ze zichzelf verbonden voelden, waardoor de financiering is gebaseerd op een 

subjectieve beleving. Hieruit kan volgens Hitters worden geconcludeerd dat esthetische overwegingen de 

legitimering vormen om te geven aan de kunsten4. Hitters stelt daarnaast dat in het mecenaatsmodel 

eigenlijk geen probleem bestaat rond de legitimering van kunst. Dit komt doordat het mecenaat een initiatief 

is dat wordt gedragen door een kleine kring, waaraan het ook ten goede komt. Gedeelde esthetische 

waardering voor de inhoud van de activiteit is hierbij vanzelfsprekend. Volgens Hitters wordt de legitimering 

van de cultuur ook een probleem van private partijen als de overheid - die dus nu aanzet tot mecenaat - en 

private partijen in de patronage steeds sterker met elkaar verstrengeld raken5. 

Abbing plaatst tegenover de legitimeringsproblematiek dat overheidssteun juist beter bij de 

innovatieve kunsten past, omdat overheden een sterke voorkeur voor prestigieuze kunst hebben6. Klamer 

voegt hieraan toe dat als een instelling of kunstenaar voor subsidie in aanmerking wil komen, het geleverde 

werk misschien wat experimenteler moet zijn. Steun door de markten zou volgens hem niet goed zijn, 

                                                 
1 Swaan, A. de. Perron Nederland. Amsterdam: Meulenhoff, 1991, p.90.  
2 Levy, R. Yours for the Asking. An Indispensable Guide to Fundraising and Management. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2008, 
p.100-101. 
3 Hansen, T.B. “The Willingness-to-Pay for the Royal Theatre in Copenhagen as a Public Good.” Journal of Cultural Economics 21 
(1997), p.1-28. 
4 Hitters, E. Patronen van patronage. Mecenaat protectoraat en markt in de kunstwereld. Utrecht: Jan van Arkel, 1996, p.59. 
5 Ibidem, p.124. 
6 Abbing, J.R. Why artists are poor? The exceptional economy of the arts. Amsterdam: Amsterdam U.P., 2002, p.249-250. 
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omdat dan het gevaar dreigt dat de kunsten bedolven worden onder het geweld van de commercie1. De 

overheid heeft dus minder last van het legitimiteitsprobleem ten aanzien van (innovatieve) kunst dan eerder 

werd gesteld. 

 

1.4. Huidig debat omtrent het mecenaat 

Hiervoor werd al kort het debat over het mecenaat aangestipt, dat vandaag de dag impliciet en expliciet 

wordt gevoerd. In deze paragraaf worden acht deelonderwerpen van dit debat verder uitgewerkt. Eerst zal 

het mecenaat in relatie tot de overheidssubsidie worden besproken, gevolgd door de uit Amerika 

afkomstige culture of asking. Vervolgens zal aandacht worden geschonken aan de baten voor de mecenas 

en zijn persoonlijke contact met de instelling of kunstenaar. De bevordering van het mecenaat door de inzet 

van fiscale voordelen en de verzakelijking van het Nederlandse kunstbeleid komen in subparagraaf vijf en 

zes aan bod. In de voorlaatste paragraaf staat het debat rondom eventuele aantasting van de artistieke 

integriteit door het mecenaat centraal. Omdat in deze scriptie podiumkunst subject van onderzoek is, zal tot 

slot het mecenaat in de beeldende kunst versus mecenaat in de podiumkunst ter discussie staan. 

 

1.4.1. Mecenaat in relatie tot overheidssubsidie 

Met de opkomst en stimulering van het mecenaat vanuit de overheid wordt de vraag gesteld hoe de 

overheid zich tot het mecenaat verhoudt en zou moeten verhouden en vice versa. Bevers en Hitters 

merken in het kader van de doelen van de particuliere zorg (het mecenaat) de relatie met de overheid op:  

 
Tegenover een structureel wijd en vertakte overheidsbeleid van subsidies en regelingen ten behoeve 
van de cultuursector staat niet gecentraliseerde en zeer heterogeen particulier initiatief dat af en toe 
graag van zich laat horen, maar doorgaans onopgemerkt zijn bijdrage levert en dat in zijn doen en 
laten voortdurend bepaald wordt door de cultuurpolitieke houding en het gedrag van de overheid. De 
particuliere zorg [...] is hierdoor complementair aan de staatszorg voor cultuur

2
.   

 

Hieronder verstaan zij dat de overheid de leidende partij is en de sector zich sterk vormt naar de 

subsidiecriteria van de overheid en daarmee minder naar de vraag van het publiek3. Hierdoor zouden deze 

kunstsubsidies kunnen leiden tot een verregaande oriëntering van de kunstwereld op de overheid4.  

In een expliciet debat wordt genoemd dat het aanboren van andere financieringsbronnen ten koste 

zou gaan van de bestaande subsidiestroom. Dat komt doordat de subsidies veelal tekortsubsidies zijn, 

waardoor kunstinstellingen geen spaarpotje mogen aanleggen. Instellingen hebben daarom vaak de angst 

dat zij subsidie verliezen, als zij teveel eigen inkomsten binnen halen. Steenbergen stelt dat het de ‘nekslag 

[is] van het private geven als de overheid privaat geld beschouwt als te verrekenen inkomsten van een 

gesubsidieerde instelling’. Daarom stelt zij dat de overheid de meest onbetrouwbare partner is die er 

bestaat5. Er zou volgens haar een gebrek aan continuïteit kunnen optreden als instellingen hun inkomsten 

moeten halen uit het mecenaat in plaats van uit de overheid6. Steenbergen vindt daarom dat 

kunstinstellingen zich los moeten maken van overheidsconditionering, maar acht het niet wenselijk dat 

                                                 
1 Klamer, A. In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen. 2e ed. Kampen: Ten Have, 2005, p.132. 
2 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.131-132. 
3 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.166. 
4 Blaug, M. red. The Economics of the Arts. Londen: Martin Roberston & Company, 1976, p.42 e.v. 
5 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.25. 
6 Ibidem, p.169. 
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instellingen zich in dezelfde mate afhankelijk maken van één of enkele private begunstigers1. 

Voortschrijdend inzicht leidt tot de oplossing voor het verloren gaan van de subsidie bij het verkrijgen van 

eigen inkomsten2. In de zogenoemde Fiscale en Mecenaatsbrief schrijft de voormalig minister van OC&W 

Van der Hoeven hierover het volgende:  

  
Uit onderzoek en interviews blijkt dat er in Nederland een potentieel is voor geefrelaties op het 
terrein van cultuur. Er bestaat echter een delicate relatie tussen mecenaat en overheidssubsidie. 
Mijn standpunt daarin is helder: particuliere giften voor investering, een hogere kwaliteit of extra 
projecten mogen de overheid geen reden of aanleiding geven om een bestaande subsidie te 
verlagen.

3
 

 
Major donor Han Nefkens4 onderstreept dit standpunt met betrekking tot particulieren waarvan de laatste 

tijd wordt verwacht dat zij de plek innemen van de terugtrekkende overheid. Hij stelt dat ‘het niet de 

bedoeling mag zijn dat de particulier in plaats van overheidssubsidie komt. De overheid moet zich niet 

terugtrekken maar beschermen wat kwetsbaar is. Particulier geld komt daar dan bij’5. Steenbergen sluit 

zich hierbij aan. Ze zegt dat de structurele kosten als gebouw en personeel uit belastinggeld betaald 

moeten blijven worden. De private partijen zijn er vervolgens voor aanvullende projecten waarmee de kunst 

kan excelleren. Particulieren moeten juist doen wat anderen niet doen, want particulier geld is er volgens 

haar om echt verschil te maken, iets wat anders wordt verwaarloosd. Steenbergen merkt hierbij wel op dat 

als de staat niet langer de hoofdbetaler wil zijn, hierdoor voor de overheid wel een nadeel ontstaat. De staat 

kan immers niet vasthouden aan haar positie van hoofdbeslisser met alle verantwoordelijkheden, die 

inhoudelijk het beleid bepaalt. De komst van het mecenaat biedt volgens Steenbergen particulieren de 

noodzakelijke ruimte hun zo gewenste betrokkenheid met de kunst(instelling) te ontwikkelen. Op deze 

manier zou de overheid het mecenaat moeten faciliteren6. 

Met de komst van mecenaatgelden naast subsidiegelden in een organisatie volgt een expliciet 

debat over de wisselwerking tussen deze financieringsvormen. Hitters stelt dat een actieve opstelling van 

de overheid leidt tot een guller en actiever bedrijfsleven en ook andere maatschappelijke partijen stimuleert 

een bijdrage te leveren. Hij neemt deze stelling in aan de hand van cijfers van het Nederlandse 

bedrijfsleven dat een relatief grote bijdrage levert aan de kunsten ten opzichte van landen als Amerika en 

Engeland, waar er minder subsidie naar de kunsten gaat7. Ook Steenbergen onderschrijft dat de gelden 

van de overheid kunnen werken als een hefboom, die door zijn consistentie en overtuigingskracht 

particulieren weet te bewegen ook mee te doen8. Kaiser noemt in dit kader het belang van maching grants: 

als een gift wordt gemacht met andere bijdragen door de overheid, kan een gift nog groter worden. Volgens 

Kaiser zijn maching grants ook met name interessant voor landen die private giften willen aanmoedigen, als 

aanvulling op overheidssubsidies9. 

                                                 
1 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.166. 
2 Bureau Berenschot. Versterken eigen inkomsten cultuursector. Utrecht: Bureau Berenschot, 23 augustus 2007, p.26. 
3 Hoeven, M.J.A. van der. Fiscale en mecenaatsbrief (MLB/MB/2006/39.833). Den Haag: Ministerie van OC&W, 12 oktober 2006. 
4 Han Nefkens is Nederlands meest bekende mecenas. Hij is kunstverzamelaar als major donor en hij heeft zijn eigen H+F collectie, 
H+F Mecenaat en H+F Curatiorial Grant. - Informatie afkomstig uit interview met Han Nefkens tijdens symposium over 
Cultuurmecenaat ‘Collecting Today: Private Passions, Public Benefits’ op 13 maart 2008 in W139 te Amsterdam. 
5 Schoonenboom, M. “Symposium over cultuurmecenaat. ‘Betrokkenheid heeft niet met veel geld te maken’.” De Volkskrant (13 maart 
2008): Kunstbijlage, p.5. 
6 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.156. 
7 Hitters, E. Patronen van patronage. Mecenaat protectoraat en markt in de kunstwereld. Utrecht: Jan van Arkel, 1996, p.186. 
8 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.156. 
9 Kaiser, M.M. The Art of the Turnaround. Creating and Maintaining healthy Arts Organizations. Waltham: Brandeis U.P., 2008, p.12. 
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Bevers stelt hier echter tegenover dat als subsidie eenmaal is verworven de eigen opbrengsten van 

kunstinstellingen een groeiende achterstand oplopen. Waar de overheid veruit de belangrijkste geldschieter 

is, verdwijnt de bereidwilligheid – en op den duur ook de competentie – om andere financieringsbronnen te 

vinden en aan te boren. Het risico zou bestaan dat wanneer een instelling grotendeels van de overheid 

afhankelijk is, zowel de betrokkenen zelf als de potentiële private geldschieters, te veel op de overheid 

gaan leunen1. 

 

1.4.2. Culture of asking 

Schenkingen door private personen kunnen door een kunstinstelling grosso modo op twee manieren 

worden verkregen. Ten eerste kunnen mensen zichzelf melden als zij iets willen geven. Dit is meestal het 

geval bij de vriendenverenigingen. Vragen is een andere optie. Gesteld wordt dat de meeste mensen zich 

erg oncomfortabel voelen bij het vragen om een bijdrage. Amerikanen zijn echter meer bedreven in het 

geven aan organisaties. Zij geven omdat zij worden gevraagd om te geven. Hierdoor is de zogenaamde 

culture of asking ontstaan2. ‘Gevraagd worden’ zou een belangrijke reden voor mensen zijn om geld te 

geven aan goede doelen. Ook huishoudens die vaker gevraagd worden om bij te dragen, geven vaker en 

meer3. 

De commissie Cultuurprofijt is een expliciete voorstander van deze culture of asking en van mening 

dat Nederland deze ook moet ontwikkelen, omdat hier teveel geleund wordt op subsidie. Ook Steenbergen 

behoort tot de voorstanders. Zij is ervan overtuigd dat er bij Nederlandse particulieren veel meer geld te 

halen valt, en zij haalt hiervoor drie redenen aan. Ten eerste zijn de bezoekers van musea en concertzalen 

hoogopgeleiden met inkomens van gemiddeld twee keer modaal. Deze groep blijkt de trouwste en gulste 

gever aan filantropische doelen te zijn en het lijkt Steenbergen haalbaar om het geven aan cultuur via deze 

groep uit te breiden. De laatste jaren, sinds de bezuinigingen van de overheid in de cultuursector, is er al 

een toename te zien van filantropische giften van Nederlandse particulieren aan de non-profit sector, 

waarvan het percentage aan cultuur al jaren met 7 à 8 procent stabiel is4. Ten tweede is het aantal 

miljonairs enorm toegenomen en beginnen de topinkomens tegenwoordig al op veel jongere leeftijd. Tot 

slot is de trend om vroeger, bij leven, te geven in plaats van via legaten. Steenbergen stelt: “Geld ‘mag’ 

weer, het is geen schande maar een teken van succes”5. Ten slotte is het voor kunst en cultuur gunstig dat 

kunst grote belangstelling geniet, en weer hip is bij young professionals
6.  

Steenbergen veronderstelt dus voldoende mogelijkheden om welwillende (vermogende) 

particulieren voor de cultuur te winnen. De nadelen zijn echter dat de particulieren vaak geen contacten in 

de kunstwereld hebben en weinig ervaring met geven. Daarbij vinden rijke mensen het makkelijker om het 

geld te verdienen, dan het op een wijze manier weer weg te geven. De drempel van kunstinstellingen blijkt 

namelijk hoog, want het is ongebruikelijk in Nederland voor een gever zich uit eigen beweging aan te 

                                                 
1 Bevers, A.M. “Particulier initiatief en cultuur. Over de rol van burgers en overheid bij de oprichting en consolidering van 
kunstinstellingen.” Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 14:2 (1987), p.266. 
2
 Levy, R. Yours for the Asking. An Indispensable Guide to Fundraising and Management. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2008.  

3 Schuyt, Th.N.M. et al. Geven in Nederland 2007. Giften, nalatenschappen, sponsoring en Vrijwilligerswerk. Den Haag: Reed 
Business, 2007. 
4 Schuyt, Th.N.M. et al. Geven in Nederland 2009. Giften, nalatenschappen, sponsoring en Vrijwilligerswerk. Den Haag: Reed 
Business, 2009. 
5 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.131. 
6 Ibidem, p.131. 
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bieden als begunstiger1. De cultuur van het vragen loopt volgens de commissie Cultuurprofijt in Nederland 

achter ten opzichte van de geefcultuur, die groot is2. Daarom hebben de gevers hulp nodig bij het geven3 

en moet de overheid het geven stimuleren en faciliteren4. De commissie Cultuurprofijt adviseert 

cultuurproducenten voor het leren om te vragen om een bijdrage, de kunst af te kijken bij kunstinstellingen 

in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië waar particulier mecenaat ver ontwikkeld is5.  

Uit Amerikaanse literatuur blijkt dat als fundraising (het verwerven van gelden bij private personen, 

fondsen en bedrijven) goed wordt aangepakt, dat het mecenaat in voor alle soorten instellingen van 

beginnend tot gevestigd goede kansen heeft6. Vanuit het perspectief van de vragende instelling benadrukt 

Levy de volgende aspecten die zouden leiden tot een succesvolle gift7: 

! Van de vrager (de directeur) zijn de beste zakelijke kwaliteiten vereist waarbij optimisme, 

koopmanschap, overtuigingskracht, creativiteit en een winners-mentaliteit komen kijken. Zij moeten 

alles zien in het licht van het vergaren van geld van anderen; 

! Zowel kleine als groter gevers dienen te worden benaderd, dit is ook fundraiser Kaiser van mening8. 

Omdat het niet realistisch is alleen grote giften te ontvangen, zijn ook de kleine van belang;  

! Het is uiteindelijk van belang om rijke, vermogende mensen te bereiken met de vraag om te geven. 

Hierbij dient volgens Levy de leidende gedachte te zijn: “Those wealthy prospects across the desk will 

be disappointed if you don’t request a gift worthy of their means. Don’t let them down!”9; 

! Een vrager dient verschillende methodes en bronnen te gebruiken, waarbij het erom draait erachter te 

komen wat iemand drijft om te geven. Face-to-face is de beste methodiek. Daarnaast kan men mensen 

schriftelijk, in grote groepen, op een speciaal georganiseerd evenement (gala’s, ontbijten, lunches en 

diners) of via direct mail bereiken. Laatste twee genoemden zijn voorbeelden van speciale marketing 

die zorgen voor verhoging van het aantal gevers. Kaiser vindt dat deze speciale marketing 

systematisch moet worden toegepast, en noemt hierbij ook het belang van media-aandacht door onder 

andere beroemdheden in te zetten10; 

! Als iemand weigert of excuses heeft om niet te geven, moet men zich niet laten ontmoedigen maar 

volharden, dit is pas het begin van een gesprek. Men kan dan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke 

kennis die wél geeft, meenemen naar een afspraak met de potentiële gever; 

! Stel de gever eerst op zijn gemak door interesse te tonen voor een onderwerp dat de gever 

interesseert. Daarna kan men overgaan tot de vraag, waarbij men specifiek, duidelijk en weldoordacht  

moet zijn. De magische woorden die men dient te gebruiken zijn hierbij ‘please’ en ‘thank you’’
11; 

                                                 
1 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.43. 
2 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.34. 
3 Levy, R. Yours for the Asking. An Indispensable Guide to Fundraising and Management. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2008, 
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4 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.156. 
5 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.34. 
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! Mogelijke gevers dienen overtuigd te worden dat als zij hun geld niet ter beschikking stellen iets heel 

belangrijks niet op tijd, van een mindere kwaliteit of überhaupt niet gerealiseerd zou kunnen worden. 

Sleutel voor een succesvolle gift is om een gever niet aan te spreken op zijn ratio, maar op zijn gevoel;  

! Men dient angsten, gewetensbezwaren en aarzelingen, die velen hebben bij het vragen om geld, aan 

de kant te zetten. Om hierover heen te komen moet de vrager zelf geven aan het doel waarvoor hij 

vraagt, wat een ‘enorm effect’ heeft zegt hoogleraar Openbare Financiën Halberstadt1. Zo geeft een 

instelling het goede voorbeeld door eerst zelf te geven, alvorens zij een ander om een gift vraagt; 

! Ook de Raad van Bestuur, die samen met de directeur onderdeel uit moet maken van een goed 

functionerend en professioneel team dat vraagt, moet eerst zelf geven voordat ze vraagt. Op die 

manier kan een vrager zijn peers overtuigen door te vertellen over zijn eigen gift, met de woorden 

‘please join me’
2. Ook volgens Steenbergen wordt de culture of asking het meest effectief uitgevoerd 

door een major donor die ook pro bono werver is3. Om remmingen te weerstaan helpt het tevens om te 

bedenken dat je vraagt voor anderen en niet voor jezelf; 

! Vragers dienen zich te verdiepen in de voordelen van het geven voor de gever, zodat ze hierop in 

kunnen spelen. Het is voor een gever onder andere een gunst om gevraagd te worden, ze zouden 

fysiek en psychologisch gezonder zijn en langer leven dan diegenen die niet geven4. Geven zou 

bijdragen aan de verlichting van de ziel en buren en collega’s meer imponeren dan materiele 

goederen5; 

! Vragers dienen naar het punt te zoeken waar de zakelijke interesses en de behoeften van de non-profit 

organisatie elkaar kruisen. Gouden regel hierbij is volgens Levy: “Als je advies wil, moet je om geld 

vragen, en als je geld wilt, zul je om advies moeten vragen”6; 

! Vragers moeten niet opeens opduiken of om hulp vragen als ze direct iets nodig hebben, ze moeten 

een duurzame relatie met een mogelijke gever opbouwen zodat er grote giften kunnen worden 

vergaard; 

! Vragers moeten de geheimen van andere instellingen die leiden tot fundraising onderzoeken en 

ontrafelen. Hiervan kan men als instelling veel leren; 

! Vragers dienen te onderzoeken wat de toekomst van de instelling is op het gebied van fundraising. 

Instellingen moeten hierbij binnen hun eigen context bedenken wie kan zorgen voor de zogenaamde 

megagiften en übergiften, waardoor een instelling totaal kan worden getransformeerd. 

 

Volgens Berenschot moet hier niet vergeten worden dat in de Verenigde Staten instellingen sterk 

aangewezen zijn op zelf verworven inkomsten. Onderzoek naar de organisatiestructuur van gezelschappen 

leert dat loonkosten voor overhead in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs hoger liggen dan in Europa 

vanwege deze aandacht voor eigen inkomsten. Een verhoging van de eigen opbrengsten in Nederland 

vraagt dan ook investeringen van de instellingen; zij zullen meer menskracht moeten inzetten in het 
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5 Levy, R. Yours for the Asking. An Indispensable Guide to Fundraising and Management. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2008, 
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beheren van hun relaties1. Naast de Nederlandse overheid - die voorstander is van een grote rol van het 

mecenaat in Nederland, gelijk aan de situatie in de Verenigde Staten - zijn er ook tegenstanders van deze 

Amerikaanse culture of asking. Zij zeggen dat deze cultuur niet één op één over te nemen is in Nederland, 

omdat de structuur van het culturele leven in de Verenigde Staten geheel anders dan de Nederlandse. Het 

voert voor dit onderzoek te ver om heel diep op dit verschil in te gaan, in acht nemend dat hier een geheel 

onderzoek aan gewijd zou kunnen worden. Daarom zullen kort enkele punten van worden besproken.  

Ten eerste is er een politiekhistorisch verschil. Door de late staatsvorming heeft zich in Amerika 

nooit een sterke overheid ontwikkeld en voert de overheid ook geen beleid op het gebied van de kunsten 

en zich zoveel mogelijk afzijdig houdt.. De inkomstenverdeling is daar veel schever dan in Nederland 

waardoor meer particulieren aanzienlijke giften kunnen doen. Daarbij is het vrij besteedbaar inkomen hoger 

omdat de belastingdruk lager is2. De Amerikaanse overheid, die meer een nachtwakerstaat kent, trekt 

minder geld uit voor kunstsubsidies dan de Nederlandse, die veel meer wordt gekenmerkt door een 

verzorgingsstaat. De mate waarin de overheid geld bijdraagt aan de kunsten was in de sector 

podiumkunsten in 1982 in Nederland 85% tegenover 9% in de Verenigde Staten3. Hierdoor bestaan meer 

dan driekwart van de private bijdragen in de Verenigde Staten uit giften van individuen4. Amerikaanse 

instellingen worden daarnaast meer gedwongen zich te specialiseren in private bijdragen. In de 

Amerikaanse wet is namelijk vastgelegd dat kunstinstellingen nooit meer dan de helft van hun totale budget 

mogen krijgen van de National Council on the arts via de federale uitvoeringsinstantie NEA. Anderzijds 

wordt erkenning door de NEA gezien als een ‘keurmerk’ voor kwaliteit van een instelling en dit trekt weer 

extra financiers aan5. Daartegenover staat dat de Nederlandse particulieren gewend zijn aan een overheid 

die zichzelf decennialang als belangrijkste financier van kunst en cultuur opwierp, het particulier initiatief is 

slechts een aanvulling op de activiteiten van de staat6.  

Ten tweede zouden er enkele fundamentele mentaliteitsverschillen tussen Europeanen en 

Amerikanen zijn die kunnen verklaren waarom in Europa het vertrouwen in de overheid groter is, terwijl de 

Amerikanen meer leunen op de werking van de vrije markt. Er zijn volgens Rifkin verschillen aan te wijzen 

in werkhouding en levensvisie die hiermee te maken hebben. Een voorbeeld hiervan is ‘efficiency’, een van 

de steunpilaren voor de ‘American Dream’ en gericht op het beste uit de mens te laten halen door hard te 

werken, risico’s te nemen en op die manier te presteren. Voor Europeanen is vrije tijd belangrijker, evenals 

het onderhouden van sociale contacten. Dit alles hangt samen met de verschillende levensdoelen die 

Europeanen en Amerikanen zich stellen en de verschillende opvattingen over vrijheid. Amerikanen hechten 

meer aan het hebben van een eigen ruimte, aan autonomie en onafhankelijkheid, terwijl Europeanen het 

hebben van een uitgebreid netwerk als vrijheid zien7. Hierdoor zouden Amerikanen leven om te werken en 

Europeanen werken om te leven. De reden voor dit verschil is dat Amerikanen hechten aan efficiëntie, want 

‘hoe efficiënter men is, hoe meer men op God lijkt, want God is tenslotte de meest efficiënte van alle 

                                                 
1 Bureau Berenschot. Versterken eigen inkomsten cultuursector. Utrecht: Bureau Berenschot, 23 augustus 2007, p.26. 
2 Ibidem, p.26. 
3 Boogaarts, I., en E. Hitters. “Financiering van de kunst in de VS. Box office en benefactors.” Boekmancahier 16 (1993). 
4 Ibidem, p.165. 
5 Abbing, J.R. Economie en Cultuur. De subsidieproblematiek in de economische theorie, alsmede aanzetten tot een economie van de 
kunsten. Den Haag: Staatsuitgeverij, 1978. 
6 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.43. 
7 Rifkin, J. De Europese Droom. Amsterdam: Business Contact, 2005, p.124 e.v.. 
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handelende personen’1. Hierdoor is de particuliere zorgplicht dieper in de samenleving verankerd dan in 

Nederland2. Daarnaast constateert Rifkin dat Amerikanen het meest individualistische volk op aarde zijn, 

zowel vanwege hun diep religieuze overtuigingen als hun materialistische ambities3.  

Door het meer patriottische, nationalistische en religieuze karakter van de Amerikanen, gepaard 

met het besef dat de overheid op de directe particuliere hulp rekent, maakt dat de civil society in de 

Verenigde Staten een grotere rol speelt dan in Europa. Juist door het individualisme en de weerzin tegen 

een sterke overheid zijn de Amerikanen bereid zelf te handelen op maatschappelijke terreinen in plaats van 

te wijzen naar de overheid4. Volgens Steenbergen stuit de burgerlijke traditie van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid in Nederland steeds weer op de calvinistische neiging van spaarzaamheid en 

zuinigheid, ook waar het gaat om het tonen van dankbaarheid en het geven van lof. Zij stelt: “Generositeit 

zit de Nederlander minder in de genen”5. Deze verschillen zouden tot een verschillend kunstbeleid in 

Europa - en daarmee in Nederland - en in de Verenigde Staten kunnen leiden, waardoor programma’s niet 

zonder meer kunnen worden gekopieerd.  

 

1.4.3. Geven ‘om niet’: baten voor de gevers 

Het pure mecenaat wordt gekenmerkt door een individu die geld geeft ‘om niet’, het geven zonder 

tegenprestatie6. De financiering vindt plaats via giften, iets wat men zelf besluit te geven, een geschenk 

waar niets tegenover staat. Levy sluit hier impliciet bij aan en stelt dat het wezenlijke aan geven de vrijheid 

is waarin mensen zelf een keuze kunnen maken voor het doel dat zij willen steunen7. Klamer voegt hieraan 

toe dat een schenker aan cultuur zijn actieve betrokkenheid toont bij de samenleving. Met een schenking 

verandert de financiële waarde van het vermogen van een schenker in een maatschappelijke waarde8. 

Uitvloeisel van het geven ‘om niet’ is dat het geven anoniem moet verlopen. Anoniem geven zou volgens 

velen een hogere vorm van liefdadigheid zijn, want de intentie is om de goede zaak te bevorderen, niet de 

gever zelf9.  

Steenbergen signaleert dat veel Nederlandse gevers niet met naam en toenaam hoeven worden 

vermeld, waaruit blijkt dat erkentelijkheid geen primair doel is van de gevers. Volgens hoogleraar Openbare 

Financiën Halberstadt is de gêne om in het openbaar te geven in Nederland nog heel groot. Steenbergen 

noemt deze anonimiteit een effect van het wantrouwen jegens particulier bezit, een erfenis van de jaren 

zestig en de calvinistische achtergrond van Nederland. De anonimiteit zou volgens haar ook kunnen 

voortkomen uit het schuldgevoel over het kleine bedrag dat in Nederland wordt gegeven, maar kan ook een 

gevolg zijn van het niet ‘poenerig’ willen doen of bang zijn voor het overladen worden met verzoeken om 

geld door andere instanties10.  

                                                 
1 Rifkin, J. De Europese Droom. Amsterdam: Business Contact, 2005, p.124 e.v.., p.124. 
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3 Rifkin, J. De Europese Droom. Amsterdam: Business Contact: 2005, p.144. 
4 Ibidem, p.33 e.v. 
5 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.16. 
6 Kempers, B. Kunst, macht en mecenaat. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1987, p.354. 
7 Levy, R. Yours for the Asking. An Indispensable Guide to Fundraising and Management. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2008, 
p.109. 
8 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.34 
9 Levy, R. Yours for the Asking. An Indispensable Guide to Fundraising and Management. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc., 2008, 
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 Steenbergen stelt tegenover deze anonieme gever dat onbaatzuchtige begunstiging zeldzaam is 

en dat er altijd sprake is van ruil1 net als bij een vriendschap2. Ook Hitters betoogt dat de mecenas er op 

zijn minst respect en aanzien mee wint3. Kempers noemt als onderdeel van de originele 

mecenaatsverhoudingen het zogenaamde do ut des of quidproquo, wat ‘ik geef opdat jij geeft’ betekent4. 

Levy onderschrijft dit en geeft aan dat gevers, hoewel zij zelf niet zullen toegeven - hunkeren naar publieke 

erkenning. Met name de jongere generaties, in de vrienden- en geefkringen van het collectief mecenaat, 

gaan minder uit van altruïsme als geefmodel maar zijn sterk resultaatgericht, als het gaat om het vergaren 

van een netwerk of prestige. Zij vragen hardop ‘what’s in it for me’
5
. Ook grote gevers die een 

kunstinstelling begunstigen en bijdragen aan een geefkring verwachten wel een speciale behandeling als 

primus-inter-pares6. Herkenning en openbare erkenning ziet Steenbergen daarom als een succesvol 

stimuleringsmiddel voor het mecenaat in Nederland, die zij zeker gepast vindt bij een grote gift. Ze hoopt 

dat het geven uit de anonimiteit kan verdwijnen en de vrijgevigheid tevens een voorbeeldfunctie voor 

andere particulieren kan vervullen. Een dergelijke ontwikkeling kan voor een ‘multiplier-effect’ zorgen: 

“Publiek eerbetoon is van grote maatschappelijke waarde”.  

 Deze erkenning kan volgens Steenbergen op diverse manieren plaatsvinden. Ten eerste zou de 

overheid bewijzen van officieel eerbetoon moeten uitreiken in de vorm van een Koninklijke onderscheiding. 

Ten tweede moeten kunstinstellingen particulieren zelf bedanken door een dankbrief of catalogus te sturen, 

door het vernoemen van een museumvleugel of –zaal, door naamsverwijzing op een plaquette aan te 

bieden7, of door mecenassen uit te nodigen voor een ‘special event’. Levy stelt dat, hoewel velen het niet 

willen toegeven, anderen zien en zelf gezien worden een vorm van erkenning is die veel mensen 

koesteren. Doordat men geeft kan men namelijk zijn of haar identiteit laten zien. Op deze manier zou een 

gever weten dat hij bijdraagt aan een winnende organisatie, wat voor een positief effect zorgt8. Een 

instelling zou daarbij bovendien kunnen zorgen voor media-aandacht door bijvoorbeeld een bekende 

Nederlander als mecenas te vragen. Een dergelijke benadering kan voor ‘free publicity’ zorgen9.  

 

1.4.4. Person to person – persoonlijk contact
10

 

Uit diverse bronnen komt in een impliciet debat naar voren dat passie, persoonlijke belangstelling en 

betrokken willen zijn de sterkste drijfveren van een mecenas om te geven voor de kunst11. Bij particuliere 

giften gaat het namelijk om het willen delen in de rijkdom en de vertrouwensband tussen de subjectieve 

begunstiger en ontvanger12, voordat schenkers overgaan tot een (substantiële) gift. Ook Klamer benoemt 

de persoonlijke en veelal emotionele aanpak die een rol speelt bij het mecenaat. Er wordt een beroep op 
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p.86. 
6 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008. p.142. 
7 Ibidem, p.35 e.v. 
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betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid gedaan. Daarbij wordt mensen gevraagd iets op te geven, 

een offer te brengen. Daarom wordt er ook gesproken over ‘partners’, ‘bondgenoten’, ‘deelname’ en 

‘bijdragen’1. Een major donor blijkt ook niet zelden het gevolg van een persoonlijke verstandhouding tussen 

kunstenaar of instelling en particulier2. 

In dit kader maakt Steenbergen een vergelijking met de overheid. Bij cultuurmecenaat krijgt de 

warme, persoonlijke kant van het geven meer de overhand ten opzichte van een meer anonieme overheid, 

die alleen geld verstrekt als in tijdrovende subsidieaanvragen aan objectieve criteria is voldaan3. Volgens 

Klamer dient in de overheidssfeer de energie gericht te zijn op het veilig stellen van de subsidie en het 

tevreden houden van de deskundigen en de cultuurambtenaren. Een culturele instelling die via het 

cultuurmecenaat opereert, zal alle energie moeten inzetten om potentiële belangstellenden te overtuigen 

en bondgenoten binnen te halen. Als dit lukt dan is die belangstelling min of meer gegarandeerd. Hierdoor 

vindt Klamer dat deze aanpak het meeste recht doet aan de kwetsbare waarden van kunst4. Steenbergen 

voegt hieraan toe dat persoonlijk contact ontstaat doordat culturele instellingen initiatief nemen, een missie 

hebben en op zoek zijn naar serieuze belangstelling en daadwerkelijke betrokkenheid. Daarom adviseert zij 

kunstinstellingen hun bevlogenheid, enthousiasme, passie, kennis en overtuigingskracht te demonstreren 

om betrokkenheid van particulieren te creëren. De Commissie Cultuurprofijt sluit hierop aan door te stellen 

dat de drijfveren van schenkers door ontvangers op waarde moeten worden geschat, en een rol moeten 

spelen in de communicatie over de besteding van de giften. Het relatiebeheer moet daarbij op het juiste 

niveau in de culturele organisatie worden opgepakt en de inhoudelijke betrokkenheid van een schenker 

voor de organisatie moet waar mogelijk worden benut5.  

Bovenstaande geldt niet alleen voor de major donor, maar ook voor geefkringen en 

vriendenverenigingen. Laatstgenoemden zouden daarbij voor instellingen van belang zijn voor het 

maatschappelijk draagvlak en een zekere binding met een vast publiek, omdat vrienden regelmatig 

terugkomen en hiermee trouwe bezoekers zijn6.  

 

1.4.5. Fiscale voordelen  

Voortschrijdend inzicht heeft tot de opvatting geleid dat de overheid het mecenaat moet stimuleren door het 

bieden van gunstige fiscale voordelen7. Het gaat hier alleen om giften die zijn gedaan aan (culturele) 

instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling 

(ANBI) die aftrekbaar zijn in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting8. Steenbergen toont zich 

een groot voorstander van fiscale ondersteuning van mecenaat door de overheid. Zij benoemt hierbij twee 

mogelijkheden. De eerste is de directe weg, door rechtstreeks subsidies te geven aan kunstinstellingen. De 

tweede optie is indirect via belastingvoordelen aan burgers die donaties doen, - de zogenaamde 

belastingsubsidies. Relevant zijn volgens haar de giftenaftrek, de vrijstelling van schenkingsrecht aan 

kunstinstellingen met een keurmerk (de ANBI status) en de successie in natura, waarbij erfgenamen 

                                                 
1 Klamer, A. In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen. 2e ed. Kampen: Ten Have, 2005, p.135. 
2 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.152. 
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5 Sanders, M. et al. Meer draagvlak voor cultuur. Advies Commissie Cultuurprofijt. Den Haag: z.u., 31 januari 2008, p.33. 
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stukken van nationale cultureel belang kunnen uitruilen tegen successiebetaling en daarvoor een bonus 

van de overheid ontvangen1. Ook de overheid is een voorstander van belastingsubsidies. De giftenaftrek 

staat de culturele instellingen tegenwoordig dan ook al ter beschikking; schenkingen door particulieren aan 

cultuur zijn, zonder drempel of maximum, volledig aftrekbaar. Dit kan door een periodieke gift te doen, 

waarbij in een notariële akte wordt vastgelegd dat de particulier minimaal vijf jaar jaarlijks een vaste donatie 

zal doen2. 

Uit onderzoek blijkt echter dat fiscale tarieven slechts een beperkte invloed die hebben op 

liefdadige giften. Financieel voordeel voor de schenker is dus nooit het primaire motief om te geven. 

Mentaliteit van een gever is veel doorslaggevender dan fiscaliteit, maar voor mensen met een kleiner 

vermogen kunnen belastingvoordelen nog wel van nut zijn3. 

 

1.4.6. Verzakelijking culturele sector  

Er is sinds 1982 vanuit de overheid een verzakelijking in het culturele landschap gaande (zie ook paragraaf 

1.2.3.), De verzakelijking staat onder minister Plasterk opnieuw hoog op de agenda. Er staan 

verschuivingen en veranderingen in het vooruitzicht, waaruit Klamer concludeert dat economische waarden 

voor de overheid op de voorgrond zijn komen te staan. De invloed van conventionele economen, die 

überhaupt geen overtuigende economische gronden zien waarom de overheid de kunsten zou moeten 

ondersteunen, lijkt hier merkbaar4. Economische waarden lijken zelfs doel van het beleid te zijn geworden 

met als hamvraag voor ieder voorstel: is het goed voor de economie? Vooral gemeentebestuurders horen 

graag dat de kunsten economisch belangrijk zijn, want dat rechtvaardigt hun subsidies5. 

 De verzakelijking is op verschillende manieren te merken: marketeers en managers krijgen een 

steeds belangrijke rol toebedeeld en kunstenaars krijgen te horen dat ze ‘culturele ondernemers’ moeten 

zijn, meer marktgericht moeten denken en dus ook meer aan marketing, relatiemanagement en andere 

commerciële activiteiten moeten doen. Klamer signaleert ook dat steeds meer directeuren van culturele 

instellingen het hebben over ‘hun product’, ‘hun klanten’, over ‘resultaten en rendementen’. Volgens Morris 

Tabaksblat, Commissie Cultuurprofijt en voormalig topman van Unilever, moeten ‘instellingen hun 

voorstelling of tentoonstelling meer als product gaan zien dat zij verkopen’6. Klamer is wel kritisch over de 

kunstensector in zijn totaal omdat de economische waarde klein is. Hij schrijft: “Al die kunstenaars met al 

die musea, orkesten, dans- en theatergezelschappen dragen weinig bij aan de economie”. Maar, zo voegt 

hij er aan toe: “Gelukkig gaat het hier niet om”7.  

 Hoewel in het dagelijks leven de economische waarden domineren, stelt Klamer hier tegenover dat 

het niet alleen om deze waarden kan gaan. Een goede samenleving moet volgens hem om sociale- maar 

vooral de culturele waarden gaan: alle burgers hebben hun eigen hemel nodig, een spirituele, religieuze of 

culturele ervaring en dit geldt ook voor de sociale waarden van kunst die veel belangrijker zijn dan de 

economische8. Hij noemt hier een aantal verschillende waarden, zoals de bijdrage van kunst aan de 
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7 Klamer, A. In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen. 2e ed. Kampen: Ten Have, 2005, p.128. 
8 Ibidem, p.38 e.v. 



‘In space nobody can hear them cry’ 

 28 
 

nationale identiteit, het bijbrengen van beschaving, de status van kunst en het feit dat kunst een 

gemeenschappelijk goed is. Volgens hem moet men voor ogen blijven houden dat economische waarden 

het middel zijn en sociale en culturele waarden het doel. Steenbergen onderschrijft dit betoog. Zij stelt dat 

cultuur een non-profitsector is en blijft, omdat er geen sprake is van winst. Volgens haar werkt het het beste 

als samenwerking tussen instelling en particulieren (en bedrijven) is gebaseerd op een besef van een 

zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet aan private partijen duidelijk worden gemaakt dat 

niet alles aan de wetten van vraag en aanbod overgelaten kan worden. Bij elke financieringsconstructie 

moet dan ook voorop staan dat het grootste deel van eventuele revenuen daadwerkelijk naar de kunst 

gaat1. 

 Toch ziet Klamer ook de mogelijkheden van de verzakelijking. Hij schrijft dat culturele instellingen 

ook commerciëler kunnen zijn en trouw blijven aan hun kunstzinnige missie, omdat zij hun bedrijven meer 

te bieden hebben dan hun ‘producten’. De kunstzinnige instellingen kunnen immers inspelen op de grote 

behoefte van organisaties aan bronnen inspiratie en creativiteit. Hij denkt dat goede culturele ondernemers 

weten hoe de creatieve en inspirerende vermogens van hun culturele organisaties uitgebuit kunnen 

worden, zodat andere organisaties daar hun voordeel mee kunnen doen zonder dat de eigen organisatie 

haar kunstzinnige missie compromitteert2.  

 Een risico dat gepaard gaat met de verzakelijking van de kunstsector is dat de markt meer dan de 

overheid afhankelijk is van de economische situatie. Boogaarts en Hitters stellen dat particulieren in 

financieel moeilijke tijden, zoals met de huidige recessie, snel zullen bezuinigen op luxe-uitgaven, waartoe 

kunst ook door velen wordt gerekend3. Klamer is ook van mening dat in moeilijke tijden commerciële en 

economische belangen gemakkelijk de kwetsbare culturele waarden in de verdrukking brengen, waardoor 

er sneller wordt bespaard op cultureel kapitaal. Ook ziet hij dat culturele waarden hun overtuigingskracht 

verliezen als instrumentele of economische overwegingen overheersen4. Dit zou ten tijde van een recessie 

invloed kunnen hebben op het tot stand brengen van mecenaat. Levy bestrijdt dit risico echter. Hij stelt dat 

een economisch recessie geen reden is om niet over te gaan tot mecenaat en te vragen om giften. Er is 

volgens hem namelijk nooit een tijd om niet te vragen; men moet er niet over praten, met moet het gewoon 

zoveel mogelijk doen. Daarbij voorziet hij dat giften van rijke mensen feitelijk door de recessie niet zullen 

worden aangetast5.  

 

1.4.7. Artistieke integriteit 

Tegenstanders van de opkomst van de particuliere financiering vrezen dat de aantasting van de artistieke 

integriteit in het geding is. Deze aantasting is gebaseerd op het idee dat een particuliere financier invloed 

kan uitoefenen op het artistieke product. Aan de kant van de ontvangers van steun is er namelijk nog altijd 

een beduchtheid voor pragmatische beïnvloeding6. Anderzijds wordt betrokkenheid van particulieren nu 

nog vaak verward met bemoeizucht7. Dit sluit aan op een zakelijke leiding die dit risico van inmenging 
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graag wil verkleinen. Bevers en Hitters stellen dat de strategie van de zakelijke leiding steeds minder 

particuliere inmenging toelaat in inhoudelijk of organisatorische aangelegenheden. De meeste 

belangstelling heeft de zakelijke leiding van een kunstinstelling volgens hen voor financiële bijdragen die 

zonder ideële of zakelijke bijbedoelingen tegenover de ontvangende partij worden overgedragen1. Van 

deze tegenstanders wordt meer artistieke vrijheid verwacht van de overheid dan door een financier van de 

vrije markt, waar de particulier deel van uit maakt. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan de 

subsidieverstrekking van de overheid; de overheid stelt wel eisen bij de subsidieverstrekking. Soms worden 

dergelijke eisen opgevat als een aantasting van de artistieke autonomie en gezien als ongewenste en 

verwerpelijke bemoeizucht2. Bovendien worden de eisen die aan de subsidieverzoeken worden gesteld 

steeds meer rigide, mede door de eis van meetbare resultaten, zoals het verhogen van de eigen inkomsten 

norm. Klamer is van mening dat er daardoor soms meer energie gestoken wordt in het verwerven van 

subsidie ten kostte van het creatieve proces3. 

Voorstanders zien dit risico niet. Zij zijn van mening dat mecenassen een instelling kiezen die 

aansluit bij de belangstelling van de gever. Voor artistieke inmenging door deze gever hoeft de instelling 

dan minder bang te zijn. Door de betrokkenheid tussen gever en instelling zou de gever zich meer voegen 

naar de wensen en visie instelling. Daarbij geven Steenbergen en de commissie Cultuurprofijt aan dat de 

instellingen gevers inhoudelijke betrokkenheid moeten bieden, wat de overheid zou moeten stimuleren. 

Gevers zouden hier behoefte aan hebben. Volgens Van Eck, zakelijk leider van Theatergroep het Vervolg, 

die in hoge mate gebruikt maakt van zelffinanciering, is ‘van beknotting in culturele vrijheid door 

ondernemerschap’ geen sprake. Opbouwen van eigen kapitaal vergroot volgens haar juist de artistieke 

vrijheid, omdat nieuwe deuren open gaan4.  

Dat het risico van artistieke inmenging niet helemaal is uit te sluiten, blijkt uit de praktijk en de 

motivatie van mecenassen. Han Nefkens geeft aan dat hij als hij ‘iets financiert, wel wat te zeggen wil 

hebben’. Hij start namelijk zelf met een idee, waarmee hij naar een instelling toe stapt. Hij ziet dit als een 

voorzet voor een instelling, in zijn geval een museum, om in nauw overleg met hem verder uit te werken5. 

Ook de website over cultuurmecenaat (Kunst&Zaken) benoemt de mogelijke beïnvloeding van de gever. 

Het doel van de giften van particulieren en bedrijven is namelijk dat zij het mogelijk maken dat culturele 

instellingen in relatieve vrijheid nieuwe, ondernemende en soms risicovolle ambities kunnen 

verwezenlijken6. 

Ook blijkt uit onderzoek van Steenbergen dat bij grote gevers zich het probleem kan voordoen dat 

zij de enige willen zijn bij de kunstorganisatie van hun keuze, de zogenaamde dominante donor. Daarbij 

lukt het tot nu toe ook weinig Nederlandse kunstinstellingen om major donors aan zich te binden. Volgens 

Steenbergen speelt enerzijds achterdocht over hun motieven wellicht een rol bij deze instellingen. 

Anderzijds kan ook een museumstaf donateurs tegen elkaar uitspelen. Een nieuwkomer die niet kritisch is 

en weinig ervaring heeft, kan dan als schild fungeren tegen veel langer betrokken of kritische begunstigers. 

                                                 
1 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.155. 
2 Pots, R. Cultuur, koningen en democraten. Overheid & Cultuur in Nederland. 2000. Amsterdam: Sun, 2002, p.368. 
3 Klamer, A. In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen. 2e ed. Kampen: Ten Have, 2005, p.136. 
4 Straver, F. “Kunst steeds minder vies van commercie.” Trouw (15 februari 2008). 
5 Schoonenboom, M. “Symposium over cultuurmecenaat. ‘Betrokkenheid heeft niet met veel geld te maken’.” De Volkskrant (13 maart 
2008): Kunstbijlage, p.5. 
6 www.cultuurmecenaat.nl - 24 augustus 2009. 
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Alle aandacht gaat naar de laatst binnengekomene, terwijl de zittende major donors worden verwaarloosd. 

Volgens Steenbergen zou dit risico moeten worden bezworen door de grote gevers onderling. Het is 

volgens haar aan henzelf om te beseffen dat een publieke instelling altijd een collectief is waarbinnen ook 

major donors niet solistisch kunnen opereren1. Bovendien kan een instelling zich juist met meerdere grote 

gevers behoeden tegen te grote afhankelijkheid, aldus Steenbergen2.  

 

1.4.8. Beeldende kunst versus podiumkunst 

In het advies aan de minister van OC&W over de te verhogen eigen inkomsten norm, staat dat alle 

instellingen integraal worden beoordeeld. Er is bewust gekozen voor een generiek model voor alle 

instellingen en sectoren, zodat er geen sectoren of instellingen onderscheiden hoeven worden3. De vraag 

rijst echter of alle sectoren even gemakkelijk hun eigen inkomsten, onder andere door middel van het 

mecenaat, kunnen verhogen.  

Hitters stelt dat de definitie van kunst bij het mecenaat is gelegen in de subjectieve legitimering. 

Hierdoor wordt kunst volgens hem hoofdzakelijk, net als in de negentiende eeuw, beperkt tot de klassieke 

schilderkunst en muziek. Binnen de sector podiumkunst waren het de symfonieorkesten met een vaste 

standplaats die als eerste particuliere steun konden verwerven door het mecenaat. Andere 

podiumkunstsectoren als toneel en dans zouden het moeilijker hebben met het vinden van een vorm van 

mecenaat, omdat zij meer zouden behoren tot het domein van het commerciële vermaak en ontspanning4. 

Steenbergen veronderstelt dat de theatersector kampt met een lastig imago, waardoor deze sector minder 

snel een mecenas aan zich zou kunnen binden5. Volgens Bevers en Hitters is de oorzaak hiervan gelegen 

in de grote mate van instabiliteit in de toneelwereld waarin groepen sneller gevormd en ontbonden worden. 

Een lokaal gevestigd gezelschap met vaste spelers zou een grotere herkenbaarheid hebben voor het 

publiek en zouden meer aan elkaar gehecht kunnen raken. Bevers en Hitters stellen dan ook dat 

steunfuncties, werkplaatsen, ad-hoc gezelschappen en reizende formaties niet uitnodigen tot een 

duurzame inzet van de kant het publiek, omdat er sociologisch weinig binding te verwachten is tussen het 

publiek en deze gezelschappen6.  

De vraag rijst wat het verschil is tussen beeldende kunst enerzijds en podiumkunst anderzijds, omdat 

eerstgenoemde vaker een vorm van mecenaat aan zich zou binden. Kaiser noemt het feit dat de 

uitvoerende kunsten (met name toneel en dans) niet in staat zijn tot het verhogen van de productiviteit als 

het onderliggende probleem waardoor veel podiumkunstinstellingen moeite hebben om het hoofd boven 

water te houden. Waar andere industrieën de inflatiekosten drukken door de productiviteit te verhogen 

dankzij de inzet van computers en nieuwe technologieën, kan dat niet in de podiumkunst. De beeldende 

kunst laat zich ook makkelijker representeren in andere media waardoor reproductie wel mogelijk is. Een 

voorstelling kan echter nooit precies één op één worden gereproduceerd, waardoor de arbeidsproductiviteit 

                                                 
1 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.147. 
2 Ibidem, p.162. 
3 Eykelenburg, C. van et al. Advies aan de minister van OC&W. Eigen inkomstennormen voor de cultuurproducerende instellingen in 
de basisinfrastructuur. Den Haag: z.u., 24 juni 2009, p.11-15. 
4 Hitters, E. Patronen van patronage. Mecenaat protectoraat en markt in de kunstwereld. Utrecht: Jan van Arkel, 1996, p.58. 
5 Steenbergen, R. Telefonisch interview. 19 augustus 2008. 
6 Bevers, A.M., en E. Hitters. “Het spel en de knikkers. Particuliere zorg, overheid en podiumkunst na 1945.” De hulpbehoevende 
mecenas. Particulier initiatief, overheid en cultuur, 1940-1990. red. C.B. Smithuijsen. Amsterdam: Boekmanstichting, 1990, p.154-155. 
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niet kan toenemen1. De reproductiemogelijkheden zijn in de muzieksector wel hoger dan in de toneel- en 

danssector door de mogelijkheid van het kunnen uitbrengen van cd’s. In dat geval kan ‘Baumol’s–Disease’ 

optreden. Dit houdt in dat er door stijgende reële inkomens (er is immers wel loonsverhoging), bij de 

podiumkunsten exploitatietekorten optreden, omdat er geen tot nauwelijks productiviteitsstijging optreedt 

terwijl de salarissen wel stijgen. Dit gaat tegen de theorie van de klassieke economen in, waarin lonen altijd 

verbonden zijn met een stijgende productiviteit. Hierdoor wordt de podiumkunstsector structureel duurder 

en dit heeft tot gevolg dat er gelden in de sector gepompt moeten worden2.  

 

1.5. Deelconclusie 

Nederland kent vanaf de negentiende eeuw een uitgebreide mecenaatstraditie, maar door de invoering van 

de overheidssubsidie tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de gift in vergetelheid3. Door de ingezette 

verzakelijking in de jaren tachtig en de ondervonden problemen van de overheid bij het legitimeren van de 

belastinggelden voor kunst en cultuur, lijkt nu ook het mecenaat in zowel individuele- als collectieve 

vernieuwde vormen weer in opkomst. Hierbij is volgens de overheid een mentaliteitsverandering (zowel bij 

overheid als kunstinstelling) nodig om deze te implementeren. Opmerkelijk is dat, hoewel de overheid haar 

eigen legitimiteitsprobleem aanwendt als aanleiding voor het mecenaat, zij adviseert om de nadruk bij deze 

mentaliteitsverandering niet te leggen op het procedurele en de economische waarde en het belang van 

deze financieringsbron, maar op de intrinsieke waarde van te ondersteunen kunst en de maatschappelijke 

bijdrage. Dit komt overeen met Hitters die stelt dat alleen de overheid en niet het mecenaat een extern 

legitimiteitsprobleem kent, want de legitimering is volgens de associatie, de organisatie van het mecenaat, 

gelegen in de esthetiek. Echter, op het moment dat zich publiek-private samenwerkingen voordoen kan 

zich ook een legitimiteitsprobleem voordoen bij de private partijen. Omdat de overheid problemen 

ondervindt met het legitimeren van kunst en het mecenaat niet, stuurt de overheid er op aan dat deze 

laatste de kunsten behoort te financieren. Wanneer er sprake is van een publiek-private samenwerking, 

kan zich echter ook een legitimiteitsprobleem ontstaan voor de private partij. 

 

De literatuurstudie toont verschillende opvattingen die in het huidige debat over het mecenaat de 

boventoon voeren. Een succesvol mecenaat zou door de overheid niet gekort moeten worden bij het 

vergaren van extra inkomsten. Als dit wel gebeurt, zou er sprake kunnen zijn van een faalfactor, vinden 

zowel de overheid als Steenbergen.  

Er wordt verschillend gedacht over de wisselwerking tussen overheids- en mecenaatsgelden. 

Volgens Steenbergen, Hitters en Kaiser zou de combinatie een succesfactor zijn, omdat overheidsgeld als 

een hefboom kan functioneren en een aanjagende functie kan hebben voor private gelden. Kaiser noemt 

hier ook het belang van matching van gelden door de overheid. Bevers betoogt echter dat subsidies een 

faalfactor zouden zijn voor het mecenaat, omdat subsidies instellingen lui zou maken en er voor zorgen dat 

zij niet meer op zoek gaan naar eigen inkomsten.  

                                                 
1 Kaiser, M.M. The Art of the Turnaround. Creating and Maintaining healthy Arts Organizations. Waltham: Brandeis U.P., 2008, p.4.  
2 Baumol, W.J. “Recent Developments in de Economics of the Performing Arts.” 1976. The Economics of the Arts. red. M. Blaug. 
Londen: Martin Roberston & Company, 1976, p.4. en Grazell, J. Handout bij college Financieel Management, Universiteit Utrecht. 
3 Klamer, A. In hemelsnaam! Over de economie van overvloed en onbehagen. 2e ed. Kampen: Ten Have, 2005, p.84. 
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Uit deze literatuurstudie blijkt tevens dat als succesfactor van het mecenaat unaniem de 

persoonlijke betrokkenheid tussen instelling en gever wordt aangewend (Steenbergen, Klamer, commissie 

Cultuurprofijt, Levy en Kaiser). Dit uit zich voor een instelling in het opbouwen van een relatie met een vast 

publiek en ook het bieden van de mogelijkheid tot inhoudelijke betrokkenheid (commissie Cultuurprofijt, 

Levy, Kaiser en Steenbergen), ook wel verantwoordelijkheden genoemd. Volgens Bevers en Hitters en 

Klamer ontstaat hierdoor echter wel een angst voor aantasting van de artistieke integriteit van een 

instelling; een mogelijke faalfactor. Deze angst voor aantasting van de artistieke integriteit hangt samen 

met de verzakelijking van het Nederlandse kunstbeleid, die steeds verder wordt uitgebreid. Als faalfactor 

voor de kunst(instellingen) wordt namelijk door Klamer de focus op economische waarden in plaats van op 

sociale en culture waarden verondersteld. Het lijkt hem en Steenbergen onwenselijk als deze waarden de 

boventoon gaan voeren. Er zou meer succes voor het mecenaat gelegen zijn in de maatschappelijke 

functie van het mecenaat en niet alleen in de economische revenuen. De faalfactor voor focus op 

economische waarden, met een teloorgang van de culturele waarden en angst voor artistieke inmenging, 

zou volgens Steenbergen kunnen worden bezworen door meerdere major donors aan een instelling te 

binden.  

Voor de Amerikaanse fundraisers Levy en Kaiser vormt bovenstaande angst echter geen faalfactor. 

Zij zien het vragen om inhoudelijk advies als een belangrijk onderdeel van het opbouwen van een band, 

een facet van de culture of asking. In navolging van het Amerikaanse succes wordt de culture of asking als 

een succesfactor verondersteld door de Nederlandse overheid en Steenbergen. Zoals het een 

rechtgeaarde living the ‘American Dream’ Amerikaans staatsburger betaamt, ziet Levy geen enkel bezwaar 

wat het geven van geld zou kunnen belemmeren. Hij betoogt dat deze cultuur altijd op allerhande 

organisaties kan worden toegepast, waarbij men een aantal regels moet volgen. Waar de Nederlandse 

Boogaarts en Hitters bijvoorbeeld de huidige recessie als een mogelijke faalfactor aanmerken, is de 

omvang van de organisatie of de discipline volgens hem hierin geen beperking. 

De mate waarin de culture of aksing op het Nederlandse (kunst)landschap is toe te passen is dus 

een mogelijke faalfactor, vanwege verschillen tussen de Nederlandse en Amerikaanse overheid en de 

(historische) cultuurverschillen tussen deze twee landen. Waar Levy voor geen enkele discipline 

belemmeringen ziet voor het aanboren van publieke gelden - dus ook niet voor de podiumkunsten -, 

noemen Bevers en Hitters de historische band van het mecenaat met de beeldende kunst in de eerste 

plaats en klassieke muziek in de tweede plaats. Het tot stand brengen van mecenaat met de disciplines 

toneel en dans, zeker waar het werkplaatsen of reizende formaties betreft, kan moeilijker verlopen. Dit zou 

volgens hen een mogelijke faalfactor kunnen zijn. Daarnaast wordt in dit onderzoek het verschijnsel 

‘Baumol’s disease’ als risico voor een succesvol mecenaat in de podiumkunstsector verondersteld. Dit is 

het verschijnsel dat door stijgende reële inkomens (er is immers wel loonsverhoging), bij de podiumkunsten 

exploitatietekorten optreden, omdat er geen tot nauwelijks productiviteitsstijging optreedt. Dit wijkt af van 

Plasterk die op alle instelling een generiek model ten aanzien van de eigen inkomstennorm wil toepassen.  

Het bieden van fiscale voordelen door de overheid wordt door Hemels en Steenbergen en de 

overheid zelf als succesfactor gezien voor de stimulering van het mecenaat. Grapperhaus stelt echter dat 

fiscale voordelen niet doorslaggevend zijn; een aspect dat als een hinderlijke faalfactor van de succesfactor 

kan worden beschouwd. Hoewel het originele mecenaat wordt gekenmerkt door ‘om niet’ te geven, 
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beschouwen Levy, Steenbergen, Hitters, Klamer en de commissie Cultuurprofijt het bieden van diverse 

tegenprestaties als een succesfactor van het mecenaat, omdat het erkenning oplevert. Dit is enerzijds 

gunstig voor de gever zelf, maar, zo betogen met name Steenbergen en de Amerikanen Levy en Kaiser, 

anderzijds heeft publiciteit over deze erkenning ook een belangrijke maatschappelijke waarde. Die 

aandacht kan het mecenaat tenslotte bevorderen.  

Uit bovenstaande deelconclusie blijkt dat voornamelijk studies zijn gedaan vanuit het perspectief 

van de mecenas. In het volgende hoofdstuk, de onderzoeksmethode en het plan van aanpak wordt een 

koppeling gemaakt naar het perspectief van de instelling.   
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2. Onderzoeksmethode en plan van aanpak 

 

Om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren van cultuurmecenaat voor theaterinstellingen, zal in dit 

hoofdstuk in de eerste paragraaf de gebruikte onderzoeksmethode uiteengezet worden. In de 

daaropvolgende paragraaf zal het plan van aanpak om de hoofdvraag te beantwoorden worden toegelicht. 

De uitvoering van het onderzoek is aan te treffen in de hoofdstukken drie en vier.  

 

2.1. Onderzoeksmethode: de interpretatieve benadering 

In paragraaf 2.1. wordt de onderzoeksmethode van dit onderzoek aan de orde gesteld. Zowel de 

theorievorming alsmede de onderzoeksmethode van dit onderzoek is gebaseerd op de interpretatieve 

benadering. Om de betekenis van de interpretatieve onderzoeksmethode in de context te plaatsen, zal 

deze benadering eerst tegenover het positivisme worden geplaatst. Vervolgens wordt de interpretatieve 

benadering zowel inhoudelijk als methodologisch toegelicht. Voorts zal de wijze waarop deze methode 

toegepast zal worden in dit onderzoek aan bod komen. Tot slot zullen de tekortkomingen van de 

interpretatieve onderzoeksmethode worden beschreven. 

 

2.1.1. Positivisme versus kwalitatief onderzoek
1
 

‘Ondanks veel kritiek is het (logisch) positivisme nog steeds de meest dominante stroming in veel 

wetenschapsgebieden. Positivisme behelst kortweg de wijsbegeerte die zich bepaalt tot de zintuiglijke 

waarneembare wereld en wat daaruit door redenering valt af te leiden. Het was de socioloog Comte (1798-

1857) die het begrip positivisme introduceerde. Een aantal van zijn opvattingen is van sterke invloed 

geweest op het latere logisch positivisme. Eén van die opvattingen was dat positieve 

wetenschapsbeoefenaars zich niet bezig dienden te houden met de metafysica. Het logisch positivisme 

vormt de basis van de empirie en begint met verwerping van de metafysica. Een positieve wetenschapper 

zoekt dus niet naar diepere oorzaken, maar enkel naar verschijnselen die te constateren zijn met behulp 

van zintuiglijke waarneming. Een andere opvatting van Comte is dat kennis moet worden nagestreefd om 

verschijnselen te voorspellen en te beheersen (predict and control).   

Binnen het logisch positivisme werd gestreefd naar het leggen van een fundament waarop ‘zekere’ 

kennis kon worden opgebouwd. Volgens logisch positivisten zijn enkel begrippen en uitspraken, die door 

middel van waarneming kunnen worden vastgesteld, zinvol. Nauw gelieerd hieraan is het 

verificatieprincipe, hetgeen betekent dat elke wetenschappelijke uitspraak aan de hand van empirische 

waarneming te verifiëren moet zijn. Waardeoordelen kunnen niet worden geverifieerd en hebben daarom 

volgens logisch positivisten geen wetenschappelijke status. Het logisch positivisme beperkt zich tot het 

domein van de feiten. In de logisch positivistische opvatting betekent het verklaren van een bepaald 

verschijnsel het onderbrengen van dat verschijnsel onder algemene wetmatigheden. Voorspellingen en 

verklaringen op basis van geformuleerde algemene wetmatigheden vormen het hart van theorieën. Deze 

dienen systematisch en consistent te zijn. Logisch positivisten voegen hier aan toe dat een theorie ook 

bepaalde wetmatigheden dient te bevatten. Onder andere binnen de menswetenschappen ontving het 

positivisme kritiek; de objectieve benaderingswijze van het positivisme vond men ongeschikt voor het 

                                                 
1 Pollmann, T. De Letteren als Wetenschappen. Amsterdam: Amsterdam U.P., 1999, p.23. 
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analyseren van complexe menselijke relaties. Het objectiverende positivisme zou ‘ontmenselijken’ en een 

karikatuur van de werkelijkheid weergeven. Tegenover het positivisme werden kwalitatieve 

onderzoeksmethodes geplaatst, welke als uitgangspunt namen dat er niet één werkelijkheid bestaat. De 

werkelijkheid is derhalve niet objectief maar subjectief en kan alleen gevat worden middels constructen. De 

nomothetische wetenschap wordt hier tegenover de idiografische wetenschap geplaatst; waar de eerste 

gericht is op wetmatigheden, die middels waarneming worden geabstraheerd uit de externe werkelijkheid, 

baseert de idiografische wetenschap zich op een concrete individuele werkelijkheid. Hier wordt dan ook 

verondersteld dat de externe werkelijkheid niet objectief kan worden vastgesteld aan de hand van 

waarnemingen’.  

 

2.1.2. De interpretatieve benadering: inhoudelijk 

Kwalitatieve of interpretatieve benaderingen volgen een ‘naturalistische benadering’ waar het gaat om het 

object van studie. Verschijnselen worden bestudeerd in hun natuurlijke omgeving. Een ander kenmerk van 

de interpretatieve benaderingen is het begrijpen van de sociale werkelijkheid vanuit het perspectief van de 

onderzochte. De interpretatieve benadering gaat uit van de capaciteit van het menselijk bewustzijn om 

betekenis te geven aan (aspecten van) zijn omgeving. De combinatie van taal, objecten en handelen levert 

een netwerk van verschillende betekenissen. Binnen de interpretatieve methode wordt het objectivisme dan 

ook verworpen; de werkelijkheid is niet eenduidig maar ambigu en kan derhalve niet objectief worden 

vastgesteld. Van een objectieve werkelijkheid kan geen sprake zijn, daar deze wordt geconstrueerd door 

de betekenistoekenning van actoren. Deze betekenistoekenning is subjectief en afhankelijk van 

bijvoorbeeld de etniciteit, het geslacht, de leeftijd en de machtspositie van de betreffende actor maar ook 

van factoren als tijd en plaats. De betekenistoekenning van een actor is niet vaststaand maar (in tijd en 

ruimte) aan verandering onderhevig1.  

Binnen het positivisme is de wetenschap neutraal en waardevrij en is de onderzoeker een 

buitenstaander die objectief rapporteert. De interpretatieve benadering gaat ervan uit dat een studie 

waardegeladen is en poogt daarom het waardenkarakter en de vooroordelen te expliciteren. De 

interpretatieve onderzoeker wil middels interactie tussen de onderzoeker en de onderzochte de afstand 

reduceren om meer inzicht te verkrijgen in de betekenistoekenning, waarden en visies van de 

onderzochte2.  

In de positivistische benadering richt men zich vooral op ‘waarom’-vragen, om aan de hand van 

oorzaak-gevolgrelaties verklaringen voor fenomenen te kunnen geven. Binnen het positivisme wordt 

gezocht naar de grootste gemene deler van bepaalde fenomenen, waardoor critici menen dat het 

positivisme voorbijgaat aan het belang van de beschrijving van de alledaagse sociale werkelijkheid. Deze 

alledaagse werkelijkheid wordt wel aan de orde gesteld met behulp van de interpretatieve benadering. Hier 

worden vragen gesteld naar ‘hoe’ en ‘wat’, met als doel te kunnen beschrijven en begrijpen. Het 

gezichtspunt van de enkeling, de concrete werkelijkheid en de alledaagse realiteit staan hierbij centraal. De 

interpretatieve benadering kent meerdere vormen waaronder de grounded theory, de explorerende case-

study en de biografie.  

                                                 
1 Yanow, D. How does a policy mean? Interpreting policy and organizational actions. Washington: Georgetown, U.P., 1996. 
2 Pollmann, T. De Letteren als Wetenschappen. Amsterdam: Amsterdam U.P., 1999, p.90 e.v. 
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2.1.3. De interpretatieve benadering: methodologisch 

Waar positivistische onderzoeksmethoden zich kenmerken door het houden van afstand, door objectiviteit 

(niets mag de waarneming beïnvloeden) en door gecontroleerde waarneming (experimenten), worden 

kwalitatieve onderzoeksmethoden gekenmerkt door sterke interactie, door het toepassen van 

beschrijvende methoden (in plaats van objectiverende), door een minder sterke nadruk op wetmatigheden 

en door de assumptie dat onderzoeksobjecten waardegeladen zijn. In de interpreterende, naturalistische 

benadering van onderzoeksproblemen worden meerdere onderzoeksmethodes gehanteerd. Observeren en 

interviewen zijn vaak standaardmethoden en het proces heeft een iteratief karakter1. 

De methoden van de interpretatieve benadering worden gekenmerkt door een kleine onderzoeksgroep die 

niet toevallig is geselecteerd, maar bewust is gekozen. Er wordt geen gebruik gemaakt van schalen of van 

vragenlijsten om betrouwbaarheid en validiteit te bewerkstelligen, maar van diepte-interviews (subjectieve 

gesprekken). Binnen de interpretatieve benadering is weinig aandacht voor grote getallen, representativiteit 

en inferentiële statistiek. Het onderzoek wordt gekenmerkt door veel variabelen en weinig gevallen, 

doorgaans casestudies.   

De vertrekpunten van het onderzoek zijn, naast één of meerdere theorieën, observaties van 

personen, situaties en gesprekken (open vragen) in natuurlijke leefomstandigheden, welke (met name) 

worden vastgelegd in teksten, die achteraf grondig worden geanalyseerd. De onderzoekers nemen, om 

relevante informatie te achterhalen, juist géén afstand maar worden actieve participanten. Binnen 

interpretatief onderzoek ligt er weinig nadruk op hypothesen; deze worden veelal niet als vertrekpunt van 

het onderzoek gebruikt en ze worden niet statistisch getoetst en/of gekwantificeerd. De pendelbeweging 

tussen inductie en deductie wordt eveneens niet altijd nadrukkelijk toegepast. Interpretatief onderzoek heeft 

meer een inductief karakter. Een methode die wel wordt toegepast om tot conclusies te komen is (1) het 

verzamelen van een beperkt aantal data, (2) het onderbrengen van data in categorieën, (3) opnieuw data 

verzamelen en (4) de data opnieuw confronteren met de categorieën.  

Hieruit kan men concluderen dat de interpretatieve benadering wel enkele uitgangspunten van het 

positivisme heeft overgenomen door te zoeken naar wetmatigheden (oorzaak-gevolg) en door te pogen de 

werkelijkheid te reduceren tot een beperkt aantal fenomenen. Hoewel niet gezocht wordt naar een 

overeenstemming van de objectieve werkelijkheid en de bevindingen uit onderzoek, wordt wel gezocht naar 

overeenstemming tussen constructen van de deelnemers, de constructen die onderzoekers aan de 

deelnemers toeschrijven, en de constructen van de onderzoekers zelf. Wetmatigheden worden binnen de 

interpretatieve benadering altijd binnen de context geplaatst. Dit betekent dat de wetmatigheden 

(generaliseringen) altijd in verband gebracht worden met bijvoorbeeld de aspecten tijd en plaats of met de 

specifieke actoren2.  

 

2.1.4. Toepassing van de interpretatieve onderzoeksmethode 

De toepassing van de interpretatieve benadering in dit beleidsonderzoek is relevant omdat met behulp van 

deze methode de betekenistoekenning en de doelen (wat wil men bereiken?) en motieven, waarden en 

principes (waarom wil men dat?) met de daarmee samenhangende middelen en processen (hoe wil men 

                                                 
1 Verschuren, P., en H. Doorewaard. Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2005, p.23. 
2 Pollmann, T. De Letteren als Wetenschappen. Amsterdam: Amsterdam U.P., 1999, p.90 e.v. 
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dat bereiken en hoe gaat het in zijn werk?) en effecten (wat komt ervan terecht?) van de betrokken actoren 

inzichtelijk kunnen worden gemaakt1.  

Omdat het mecenaat binnen de context van een omgeving wordt gerealiseerd, is het aannemelijk 

dat deze omgeving invloed uitoefent op de functie die de mecenas krijgt binnen deze omgeving. De 

interpretatieve benadering maakt het mogelijk antwoord te geven op de vraag hoe en wat het mecenaat al 

dan niet succesvol maakt, in plaats van dat enkel antwoord wordt gegeven op de vraag of het mecenaat 

succesvol is of niet. De laatste vraag zou beter met behulp van de positivistische onderzoeksmethode 

beantwoord kunnen worden. Met behulp van de interpretatieve benadering kan de ambiguïteit van de 

omgeving in kaart worden gebracht, waardoor inzicht ontstaat in de redenen waardoor het mecenaat aan 

succes wint of inboet. Als er uiteindelijk inzicht bestaat in succes- en faalfactoren van het mecenaat, dan 

kunnen deze inzichten worden verwerkt door theaterinstellingen die al gebruikmaken van het mecenaat of 

instellingen die gebruik zouden willen maken van het mecenaat omdat zij bezig zijn met het vergroten van 

de eigen inkomsten. Op deze wijze is het wellicht mogelijk dat de onderzochte cases fungeren als 

bestpractices voor andere instellingen, waarvan kan worden geleerd door andere instellingen. 

Zoals reeds gesteld, zullen de probleemstelling en de hypothesen grotendeels aan de hand van de 

interpretatieve benadering onderzocht worden. In het plan van aanpak (paragraaf 2.2) wordt dan ook de 

filosofie van de interpretatieve methode (ambiguïteit, betekenistoekenning in tijd en ruimte etc.) aangewend 

bij het onderzoek naar mogelijke verklaringen met betrekking tot de succes- en faalfactoren van het 

mecenaat in de theatersector. Daarnaast is ook de methodologie van de interpretatieve benadering 

bruikbaar voor dit onderzoek; in het plan van aanpak worden de toepassing van de casestudy, 

documentenanalyse, participerende observaties (face-to-face diepte-interviews) en de categorisering van 

de data beschreven.  

 

2.1.5. Tekortkomingen van de interpretatieve onderzoeksmethode 

De interpretatieve benadering leent zich goed voor de diagnostische fase van een onderzoek2. Omdat 

interpretatief onderzoek leidt tot duidingen en niet tot wetmatigheden, is het vrijwel onmogelijk om tot 

conclusies te komen, die de onderzochte cases overstijgen. Tot nu toe is het dan ook lastig gebleken om 

veranderingen, aanpassingen of verbeteringen door te voeren naar aanleiding van conclusies uit 

interpretatief onderzoek. Onderzoek dat meer rationeel van aard is, kan dan ook beter worden uitgevoerd 

aan de hand van de positivistische onderzoeksmethode.  

Ook in dit onderzoek komt de tekortkoming van de interpretatieve benadering bij het formuleren 

van conclusies naar voren. Immers, ook in dit onderzoek zullen de conclusies aan de hand van de 

categorisering van de data geformuleerd worden. Een laatste stap in dit onderzoek zou dan ook moeten 

bestaan uit het verzamelen van nieuwe data om deze te vergelijken met de (conclusies uit de) categorieën. 

Deze onderzoeksstap zou een meer positivistisch karakter moeten hebben omdat de doelstelling dan zou 

zijn om grote hoeveelheden data te toetsen aan de conclusies uit het voorgaande onderzoek. Pas op basis 

van deze laatste onderzoeksstap zouden meer betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de 

                                                 
1 Vuyk, K. Hand-out bij college over onderzoek doen in de Geesteswetenschappen en Kunstbeleid, Universiteit Utrecht. 
2 Verschuren, P., en H. Doorewaard. Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2005, p.40. 
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onderzoeksvraag en zouden meer relevante aanbevelingen over het cultuurmecenaat kunnen worden 

gedaan1.  

 

2.2. Plan van aanpak 

In paragraaf 2.2 staat het plan van aanpak van het onderzoek centraal. De casestudy, de selectie van de 

cases, de probleemverkenning, de diepte-interviews, het verwerken van de data en de conclusie worden 

achtereenvolgens aan de orde gesteld.  

 

2.2.1. Casestudy 

In dit interpretatieve, empirische onderzoek zullen vier onderzoekssituaties, namelijk vier 

theaterinstellingen, centraal staan. Hierdoor valt er in dit onderzoek te spreken van een meervoudige 

gevalsbeschrijving of meervoudige casestudy. Hier is voor gekozen om de probleemstelling in de diepte, in 

plaats van in de breedte te onderzoeken en op die manier diepgaand inzicht te krijgen in de problematiek2. 

Dit maakt het onderzoek tot een kwalitatief onderzoek3. De strategische keuze voor vier cases biedt de 

mogelijkheid om binnen de gestelde periode dieper in te gaan op de succesfactoren van het mecenaat 

enerzijds, en de faalfactoren anderzijds. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten zal in dit 

onderzoek worden gestreefd naar het onderzoeken van instellingen enkel uit de sector ‘theater’, en niet ook 

instellingen uit andere disciplines.  

Het onderzoeksdoel is inzicht te krijgen en zicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van 

cultuurmecenaat door analyse van vier cases4. Binnen het type meervoudige casestudy is er sprake van 

een hiërarchische vergelijkende casestudy. De verschillende instellingen worden namelijk aanvankelijk 

afzonderlijk bestudeerd. In de tweede fase worden deze afzonderlijke resultaten van de deelstudies bij 

elkaar gelegd en met elkaar vergeleken, teneinde een gestructureerd en diepgaand totaalbeeld te krijgen5. 

In deze meervoudige casestudy wordt gebruik gemaakt van twee soorten onderzoek: bureauonderzoek en 

praktijkonderzoek. Doordat er twee soorten onderzoek gehanteerd worden, worden er ook verschillende 

bronnen gebruikt (bronnentriangulatie), evenals verschillende methoden van ontsluiting 

(methodetriangulatie)6, teneinde een integraal beeld te krijgen van de succes- en faalfactoren van het 

mecenaat.  

 

2.2.2. Selectie van de cases 

Het onderzoek vangt aan met het bijeenbrengen van vier relevante cases, waaruit valt af te leiden dat zij 

als bestpractices in dit onderzoek kunnen fungeren. Onder relevante cases worden vierjarig 

rijksgesubsidieerde en producerende theaterinstellingen in Nederland met een cultuurmecenas verstaan. 

Om deze vier cases te selecteren zullen vier selectiecriteria van kracht zijn. 

Het eerste criterium betreft de intentie om voor dit onderzoek vier cases te onderzoeken die vierjarig 

worden gesubsidieerd door het Nederlands Fonds voor de Podiumkusten+ (NFPK+). Het NFPK+ is het 

                                                 
1 Pollmann, T. De Letteren als Wetenschappen. Amsterdam: Amsterdam U.P., 1999, p.94. 
2 Hart, H.’t, et al. Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom, 1998, p.268. 
3 Verschuren, P., en H. Doorewaard. Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2005, p.170. 
4 Ibidem, p.42. 
5 Ibidem, p.172 e.v. 
6 Ibidem, p.128. 
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cultuurfonds vanuit het ministerie van OC&W voor theater, dans, muziek, muziektheater, compositie en 

festivals in Nederland1. Onder deze vierjarige gesubsidieerde instellingen vallen instellingen die buiten de 

Basisinfrastructuur vallen, wat duidt op de minder grote podiumkunstinstellingen.  

De keus voor instellingen die worden gesubsidieerd door het NFPK+ kent een tweeledige motivatie.  

Zoals reeds in hoofdstuk 1 aan de orde is gekomen veronderstelt Steenbergen enerzijds dat deze kleinere 

instellingen meer moeite zullen hebben met het creëren van het mecenaat, omdat zij geen historische 

banden met het mecenaat hebben. Anderzijds is het zo dat NFPK+ instellingen vooralsnog zelf hun eigen 

inkomsten percentage mogen bepalen, maar het is nog minder bekend is of deze NFPK+ instellingen voor 

de cultuurnotaperiode 2013 – 2016 wel eigen inkomsten eisen opgelegd krijgen. De kans is echter 

aanzienlijk dat dit wel gebeurt2, daarom is het interessant om hier tijdig onderzoek naar te verrichten. 

Daarom zouden de kleinere instellingen die al wel opereren met een mecenas in dit kader mogelijk een 

voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere theaterinstellingen die ook (in de toekomst) hun eigen 

inkomsten moeten vergroten. Hierdoor fungeren deze kleinere theaterinstellingen als pionierende 

instellingen die gebruikmaken van een mecenas; de zogenaamde bestpractices.  

Ten behoeve van het vergroten van de validiteit van dit onderzoek wordt ernaar gestreefd een 

aantal gelijksoortige data te bestuderen. Daarom is binnen de sector ‘podiumkunst’ van het NFPK+ de 

keuze gemaakt om alleen instellingen in de deelsector ‘theater’ te onderzoeken. In de literatuur over 

mecenaat ligt vooral de focus op de toepassing van het mecenaat in de museale sector, omdat het 

mecenaat hier haar oorsprong vindt3. Nationale musea krijgen daarom als beheerders van het materiële 

erfgoed meer aandacht dan de podiumkunsten. Nu krijgen niet alleen musea een bezuinigingstaakstelling 

en het vergroten van de eigen inkomsten opgelegd, maar dit geldt ook voor de podiumkunsten. Daarbij 

wordt in de literatuur binnen de sector ‘podiumkunsten’ meer aandacht geschonken aan mecenaat bij 

muziek en dans, dan aan de theatersector4. Daarom zal deze sector centraal staan in dit indicatieve 

onderzoek, waarmee het het tweede selectiecriterium wordt. 

Vervolgens is het van belang dat de vier geselecteerde cases een actieve vorm van mecenaat 

onderhouden. Gezien de omvangrijkheid van de gegevens en de beperkende factor tijd zal een selectie 

worden gemaakt uit twee vormen van collectief mecenaat: de vriendenvereniging (derde selectiecriterium) 

en de major donor (vierde selectiecriterium), waarmee op één of meerdere grotere gever(s) wordt geduid. 

De keus om het onderzoek te beperken tot collectief mecenaat, en individueel mecenaat buiten 

beschouwing te laten, is erin gelegen dat uit onderzoek van Steenbergen volgt dat collectief mecenaat 

meer slagkracht kan hebben dan autonome individuele initiatieven. Volgens haar is er dan ook een grote 

behoefte aan collectief mecenaat5. De vriendenvereniging is een veelvoorkomende vorm van mecenaat, 

waardoor deze vorm interessant is voor onderzoek. De major donor is in Nederland in toenemende mate 

aanwezig in musea6, maar over de mate waarin de major donor aanwezig is in de theatersector en over de 

mogelijke (artistieke) invloed van deze donor is minder bekend. Dit is de reden waarom de major donor 

interessant wordt bevonden en derhalve centraal staat in dit onderzoek.  

                                                 
1 www.nfpk.nl - 24 juli 2009. 
2 Westerveld, W. (ministerie van OC&W) Telefonisch interview. 6 februari 2009. 
3 Steenbergen, R. Iets wat zo veel kost, is alles waard. Amsterdam: Vassallucci, 2002, p.383. 
4 Steenbergen, R. De nieuwe mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld. Amsterdam: Business Contact, 2008, p.49 
e.v. 
5 Ibidem, p.175. 
6 Ibidem, p.138. 
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Samenvattend zijn de vier selectiecriteria voor dit onderzoek: 

! NFPK+ instellingen;  

! NFPK+ in de sector ‘theater’; 

! Actieve vorm van een vriendenvereniging; 

! Actieve vorm van major donor. 

Uit de vier cases die worden gesubsidieerd door het NFPK+ in de sector ‘theater’, zullen twee cases 

worden geselecteerd die een actieve vriendenvereniging onderhouden, en twee cases die gebruik maken 

van een actieve major donor. 

 

Om tot de selectie van deze relevante vier cases te komen, zal aan de hand van de vier selectiecriteria een 

vooronderzoek middels een strategische steekproeftrekking worden uitgevoerd. Bij een strategische 

steekproeftrekking vindt de trekking niet aselect (op basis van toeval), maar bewust plaats, waarbij de 

hoofdvraag leidend is1. Deze steekproef zal bestaan uit telefonische interviews met de zakelijk leiders van 

twintig kleine theaterinstellingen die het hoogst vierjarig worden gesubsidieerd door het NFPK+2. Van deze 

twintig instellingen bestaat de verwachting dat zij de hoogste kans hebben op het onderhouden van een 

vorm van mecenaat.  

Deze strategische steekproeftrekking zal inzichtelijk worden uitgevoerd door een schema op te 

stellen. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk geheel, wat het selecteren van de cases zal vergemakkelijken. 

Het schema zal er als volgt uit komen te zien: op de verticale as komen alle twintig theaterinstellingen die 

het hoogst worden gesubsidieerd door het NFPK+, onder elkaar te staan. De gezelschappen zullen 

aanvankelijk in alfabetische volgorde worden weergeven.  

Op de horizontale as zullen een aantal kenmerken van het eventuele mecenaat bij de twintig 

instellingen worden weergegeven. Hierbij zal in de eerste cel worden geïnventariseerd of een instelling wel 

of geen gebruik maakt van een vorm van mecenaat. Indien er sprake is van een vorm van mecenaat, zal 

deze in de daarop volgende cel worden vermeld. Als er sprake is van een vriendenvereniging wordt 

vervolgens het vriendenaantal, en in de daarop volgende cel de mate van activiteit van deze 

vriendenvereniging weergegeven. Hierbij zal de mate van activiteit van de vriendenvereniging middels drie 

stadia worden aangeduid: actief, matig actief en niet actief. Hierbij wordt onder ‘matig actief’ verstaan dat er 

in gemiddelde tot geringe mate activiteiten worden georganiseerd door de vriendenvereniging. Daarbij 

vloeien de ingekomen gelden via de vriendenvereniging veelal terug naar de vrienden zelf. De mate van 

activiteit zal worden bepaald door de geïnterviewde, na presentatie van de drie stadia. Tot slot zal worden 

gevraagd of één of meerdere vrienden een substantieel grotere bijdrage aan de instelling geven, waarmee 

een eventuele major donor kan worden geïnventariseerd. Ter verduidelijking van deze uiteenzetting valt 

een voorbeeld van het schema op de volgende pagina aan te treffen in figuur 1.  

 

 

 

 

                                                 
1 Verschuren, P., en H. Doorewaard. Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2005, p.170. 
2 www.nfpk.nl – 26 juli 2009. 
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Kleine Theatergezelschappen NFPK+ Mecenaat Vorm mecenaat Vriendenaantal Mate van Activiteit 

Substantieel grotere 
bijdrage vriend  

1.  't Barre Land           

2. Bambi           

3. Beumer & Drost           

4. Carver           

5. De Appel           

6. De Mug (Mugmetdegoudentand)           

7. DNA (De Nieuw Amsterdam)           

8. Dood Paard           

9. Golden Palace           

10. Het Toneel Speelt           

11. Hotel Modern (De Bende)           

12. Keesen & Co           

13. Nieuw West (Plotloos drama)           

14. O.T. (Onafhankelijk Toneel, Opera O.T.)           

15. Orkater           

16. Schweigman &           

17. Speeltheater Holland           

18. Theater Rast           

19. Vis a Vis           

20. Wunderbaum           

 
Figuur 1: Opzet Schema Mecenaat bij NFPK+ gesubsidieerde instellingen uit sector ‘theater’ 
 
Aan de hand van de telefonische interviews met deze twintig cases zullen de instellingen op de verticale as 

navenant de mate van activiteit van de vorm van het mecenaat worden weergegeven, gevolgd door de rest 

van de instellingen. Voorts zullen twee cases worden geselecteerd die opereren met een actieve 

vriendenvereniging, evenals twee cases met een actieve major donor. Indien er meerdere cases met een 

actieve vriendenvereniging zijn, zullen de cases met het hoogste aantal vrienden worden gekozen.  

 

2.2.3. Probleemverkenning 

Om inzicht te verkrijgen in de aard van het mecenaat, en om de (formele) doelen en motieven, alsmede de 

daarvoor ingezette middelen en effecten van de betrokken actoren in kaart te brengen, zullen diverse 

documenten van de vier geselecteerde cases geanalyseerd worden. Deze documenten betreffen het 

laatste jaarverslag van de instelling, het beleidsplan voor 2009-2012 en de website van de instelling.  

 

2.2.4. Diepte-interviews 

Voorts zullen de vier cases in hun natuurlijke omgeving worden bestudeerd, te weten het kantoor van de 

betrokken instelling1. De datagenerering zal plaatsvinden door middel van vier face-to-face diepte-

interviews. De keuze voor diepte-interviews ligt besloten in het feit dat er nog weinig geschreven bronnen 

beschikbaar zijn waarin theaterinstellingen zich uitlaten over de succes- en faalfactoren van het mecenaat, 

waardoor het interessant is om empirisch onderzoek uit te voeren.  

Elk interview zal worden afgenomen met de actor die verantwoordelijk is voor het mecenaat in de 

desbetreffende instelling. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie gaan om de zakelijk leider, of in tweede 

instantie de artistiek leider. Deze zakelijk of artistiek leider zal in eerste instantie worden ondervraagd in de 

                                                 
1 Verschuren, P., en H. Doorewaard. Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2005, p.170. 
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rol van deskundige, dus als leverancier van kennis. In tweede instantie zal deze actor worden gevraagd 

data te verschaffen in de rol van informant. Deze informatie zal soms, indien nodig of in verband met 

eventueel tijdgebrek van de zakelijk of artistiek leider, worden aangevuld met informatie afkomstig van een 

andere actor, te weten een medewerker pr en marketing. Deze medewerkers zullen logischerwijs als 

informant fungeren in dit onderzoek1. Er wordt verwacht dat deze actoren een overall inzicht kunnen geven 

in de succes- en faalfactoren van het mecenaat. De volgorde van de interviews met de vier desbetreffende 

instellingen is bepaald door de beschikbaarheid van de betrokken actoren. 

 

Ten behoeve van de diepte-interviews is een vragenformulier opgesteld. Dit vragenformulier is aan te 

treffen in bijlage één. De vragen hebben tot doel de thema’s te onderzoeken waarvan wordt verondersteld 

dat deze van invloed zijn op de succes- en faalfactoren van het cultuurmecenaat. Aan de betrokken actoren 

worden derhalve open vragen2 voorgelegd over de onderstaande thema’s: 

 

! De rol van de verantwoordelijke voor het mecenaat (middel en proces); 

! Het opstarten van het mecenaat in de instelling (motieven en processen); 

! De vorm van het mecenaat (middel); 

! De organisatie van het mecenaat (motieven, middelen, processen en effecten); 

! De praktische uitwerking van het mecenaat (processen en effecten); 

! De succesfactoren van het mecenaat (doelen, motieven en effecten); 

! De faalfactoren van het mecenaat (doelen, motieven en effecten); 

! De toekomst van het mecenaat in de theatersector (doelen, motieven, waarden, processen). 

 

2.2.5. Het verwerken van de data  

Om de data afkomstig uit de interviews met de vier cases tezamen te kunnen interpreteren, zullen de data 

in categorieën worden ondergebracht. Hiertoe zullen de data afkomstig uit de interviews eerst individueel 

worden uitgewerkt. De uitwerking zal worden opgenomen in de bijlage van dit onderzoek. De categorieën 

zijn samengesteld aan de hand van het vragenformulier als inleiding, organisatie, praktische uitwerking, 

succesfactoren, faalfactoren van het mecenaat van de desbetreffende casus en toekomst van het 

mecenaat in het algemeen en de casus in het bijzonder. Binnen deze categorieën zullen aan de hand van 

het vragenformulier weer subcategorieën worden aangebracht.  

De indeling in categorieën heeft tot doel patronen te ontdekken in de wijze waarop de verschillende 

actoren van de cases omgaan met het mecenaat. Er zal onder meer worden geanalyseerd of weinig 

geïnterviewden persoonlijk contact aanwenden als de belangrijkste succesfactor voor het mecenaat en of 

verschillende geïnterviewden hieraan dezelfde betekenis toekennen. Vervolgens zullen de data met elkaar 

in verband worden gebracht aan de hand van acht categorieën, die overeenkomen met aspecten die ter 

discussie zijn gesteld in paragraaf 1.4., betreffende het huidige debat omtrent het mecenaat. Hierdoor zal 

er in de conclusie een vergelijking kunnen worden getrokken tussen de theorie en de resultaten uit de 

                                                 
1 Verschuren, P., en H. Doorewaard. Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2005, p.118 e.v. 
2 Ibidem, p.128 e.v. 
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casestudy. Voorts zal een verklaring worden gezocht voor de overeenkomsten en verschillen tussen de 

verschillende cases. Dit valt aan te treffen bij de uitvoering van het onderzoek in hoofdstuk vier.  

 

2.2.6. Conclusie en aanbevelingen 

Tot slot zal in de conclusie gepoogd worden een verbinding tussen de overeenkomsten en verschillen en 

het theoretisch kader te leggen. Door de aard en de omvang van het onderzoek zal een beperkt aantal 

(vier) cases worden onderzocht. De resultaten van de diepte-interviews zullen grotendeels bepalend zijn 

voor het vaststellen van de succes- en faalfactoren van het mecenaat bij landelijk rijksgesubsidieerde 

producerende theaterinstellingen. Het onderzoek is derhalve indicatief van aard en zal een meer 

positivistisch vervolg moeten krijgen om tot meer betrouwbare uitspraken te leiden. 
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3. Vooronderzoek in uitvoering 

 

In hoofdstuk twee is beschreven hoe het onderzoek uitgevoerd zal worden. De selectie van de cases vormt 

hierin de eerste stap. Hoofdstuk drie is gewijd aan de uitvoering van deze eerste stap, wat resulteert in een 

vooronderzoek ten bate van de tweede stap, het hoofdonderzoek in de vorm van een casestudy. Voorts 

worden de geselecteerde cases gepresenteerd. Aan dit vooronderzoek zal tot slot in dit hoofdstuk een 

deelconclusie worden verbonden. De casestudy zal in het volgende hoofdstuk worden uitgevoerd. 

 

3.1. Selectie van de cases: vier instellingen 

In paragraaf 3.1 is de strategisch steekproeftrekking uit het plan van aanpak uit hoofdstuk twee, om vier 

instellingen gesubsidieerd door het NFPK+ uit de sector ‘theater’ te selecteren, tot uitvoer gebracht. Eerst 

zal het schema worden gepresenteerd en geanalyseerd. Tevens zal een selectie van de eerste casus met 

een vriendenvereniging plaatsvinden. Daarna zal de tweede casus met een vriendenvereniging worden 

geselecteerd. Tot slot wordt de selectie van de twee cases met een major donor aan de orde gesteld. 

 

3.1.1. Presentatie en analyse schema en selectie van de eerste casus met een vriendenvereniging 

 

In onderstaand figuur is het vooronderzoek uitgevoerd en schematisch weergegeven. 

  
Kleine Theatergezelschappen NFPK+ Mecenaat Vorm mecenaat Vriendenaantal Mate van Activiteit 

Substantieel grotere 
bijdrage vriend  

1. De Appel Ja Vriendenvereniging 5500 Actief 

Nee, maar er zijn wel 
obligaties i.v.m. 

gebouw uitgegeven 

2. Het Toneel Speelt Ja Vriendenvereniging 95 Matig actief Nee 

3. Speeltheater Holland Ja Vriendenvereniging 85 Matig actief Nee 

4. O.T. (Onafhankelijk Toneel, Opera O.T.) Ja Vriendenvereniging 32 Matig actief Nee 

5. DNA (De Nieuw Amsterdam) Ja Vriendenvereniging 30 Niet actief Nee 

6. Orkater In oprichting Vriendenvereniging In oprichting In oprichting  - 

7. Theater Rast In oprichting Vriendenvereniging In oprichting In oprichting  - 

8.  't Barre Land Nee  -  -  -  - 

9. Bambi Nee  -  -  -  - 

10. Beumer & Drost Nee  -  -  -  - 

11. Carver Nee  -  -  -  - 

12. De Mug (Mugmetdegoudentand) Nee  -  -  -  - 

13. Dood Paard Nee  -  -  -  - 

14. Golden Palace Nee  -  -  -  - 

15. Hotel Modern (De Bende) Nee  -  -  -  - 

16. Keesen & Co Nee  -  -  -  - 

17. Nieuw West (Plotloos drama) Nee  -  -  -  - 

18. Schweigman & Nee  -  -  -  - 

19. Vis a Vis Nee  -  -  -  - 

20. Wunderbaum Nee  -  -  -  - 

 
Figuur 2: Schema Mecenaat bij NFPK+ gesubsidieerde instellingen uit sector ‘theater’ 
 

Uit bovenstaand schema valt op te merken dat van de twintig gesubsidieerde NFPK+ theaterinstellingen, 

vijf instellingen een vorm van mecenaat hebben, namelijk allemaal een vriendenvereniging. Daarnaast zijn 

twee instellingen een vriendenverenging aan het oprichten. Een opmerkelijk resultaat uit deze selectieve 
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steekproef is voorts dat geen van de vijf instellingen met een vriendenvereniging een substantieel grotere 

bijdrage van een van zijn vrienden ontvangt. Daarbij ontvingen ook de overige vijftien instellingen geen 

grotere bijdrage van particulieren. Hieruit valt te concluderen dat geen van deze twintig instellingen een 

major donor heeft.  

Door de telefonische interviews met meer gezelschappen dan alleen de vier cases uit het 

hoofdonderzoek is tevens meer inzicht ontstaan in de faalfactoren van het mecenaat. In de telefonische 

interviews werd aan de afwezigheid van een vriendenvereniging of andere vorm van mecenaat aandacht 

besteed. Voor deze afwezigheid werden dan diverse redenen aangevoerd. Zo worden subsidies efficiënter 

bevonden (Hotel Modern) omdat je dan als instelling de zekerheid hebt dat je vier jaar vooruit kunt (Dood 

Paard). Ook werd genoemd dat het veel tijd kost voor een instelling om een persoon aan te trekken voor 

het opzetten van een vorm van mecenaat, waarbij dan nog onbekend is wat het rendement zal zijn 

(Bambi). De vraag in welke mate theater zich leent voor een vorm van mecenaat speelt daarbij ook een rol. 

Daarbij wordt gedacht dat individuele personen zich beter lenen voor een vorm van mecenaat, dan een 

totale theaterinstelling (Bambi). Tot slot werd het in het geding komen van de artistieke vrijheid van een 

klein gezelschap door de komst van een gever, als reden aangevoerd (Bambi en ’t Barre Land).  

Van de vijf instellingen die een vriendenvereniging hebben, blijkt dat slechts één van de twintig 

onderzochte instellingen actief gebruik maakt van een vorm van mecenaat. Het gaat hier om Toneelgroep 

de Appel, die een vriendenvereniging van 5500 personen onderhoudt. De Appel heeft daarnaast geen 

vrienden die een substantieel grote bijdrage geven, maar de Appel heeft wel, enige jaren geleden, bij de 

koop van het nieuwe Appeltheater obligaties à  Fl. 1000,- uitgegeven. De uitgave van deze obligaties vond 

plaats in een separate stichting: Stichting Exploitatie Toneelhuis Het Appeltheater. Deze obligaties worden 

nu nog jaarlijks uitgeloot. De gelden die vrijkomen bij het uitloten van de obligaties worden soms door de 

desbetreffende obligatiehouder teruggestort naar de Appel. Door deze constructie werd de Appel extra 

interessant bevonden voor dit onderzoek. Uit deze selectieve steekproeftrekking blijkt dat de Appel de 

grootste en meest actieve vriendenvereniging heeft, waardoor dit gezelschap voor de casestudy van dit 

onderzoek is geselecteerd als één van de twee cases met een vriendenvereniging. 

Hierbij dient een kanttekening te worden gemaakt ten aanzien van het gezelschap Het Toneel Speelt, dat 

ook bekend is om het verwerven van particuliere steun. Het Toneel Speelt had vanaf de oprichting in 1996 

een grotere vriendenvereniging, ‘bondgenoten’ genoemd, die actief was, omdat Het Toneel Speelt pas 

vanaf cultuurnotaperiode 2001-2004 subsidie ontvangt van het ministerie van OC&W. Momenteel heeft dit 

gezelschap 89 vrienden en is het minder actief.  

 

3.1.2. Selectie tweede casus met een vriendenvereniging 

De voorgaande paragraaf liet zien dat er maar één geschikte casus binnen de NFPK+ gesubsidieerde 

instellingen, sector ‘theater’ was. Om tot een viertal vierjaarlijks rijksgesubsidieerde producerende 

instellingen in de sector ‘theater’, met zowel een vriendenverenging en een major donor te komen, is het 

vooronderzoek uitgebreid naar de Basisinfrastructuur. Hierbij gaat het om instellingen uit de sector ‘theater, 

toneelgezelschap’, omdat deze sector het meest verwant is aan de sector ‘theater’ bij het NFPK+1. Dit om 

de betrouwbaarheid van het indicatieve onderzoek te vergroten. Bij de uitvoering van het vooronderzoek 

                                                 
1 www.cultuur.nl – 30 juni 2009. 
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ten aanzien van de Basisinfrastructuur is hetzelfde plan van aanpak als bij de NFPK+ gesubsidieerde 

instellingen gevolgd, dat is beschreven in hoofdstuk 2.2.  

Echter, gezien het aantal instellingen (acht) in de sector ‘theater, toneelgezelschap’, was de 

toepassing van een selectieve steekproef niet nodig. Daarom zijn alle acht instellingen telefonisch 

geïnterviewd om te inventariseren of zij een vorm van mecenaat hebben, en zo ja, welk vorm van 

mecenaat. Het resultaat van de uitbreiding van dit vooronderzoek is schematisch weergegeven in figuur 3.  

 

  

Grote Theatergezelschappen BIS Mecenaat Vorm mecenaat Vriendenaantal Mate van Activiteit 
Substantieel grotere 

bijdrage vriend  

1. Het Nationale Toneel Ja Vriendenvereniging 
   Vrienden: 650 + 

Jongeren: 150 

Actief, daarbij naast  
vriendenvereniging  

een aparte 
jongerennetwerk-

organisatie Nee 

2. 
Theatergroep bij Leven en Welzijn 
 (Het Vervolg) Ja Vriendenvereniging 476 Actief Nee 

3. Toneelgroep Oostpool Ja Vriendenvereniging 225 Actief 

Nee, maar er is wel een 
superhuisvriend-

constructie in oprichting 

4. 
De Paardenkathedraal (De Utrechtse 
Spelen) Ja Vriendenvereniging 200 Matig Actief  Nee 

5. Toneelgroep Amsterdam In oprichting 
Vriendenvereniging 
en/of major donor In oprichting In oprichting In oprichting? 

7. Het Zuidelijk Toneel Nee  -  -  -  - 

6. Noord Nederland Toneel Nee - - - - 

8. 
Theaterproductie Rotterdam  
(RO Theater) Nee  -  -  -  - 

 
Figuur 3: Schema Mecenaat bij Basisinfrastructuur gesubsidieerde instellingen uit sector ‘theater, toneelgezelschap’ 
 

Uit dit vervolg van het vooronderzoek bleek dat vier van de acht theatergezelschappen een vorm van 

mecenaat hanteren, waarbij het in alle gevallen gaat om een vriendenvereniging. Wederom kwam er, net 

als bij de theaterinstellingen die worden gesubsidieerd door het NFPK+, uit dit onderzoek in de sector 

‘theater, toneelgezelschap’ van de Basisinfrastructuur, geen substantieel grotere gever naar voren. Hieruit 

valt op te maken dat dus geen van deze acht instellingen een major donor heeft. Alleen Theatergroep 

Oostpool is bezig om naast de reguliere huisvriendenvereniging een constructie op te zetten om een 

zogenaamde ‘superhuisvriend’ van Theatergroep Oostpool te worden. Hoe deze constructie eruit zou gaan 

zien was nog niet bekend. De constructie was derhalve ook nog niet actief, waardoor Theatergroep 

Oostpool geen geschikte casus voor dit onderzoek was.  

Ook bij de afname van deze telefonische interviews werden door de gezelschappen zonder vorm 

van mecenaat (Het Zuidelijk Toneel, Noord Nederland Toneel en Theaterproductie Rotterdam) enkele 

redenen voor deze afwezigheid aangevoerd. Hiermee is wederom inzicht verworven in de faalfactoren van 
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het mecenaat. Als reden werd door de drie gezelschappen genoemd dat de subsidies zoals zij deze 

momenteel ontvangen toereikend zijn. Daarom zien zij geen reden om een vriendenvereniging of andere 

mecenaatsconstructie voor hun gezelschap op te zetten. Het Zuidelijk Toneel had tevens tot op heden nog 

geen gebruik gemaakt van subsidies afkomstig van de gemeente en de provincie, maar was voornemens 

dit nu wel te gaan doen. Toneelgroep Amsterdam wil één of meerdere vormen van mecenaat gaan 

hanteren en is momenteel aan het onderzoeken welke vorm dit mecenaat zou kunnen krijgen.  

Van de gezelschappen die een vriendenvereniging hebben, bleek uit het vooronderzoek dat Het 

Nationale Toneel de grootste vriendenvereniging heeft. Daarnaast heeft Het Nationale Toneel ook een 

aparte jongerenvriendenvereniging die fungeert als netwerkorganisatie, wat deze casus interessant maakt 

voor dit onderzoek. Daarom is Het Nationale Toneel als tweede casus van dit onderzoek geselecteerd. 

 

3.1.3. Selectie twee cases met een major donor 

Nu is zowel uit NFPK+ gesubsidieerde theaterinstellingen als uit de Basisinfrastructuur sector ‘theater’, 

toneelgezelschap, één theatergezelschap met een vriendenvereniging geselecteerd. Hoewel het plan van 

aanpak was om ook twee major donors in de sector ‘theater’ te onderzoeken, bleek het niet mogelijk om 

enkel cases met een major donor te selecteren die zich in de sector ‘theater’ bevonden. Omdat in dit 

onderzoek de rol van de major donor erg belangwekkend wordt bevonden, wordt dit criterium geprevaleerd 

boven het criterium dat de cases afkomstig zijn uit de sector ‘theater’. Hieruit valt te concluderen dat 

theatergezelschappen een kwalitatief onvoldoende selectie opleveren. De theatersector is daarom 

verbreed naar podiumkunstsector. Dientengevolge zijn de twee cases met een major donor afkomstig uit 

de podiumkunstsector. In dit kader is de hoofdvraag zoals deze in de inleiding is gepresenteerd, herzien 

naar aanleiding van het vooronderzoek: de theaterinstellingen zijn vervangen door podiumkunstinstellingen. 

Bovenstaande leidt tot de volgende herziene hoofdvraag: 

 

Wat zijn, volgens vierjarig rijksgesubsidieerde producerende podiumkunstinstellingen in Nederland met een 

cultuurmecenas, de succes- en faalfactoren factoren van het cultuurmecenaat?  

 

Hierbij wordt onder de term ‘podiumkunstinstellingen’ verstaan: alle instellingen die zich richten op de 

artistieke disciplines die op het podium worden uitgevoerd, zoals theater, muziek, muziektheater en dans. 

Hierbij zal bij de selectie van de cases het zwaartepunt liggen bij instellingen uit de sector ‘theater’, omdat 

er uit deze sector immers al twee instellingen zijn geselecteerd.  

 Net als bij de twee geselecteerde cases met een vriendenverenigingen is van de twee cases met 

een major donor er één geselecteerd uit de NFPK+ gesubsidieerde instellingen, en één uit de 

Basisinfrastructuur gesubsidieerde instellingen. Criterium bij de selectie van de cases was dat de instelling 

naast de major donor ook een vriendenvereniging heeft, zodat er een vergelijking kan worden gemaakt 

tussen de major donor en de vriendenvereniging binnen de instelling. Om een major donor gesubsidieerd 

door het NFPK+ te kunnen onderzoeken, is in andere sectoren van het NFPK+ een oriënterend onderzoek 

uitgevoerd naar instellingen met een major donor. Dit onderzoek is voorts uitgevoerd door de onderzochte 

NFPK+ theaterinstellingen te vragen naar een geschikte casus die voldeed aan deze twee criteria. Hieruit 
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kwam in de sector ‘muziek’, de Nederlandse Bachvereniging naar voren1. De Nederlandse Bachvereniging 

heeft een zogenaamde Bachfonds-constructie, waar grote gevers voor vijf jaar kunnen toetreden. 

Om ook in de Basisinfrastructuur een major donor te onderzoeken, is wederom een oriënterend 

onderzoek uitgevoerd naar instellingen in andere sectoren binnen de Basisinfrastructuur, die wel een major 

donor hebben. Hierbij is eerst overwogen om het Koninklijk Concertgebouw en het Koninklijk 

Concertgebouw Orkest als casus te selecteren. Deze instelling heeft immers met 13.000 leden de grootste 

vriendenvereniging van Nederland, en heeft daarnaast drie geefkringen in het Koninklijk 

Concertgebouwfonds, die starten bij !20.000,- en oplopen tot !100.000,-.  Echter, omdat deze instelling 

vanwege historie, bedragen en omvang onvergelijkbaar is met andere instellingen in Nederland, is zij niet 

gekozen tot mogelijke bestpractice. Een bezoek aan een symposium over Cultuurmecenaat2 bracht het 

Moderne Dansgezelschap Introdans met één grote gever, een major donor, als geschikt casus naar voren. 

Deze instelling bevindt zich binnen de Basisinfrastructuur in de sector ‘dans, dansgezelschap’3. 

 

3.2. Presentatie van de cases: podiumkunstinstellingen  

In deze paragraaf zullen de cases die als onderzoeksobject dienen middels een korte inleiding worden 

gepresenteerd. Hierbij zullen de wijze van subsidiering en de standplaats van de instelling aan de orde 

komen. Daarnaast zullen een aantal artistieke kenmerken van het instelling aan de orde worden gesteld. 

Ook wordt vermeld wie de functies van zakelijke en artistieke leiding van de instelling bekleden. Tot slot zal 

kort worden beschreven welke vorm(en) van mecenaat de instelling heeft, waarbij een aantal kenmerken 

van dit mecenaat zullen worden genoemd. De instellingen zullen in de volgorde waarin zij zijn geselecteerd 

worden weergegeven.  

 

3.2.1. Casus 1: De Appel  

Toneelgroep de Appel is een Haags toneelgezelschap dat in de periode 2009 - 2012 vierjarig wordt 

gesubsidieerd door het NFPK+ in de sector theater. Gedurende deze vier jaar wordt er per jaar !337.090,- 

aan subsidie toegekend. Het gezelschap bestaat al meer dan dertig jaar. Aus Greidanus sr. en Gerrit 

Dijkstra vormen de directie, waarbij Greidanus verantwoordelijk is voor de artistieke en Dijkstra voor de 

zakelijke aspecten van het gezelschap. De Appel beschikt over een multifunctioneel eigen theater te 

Scheveningen. Hier vinden ook bijna alle voorstellingen van de Appel plaats. In de huidige subsidieperiode 

is de Appel weer begonnen om op beperkte schaal met voorstellingen op tournee te gaan. De Appel maakt 

jaarlijks vier producties en speelt 190 voorstellingen. 

Het gezelschap maakt klassiek repertoiretoneel en geniet de laatste jaren veel bekendheid dankzij 

de zogenaamde Theatermarathons (Tantalus en Odysseus). Voor de Appel is het functioneren als 

ensemble essentieel. Dat betekent dat ook in de repertoirekeuze rekening wordt gehouden met een 

optimale bezetting vanuit het eigen ensemble. Voor vrijwel iedere groot bezette productie worden ook 

gastacteurs aangetrokken. De Appel zegt te kiezen voor theater in nauwe verbinding met wat er in de 

                                                 
1 www.nfpk.nl - 26 juli 2009. 
2 Symposium Cultuurmecenaat ‘Collecting Today: Private Passions, Public Benefits’, georganiseerd door Kunst&Zaken, in W139 
Amsterdam. 13 maart 2008. 
3 www.cultuur.nl - 30 juni 2009. 
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samenleving omgaat. De Appel zet zich hierbij af tegen ‘de obsessie met het multimediale van veel 

hedendaags theater'1. 

De Appel heeft als mecenaatvorm een actieve vriendenvereniging die in een aparte stichting is 

ondergebracht, Stichting vrienden van Toneelgroep de Appel. Deze vriendenvereniging bestaande uit de 

zogenaamde Appelvrienden, telt ongeveer 5500 leden. Men kan met twee personen lid worden, wat !25,- 

kost, lid worden met één persoon kost !15,-. Daarnaast heeft de Appel het de Stichting Toneelhuis Het 

Appeltheater. Deze stichting zorgde ervoor dat bij de bouw van dit theater vrienden een obligatie à 

Fl.1000,- konden kopen. De vrienden kregen hiervoor drie gratis kaarten voor een voorstelling of konden er 

Fl. 85,- rente mee ‘verdienen’. Deze obligaties worden sinds 1997 jaarlijks nog uitgeloot en welke dan 

worden vrijgegeven. Vrienden hebben dan de keuze: of het ingelegde geld vloeit weer terug naar henzelf, 

of zij doneren dit (of een gedeelte daarvan) aan de Appel. Hierdoor is er sprake van !3.000,- tot !4.000,- 

extra aan giften per jaar. 

 

3.2.2. Casus 2: Het Nationale Toneel 

Het Nationale Toneel (kortweg: het NT) is een theatergezelschap dat gevestigd is in Den Haag. Het NT 

behoort tot de instellingen die via het ministerie van OC&W, via de Basisinfrastructuur, in de sector 

‘Podiumkunsten’, en daarbinnen bij ‘Toneel, theatergezelschap’ vierjaarlijks worden gesubsidieerd. Het NT 

krijgt in de periode 2009 – 2012 jaarlijks ! 2.300.750,-. De algemeen directeur van het NT is Evert de Jager 

en artistiek directeur is Johan Doesburg 

Het NT is één van de grootste repertoire-gezelschappen in Nederland en wordt naast het Ministerie 

van OC&W gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag. Het NT is in het hele land in bijna alle 

schouwburgen te zien. De belangrijkste speelplek is Toneelkwartier Den Haag: de thuisbasis is de 

Koninklijke Schouwburg, waar de grotezaalproducties in première gaan, en Nationale Toneel Gebouw, met 

een aantal theaterzalen waarover het NT sinds 2007 beschikt. Het gezelschap kenmerkt zich door een 

gevarieerd toneelaanbod, van klassiekers uit het wereldrepertoire tot premières van spiksplinternieuwe 

stukken2. Ze willen de grote verhalen uit de geschiedenis vertellen, behandelen tijdloze thema’s en zitten 

bovenop de actualiteit. Het NT streeft ernaar om jaarlijks vier grotezaalproducties, vier 

vlakkevloervoorstellingen en enkele ad-hocprojecten te maken. Naast de artistiek directeur heeft het NT 

drie vaste regisseurs die jaarlijks één of meer producties maken. Daarnaast wil het NT gastregisseurs uit 

binnen- en buitenland uitnodigen. Het NT beschikt over een eigen ensemble van zestien acteurs3.  

Het NT heeft een oude vriendenvereniging in combinatie met de Koninklijke Schouwburg (KS), 

waarvan 650 mensen lid zijn. Deze vrienden betalen allemaal !35,- aan de vriendenstichting ‘Vrienden van 

de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel’. Om nieuw leven in de vrienden te blazen heeft het NT 

daarnaast een netwerkclub opgericht speciaal voor jongeren in de leeftijd van 25 tot 35 jaar, de Royal 

Culture Club (RCC). Deze is opgericht omdat de gemiddelde leeftijd van de vrienden boven de 65 is, wat 

door de jongeren niet aantrekkelijk wordt bevonden. Op deze manier kunnen jongeren op een nieuwe 

manier in contact met theater en acteurs én elkaar komen. De RCC bestaat momenteel uit ongeveer 150 

                                                 
1 www.nfpk.nl - 26 juli 2009. 
2 www.nationaletoneel.nl - 22 juli 2009. 
3 Raad voor Cultuur. Basisinfrastructuur 1.0 2009 – 2012 Advies vierjaarlijkse cultuursubsidies voor instellingen, sectorinstituten en 
fondsen in de Basisinfrastructuur. Den Haag: Ministerie van OC&W, 15 mei 2008, p.480 e.v. 
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leden. Zij zorgen niet voor het verhogen van de rentabiliteit, want lidmaatschap is gratis, tenzij zij ook vriend 

zijn. 

 

3.2.3. Casus 3: De Nederlandse Bachvereniging 

De Nederlandse Bachvereniging (kortweg: de Bachvereniging) is een in Utrecht gevestigde instelling, 

waarbij de artistieke leiding ligt bij Jos van Veldhoven en de zakelijk leiding bij Mark Vondenhoff. Opgericht 

in 1921 is de Bachvereniging het oudste ensemble voor oude muziek van Nederland. Het gezelschap wordt 

door de NFPK+ in de sector muziek in de periode 2009 – 2012 vierjarig gesubsidieerd voor !580.398,- per 

jaar. Het ensemble heeft in Utrecht alleen een kantoor, en treedt nationaal en internationaal op in kerken, 

grote concertzalen en muziekfestivals. Een belangrijk en vooraanstaand concert betreft de Matthäus-

Passion, dat elk jaar rond Pasen in de Grote Kerk in Naarden wordt uitgevoerd. 

De programmering van de Bachvereniging kenmerkt zich door muziekstijlen tussen 

Schütz/Monteverdi en Haydn/Mozart, met Johann Sebastian Bach als centrale componist. De 

Bachvereniging werkt met een flexibel samengesteld ensemble, wat uitvoeringen mogelijk maakt in zeer 

uiteenlopende bezettingen, van zowel kerkelijk als wereldlijk repertoire. Behalve met zijn chef-dirigent Van 

Veldhoven werkt het ensemble samen met vooraanstaande oude muziekspecialisten uit binnen- en 

buitenland1. 

De Bachvereniging kent twee mecenaatconstructies. Ten eerste is dit de vriendenvereniging, 

waarbij men kan instappen op drie verschillende niveau’s. Als andantevriend betaalt men ! 30,- tot en met 

! 49,-, als allegrovriend ! 50,- tot en met ! 69,- en als prestovriend betaalt men ! 70,- of meer. Daarnaast 

kan men vriend voor het leven worden door éénmalig ! 700,- of meer te schenken. De Bachvereniging 

heeft nu ongeveer 3500 vrienden, die een eigen stichting hebben: Stichting vrienden van de Nederlandse 

Bachvereniging. Naast deze vriendenvereniging biedt de Bachvereniging liefhebbers de mogelijkheid om 

major donor te worden door tenminste ! 1.000,- gedurende vijf jaar te doneren. Dan treedt men toe tot het 

‘nieuwe Bachfonds’. Anno zomer 2009 zijn er ongeveer 10 major donors toegetreden tot dit Bachfonds. De 

Bachvereniging heeft als doel om in 2010, 100 major donors te hebben. 

 

3.2.4. Casus 4: Introdans 

Introdans is een repertoiregezelschap dat is gevestigd in Arnhem. Algemeen directeur Ton Wiggers is één 

van de oprichters van het gezelschap in 1971, en het gezelschap wordt artistiek geleid door Roel 

Voorintholt. Introdans ontvangt in de periode 2009 – 2012 vier jaar subsidie uit de Basisinfrastructuur, van 

het ministerie van OC&W, in de sector Podiumkunsten, ‘Dans, Dansgezelschap. Per jaar bedraagt deze 

subsidie ! 2.695.000,-. Introdans is in Arnhem voorzien van een repetitieruimte en kantoren, maar heeft 

geen eigen voorstellingsruimte.  

Het gezelschap bestaat uit twee ensembles: één voor volwassenen en één voor de jeugd. 

Daarnaast beschikt Introdans over een educatieve afdeling. Het gezelschap produceert en verwerft 

moderne, academische dansvoorstellingen. Het gezelschap richt zich in zijn repertoirekeuze op de erfenis 

van het Nederlandse en internationale moderne dansrepertoire. Introdans beschouwt het als onderdeel van 

zijn taken om meesterwerken van zowel Nederlandse als buitenlandse choreografen opnieuw op te voeren. 

                                                 
1 www.nfpk.nl - 26 juli 2009. 
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Het gezelschap is een exclusieve samenwerking aangegaan met een drietal choreografen om nieuwe 

werken aan het repertoire te kunnen toevoegen. Het gezelschap wil zich profileren als reisgezelschap dat 

een sterke binding heeft met het oostelijke landsdeel. Introdans treedt eveneens op in het buitenland en het 

heeft de ambitie om de internationale samenwerkingsrelaties te verdiepen1.  

Introdans heeft een vriendenvereniging die in company is georganiseerd. Deze vriendenvereniging 

telt ongeveer 1150 leden in totaal, die !15,- (vriend), ! 50,- (goede vriend) of ! 100,- (royale vriend) per jaar 

betalen. Daarnaast heeft Introdans per jaar één à twee major donors, die eenmalig per persoon een groot 

bedrag à !50.000,- schenken. Een langdurige relatie heeft Introdans met de heer D. Reichel, die major 

donor van Introdans is. De constructie van deze mecenaatsvorm betreft een kruising tussen een 

sponsorrelatie en een private, major donor relatie.  

 

3.3. Deelconclusie 

Hoewel de interpretatieve methode wordt gekenmerkt door veel variabelen en weinig gevallen, is er ten 

behoeve van een grotere validiteit naar gestreefd, omdat dit onderzoek slechts vier cases kent, vier cases 

met gelijksoortige data te bestuderen. Deze data zouden overeen moeten komen met de vier vooraf 

opgestelde selectiecriteria. De intentie voor dit onderzoek was om, volgens het plan van aanpak, in de 

sector ‘theater van de NFPK+ gesubsidieerde instellingen’, twee cases te selecteren met een actieve 

vriendenvereniging en twee met een actieve major donor.  

Hiertoe is een vooronderzoek uitgevoerd door een strategische steekproef trekking uit te voeren. 

Dit gebeurde onder de twintig theatergezelschappen die het hoogst worden gesubsidieerd door het NFPK+. 

Uit deze steekproef is één theatergezelschap geselecteerd met een actieve vriendenvereniging, de Appel. 

Omdat er zich onder deze NFPK+ gesubsidieerde theaterinstellingen niet meer actieve 

vriendenverenigingen en geen major donors bevonden, is het onderzoek uitgebreid naar de 

Basisinfrastructuur. Hieruit is één theatergezelschap met een vriendenvereniging geselecteerd, Het 

Nationaal Toneel. Ook onder deze gezelschappen in de Basisinfrastructuur waren echter geen 

gezelschappen met een major donor aan te treffen. Hieruit valt te concluderen dat er geen major donors 

zijn verbonden aan vierjarig rijksgesubsidieerde producerende instellingen die zich in de sector ‘theater’ 

bevinden. Hierdoor bleken uit dit vooronderzoek ook geen major donors te kunnen worden geselecteerd, 

die zich enkel in de sector ‘theater’ bevinden. Het bleek dus niet haalbaar om ten behoeve van het 

vergroten de validiteit, vier cases uit dezelfde sector te selecteren, omdat het criterium ‘major donor’ 

zwaarder woog dan het criterium ‘sector theater’. 

Wel is door het uitvoeren van het vooronderzoek in de sector ‘theater’ van het NFPK+ en de 

Basisinfrastructuur meer inzicht verworven in de faalfactoren van het mecenaat; met achtentwintig 

gezelschappen (dus meer dan alleen de vier cases uit de casestudy) is een telefonisch interview 

afgenomen. Gezelschappen benoemen als faalfactor voor het mecenaat ten eerste dat de subsidie 

toereikend en efficiënter is. Soms is de subsidie nog niet uitgeput doordat er nog een beroep kan worden 

gedaan op gemeente en provincie, naast de rijkssubsidie. Daarbij is ‘tijd’ een reden om niet te investeren in 

het mecenaat, daar de resultaten onvoorspelbaar zijn. Ook zou een theaterinstelling minder geschikt zijn 

                                                 
1 Raad voor Cultuur. Basisinfrastructuur 1.0 2009 – 2012 Advies vierjaarlijkse cultuursubsidies voor instellingen, sectorinstituten en 
fondsen in de Basisinfrastructuur. Den Haag: Ministerie van OC&W, 15 mei 2008, p. 496 e.v. 
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voor mecenaat dan een individuele kunstenaar en wordt gevreesd voor het in het geding komen van de 

artistieke vrijheid van een (kleine) instelling. 

Om toch tot een tweetal cases te komen met een major donor, is buiten de sector ‘theater’ een oriënterend 

onderzoek uitgevoerd, door breder te kijken in de vierjarig gesubsidieerde podiumkunstsector. In dit kader 

is de hoofdvraag herzien, waarbij ‘theaterinstellingen’ is gewijzigd in ‘podiumkunstinstellingen’. Voorts is er 

binnen het NFPK+ in de sector ‘muziek’, een casus met een major donor en een vriendenvereniging 

geselecteerd, te weten de Nederlandse Bachvereniging. Binnen de Basisinfrastructuur is in de sector ‘dans’ 

Introdans met een major donor en een vriendenvereniging geselecteerd. Tussen de vier geselecteerde 

instellingen wordt in hoofdstuk vier een interpretatief onderzoek middels een vergelijkende casestudy 

uitgevoerd.  

De onderstaande figuur toont een schematisch overzicht van de geselecteerde cases:  

 
  

Naam Podiumkunstinstelling Vorm van mecenaat Sector Podiumkunst Manier van Subsidiëring 

1. De Appel Vriendenvereniging Theater NFPK+ 

2. Het Nationale Toneel Vriendenvereniging Theater Basisinfrastructuur 

3. De Nederlandse Bachvereniging Vriendenvereniging + Major Donor Muziek NFPK+ 

4. Introdans Vriendenvereniging + Major Donor Dans Basisinfrastructuur 

 
Figuur 4: Een overzicht van de geselecteerde cases 
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4. Onderzoek in uitvoering 

 

Nu de cases bekend zijn gemaakt na het uitvoeren van het vooronderzoek in hoofdstuk drie, vindt in dit 

hoofdstuk het vervolg van het onderzoek, de casestudy, plaats. Hiertoe is een analyse van de interviews 

met de desbetreffende podiumkunstinstellingen gemaakt. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een 

deelconclusie. 

 

4.1. De analyse van de interviews per onderwerp 

In deze paragraaf zal een analyse worden gemaakt van de vier diepte-interviews die zijn afgenomen met 

de vier bovenstaande instellingen. De volledige uitgewerkte interviews met data waarop deze analyse 

gebaseerd is zijn opgenomen in bijlage twee. Aan de hand van onderstaande acht categorieën zullen de 

interviews worden geanalyseerd:  

 

! Mecenaat in relatie tot overheidssubsidie; 

! Culture of asking; 

! Geven ‘om niet’: baten voor de gevers; 

! Person to person – persoonlijk contact; 

! Fiscale voordelen;  

! Verzakelijking culturele sector; 

! Artistieke integriteit; 

! Beeldende kunst versus podiumkunst. 

 

Deze categorieën komen overeen met de aspecten die ter discussie zijn gesteld in paragraaf 1.4., 

betreffende het huidige debat omtrent het mecenaat. De data uit de interviews zijn onder deze acht 

categorieën opnieuw gerubriceerd, zodat in de conclusie een vergelijking kan worden gemaakt tussen 

theorie en resultaten uit de analyse. De paragraaf wordt afgesloten met een aantal suggesties voor het 

voor het opzetten van het mecenaat. 

 

4.1.1. Mecenaat in relatie tot overheidssubsidie 

 

Opstarten mecenaat 

Het opstarten van de vriendenverenigingen en de keuze voor de vormen van mecenaat (alleen 

vriendenvereniging of vriendenvereniging met major donor) is bij de vier onderzochte cases niet door 

stimulering of bezuinigingen vanuit de overheid ontstaan, maar op arbitraire wijze door de instellingen zelf 

tot stand gekomen. Soms bestaan deze verenigingen van al vanaf oudsher (de Bachvereniging en het NT). 

Organisaties die jonger zijn (jaren zeventig), hebben logischerwijs ook een vriendenvereniging die minder 

lang bestaat (de Appel, Introdans). Ook de bedragen die een vriendenvereniging, al dan niet in een aparte 

piramidesysteem, hanteert zijn redelijk arbitrair ontstaan (de Appel, de Bachvereniging, het NT). Er is wel 

gekeken wat de desbetreffende instelling een realistisch bedrag vond, dat paste bij de doelgroep. Deze 

bedragen lopen uiteen: de Appel vraagt !15,- per persoon per jaar in de vriendenvereniging, waardoor zij 
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veel vrienden trekken, hetgeen volgens de Appel een succesfactor vormt. Er wordt !1.000,- per persoon 

per jaar voor het Bachfonds gevraagd, omdat dit betaalbaar is voor de doelgroep waar de vereniging op 

mikt.  

 

Standpunten van de cases omtrent recent overheidshandelen  

Over het recente handelen van minister Plasterk met betrekking tot de bezuinigingstaakstelling, de 

Matchingsregeling en de norm tot het verhogen van de eigen inkomsten wordt verschillend gedacht. Hierbij 

zijn de Appel en het NT overwegend negatief en de Bachvereniging en Introdans overwegend positief. De 

meningen lopen uiteen van ‘weinig in de plannen zien’ (de Appel), tot ‘kritisch’ (het NT), naar ‘benieuwd’ 

(Introdans) en ‘een uitkomst‘ (de Bachvereniging). 

 De Appel ziet weinig in deze plannen en zou willen graag willen dat de overheid meer de kunst 

(mooie voorstellingen) stimuleert. Zij veronderstelt dat de Matchingsregeling die nu op gevestigde 

instellingen uit de Basisinfrastructuur van toepassing is, beter zou kunnen worden toegepast op instellingen 

die net beginnen. Grotere instellingen hebben een dergelijke stimulans niet nodig, omdat zij met grote 

stukken meer publiek trekken. Bij de Appel bestaat echter, door een gebrek aan structuur van het culturele 

veld. geen behoefte om dit kenbaar te maken aan de overheid middels een manifest of iets dergelijks. 

Daarbij vindt de Appel dat de overheid zo onwaarschijnlijk veel energie steekt in de mate waarin het 

mecenaat belangrijk zou kunnen zijn voor theaterinstellingen, dat er volgens de Appel langzaamaan 

gezegd moet worden dat het aantrekken van particulieren niet belangrijk is. De Appel zegt tevens dat 

hoezeer de overheid het mecenaat ook stimuleert, niet alle instellingen in staat zijn om direct een 

vriendenvereniging op te bouwen, hetgeen een faalfactor voor het mecenaat vormt. 

 Het NT is ook kritisch en vindt dat de ideeën van Plasterk een idealistische grondslag hebben, 

maar dat het uiteindelijk ‘afrekenen’ betekent, aangezien door de instellingen zelf meer geld moet worden 

verdiend. Het maakt dan niet uit waar de instelling dat geld vandaan haalt, zolang de overheid het maar 

niet hoeft te betalen. De Jager van het NT zit zelf in de commissie van Plasterk over het versterken van de 

eigen inkomsten, maar zegt hierover niets te kunnen zeggen. Wel weet hij dat momenteel slechts 2 procent 

van de totale baten voor de gehele podiumkunstsector bestaat uit sponsor- en mecenaatsgelden. Hij geeft 

aan dat de overheid eerst moet nadenken over de hele infrastructuur en de beoordelingsstructuur. Er zou 

volgens hem verschillen moeten worden toegepast op de norm van de eigen inkomsten ten aanzien van 

verschillende deelsectoren (jeugdtheater, productiehuizen en grote gezelschappen) binnen de 

podiumkunsten. Bij theater hoort volgens hem een gedifferentieerd eigen inkomstenpercentage ten 

opzichte van dans en muziek.  

Introdans vindt het in principe een goede zaak dat het genereren van extra inkomsten wordt 

beloond in plaats van bestraft, en vermoedt dat de Matchingsregeling uitkomst kan bieden. Introdans is ook 

benieuwd hoe deze regeling bij zichzelf en de andere instellingen in de Basisinfrastructuur uitpakt. 

Daarnaast vindt Introdans dat de overheid meer aandacht moet besteden aan bekendheid van kunst en 

cultuur in de media (bijvoorbeeld door het stimuleren van een omroep voor kunst en cultuur en het 

stimuleren van fiscale aftrekbaarheid van giften), zodat er meer eigen inkomsten komen uit recettes en 

giften. De overheid zou veel voorwaardenscheppende maatregelen moeten nemen ten gunste van kunst. 
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De Bachvereniging is louter positief over het verhogen van de eigen inkomstennorm en het feit dat de 

overheid het geven in Nederland stimuleert. Zij noemt het ‘een uitkomst’. 

Invloed door recent overheidshandelen op mecenaat bij de cases 

Ook de recente ontwikkelingen in het mecenaat zijn bij de Appel, de Bachvereniging en Introdans niet 

ontstaan onder invloed van de overheid en haar bezuinigingstaakstelling, de Matchingsregeling en de norm 

tot het verhogen van de eigen inkomsten. De noodzaak om te investeren in het mecenaat wordt door de 

Appel niet eens gevoeld, omdat ze het redden met de toegekende subsidie en de recettes. Zij zal dan ook 

niet het bedrag van de vriendenvereniging verhogen naar aanleiding van deze op het mecenaat gerichte 

maatregelen. 

 De reden dat de Bachvereniging investeert in het mecenaat ligt besloten in de kansen die er liggen: de 

markt en het publiek die volgens de Bachvereniging klaar zijn voor het mecenaat. De Bachvereniging krijgt 

ten opzichtte van de totale inkomsten 21 procent subsidie; de andere 79 procent moet dus zelf verdiend 

worden. De Bachvereniging geeft aan dat het NFPK+ hen hierom roemt. Dit is volgens de Bachvereniging 

ver boven het huidige gemiddelde van 15 procent eigen inkomsten en 85 procent subsidie. Zelfs op het 

moment dat het NFPK+ in een volgende cultuurnotaperiode de eigen inkomstennorm (sterk) zou verhogen, 

zou de Bachvereniging hier naar eigen zeggen geen last van hebben.  

 Introdans zegt te investeren in het mecenaat omdat zij, ten opzichte van andere dansgezelschappen 

die in dezelfde periode zijn opgericht, relatief laat landelijk gesubsidieerd werden. Introdans heeft zich naar 

eigen zeggen meer moeten bewijzen en moeten knokken voor hun zichtbaarheid, omdat ze in Arnhem 

minder zichtbaar waren in de Randstad, ook voor de subsidieverstrekkers. Hierdoor denkt Introdans vanaf 

het begin niet vanuit subsidie, maar ook vanuit andere inkomstenbronnen. Zij zegt zich hierdoor niet 

afhankelijk te maken van subsidie en de bijbehorende bezuinigingstaakstelling.  

 Het NT vindt het als enige moeilijk om te zeggen of de overheidsmaatregelen invloed hebben op 

het mecenaat. Wel geeft zij aan dat wat uit de besprekingen van het ministerie van OC&W over de eigen 

inkomstennorm komt, invloed zal hebben op het aanpassen van het mecenaat. Omdat het NT ook niet 

optimaal tevreden is over het huidige mecenaat, overweegt zij bijvoorbeeld om een foundation voor 

bedrijven en particulieren op te richten. Misschien kiest zij hierbij ook voor een beschermvrouwe, zoals 

bijvoorbeeld prinses Laurentien, omdat zij aansluit bij de doelgroep. 

 

Standpunten op lanceren mecenaat door overheid in verband met de recessie  

Het NT en Introdans vinden dat het nu, in verband met de economische crisis, niet de tijd is om te kijken of 

instellingen in staat zijn om hun eigen inkomsten door middel van mecenaat te vergroten. Het promoten 

van het mecenaat en het lanceren van de Matchingsregeling wordt door hen als niet passend en realistisch 

ervaren. Zij denken dat nu noch bedrijf noch particulier in zou willen stappen en het risico zou durven 

nemen. Hierdoor zou het geen onkunde van de instellingen zijn als het mecenaat nu niet lukt. Het NT zegt 

dat het een slecht moment is om een nul-meting naar het mecenaat uit te voeren, aangezien het geen goed 

beeld geeft of een instelling daadwerkelijk goed aan eigen inkomsten kan komen. Wel zou volgens het NT 

onderzocht kunnen worden of een economische stijging in het verleden ook een verhoogde kans op het 

mecenaat op zou leveren.  

 



‘In space nobody can hear them cry’ 

 56 
 

 

 

Geen overheidsbemoeienis bij mecenaat: vriendenvereniging in aparte stichting 

Om te voorkomen dat de overheid invloed of inzage krijgt in de gelden die binnenkomen via de 

vriendenverenigingen, hebben drie van de vier onderzochte instellingen de vriendenvereniging 

ondergebracht in een aparte stichting (de Appel, het NT, de Bachvereniging). De motivaties hiervoor zijn  

subsidietechnische redenen en het scheiden van verantwoordelijkheden. Op deze manier zijn de 

instellingen duidelijk naar de subsidiënten over welke geldstroom aan welk doel wordt besteed, zodat 

gelden gescheiden blijven en niet door elkaar gaan lopen.  

 De Appel en de Bachvereniging overwegen dan ook niet om hun vriendenvereniging in company te 

organiseren. Zij hebben immers al de constructie dat een medewerker van de instelling vanuit zijn/haar 

functie tevens zitting neemt in het stichtingsbestuur van de vriendenvereniging. Hij/zij vormt zo een directe 

brug tussen instelling en stichting. De stichtingsbesturen bepalen namelijk in beginsel waaraan het geld ten 

goede komt, maar wel samen met de instellingen. Op papier is er dus sprake van gescheiden organisaties 

en belangen, maar in de praktijk zijn de instellingen nauw betrokken bij de stichtingen, de uitvoering en de 

besteding van de gelden. Ook ligt het administratieve en uitvoerende deel van de vriendenvereniging bij de 

instellingen zelf. Zo kunnen ze nauw samenwerken en hebben zij controle over de stichting, die niet zonder 

medeweten van de instelling haar gang kan gaan. Voordeel van een aparte vriendenstichting ten opzichtte 

van een in company-vriendenvereniging is dat de vriendenstichting reserves mag opbouwen voor 

economisch slechtere tijden. Op het moment dat een vriendenvereniging goede tijden kent, wordt het geld 

ook niet meteen doorgesluisd naar de instelling, want anders is er sprake van een gift en dit kan ongunstig 

zijn voor de subsidie.  

 

Aparte stichting: geen angst voor subsidieverlies  

Vanwege de constructie met de aparte vriendenverenigingen hebben deze drie instellingen ook geen angst 

voor het verlies van subsidie. Het NT noemt dat de vrienden toch relatief weinig geld binnenbrengen 

waardoor dit geen invloed zou kunnen hebben op de subsidie. De Bachvereniging noemt de openheid die 

er op internetsites is over subsidiebedragen (NFPK+, belastingdienst wel/geen ANBI status, en hoeveel 

stichtingen er aan een instelling zijn gekoppeld), waardoor er geen angst bestaat voor subsidieverlies. Ook 

stelt de door Plasterk overgenomen nota Cultuurprofijt de Bachvereniging gerust, omdat daarin staat dat 

het ministerie niet eerst eigen inkomsten moet stimuleren en vervolgens moet korten op subsidies. Dat zou 

de Bachvereniging heel demotiverend vinden, anders zouden instellingen niet hun best doen om eigen 

inkomsten te vergaren. Bovendien wordt de Bachvereniging nu nog niet gekort, omdat het niet geldt voor 

instellingen uit de NFPK+; ze moeten alleen de begroting aanpassen. Niettemin weten ze niet wat er in de 

volgende periode gaat gebeuren. 

 Het NT en de Appel geven aan ook in het verleden geen angst te hebben gehad voor het verlies 

van subsidie en de daarmee samenhangende rechten. De Bachvereniging denkt daarentegen dat het 

opzetten van een aparte vriendenstichting in het verleden ongetwijfeld wel gebeurde uit angst voor 

subsidieverlies, maar geeft aan dat het nu helemaal los staat van elkaar. De Bachvereniging is wel eens 

bang geweest dat zij te succesvol zou zijn met sponsoring of mecenaat, waardoor ze aan het eind van het 
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jaar geld over zou houden en minder subsidie zou krijgen. Ze mag immers maar heel minimaal reserves 

opbouwen en het restant moet de instelling gewoon opmaken. De Bachvereniging denkt echter dat veel 

culturele instellingen hieromtrent geen problemen hebben, omdat ze eigenlijk altijd geld tekort komen. 

 

Ook geen overheidsbemoeienis bij mecenaat Introdans met vriendenvereniging in company 

Introdans is de enige uitzondering op bovengenoemde regel van de aparte stichting, want zij heeft de 

vriendenvereniging in company georganiseerd. Eerder bestond de vriendenvereniging wel uit een externe 

stichting, maar deze is in 1992 opgegaan in Introdans. Reden was dat de vrijwilligers die de stichting 

zelfstandig runden, niet in staat waren om een geen goed bestuur te organiseren en zich actief bezig te 

houden met de vrienden. Daarbij bleken zij niet in staat de doelstelling ‘het substantieel verhogen van het 

aantal vrienden en de frequentie van het aantal bezoeken aan voorstellingen te verhogen’ te behalen. Door 

de vrienden te integreren ontstond er meer overzicht en konden er sneller besluiten worden genomen. 

Tevens kon de doelstelling in korte tijd wel worden behaald. Alleen bij een in company-vriendenvereniging 

zitten volgens Introdans de vrienden dicht bij het hart van de instelling, waardoor er goed contact kan 

worden opgebouwd. Ook deze interne vriendenvereniging heeft volgens Introdans geen invloed op de 

subsidie en de daarmee samenhangende rechten, en in het verleden ook nooit gehad. Bij een externe 

stichting zou dit volgens Introdans evenmin het geval zijn. De keus om de vriendenvereniging in company 

te organiseren staat bij Introdans dan ook los van subsidietechnische redenen. 

 

Wenselijke vorm van kunstfinanciering 

Hoewel de overheid het mecenaat stimuleert, wordt door drie van de vier instellingen (de Appel, het NT, 

Introdans) subsidie van de verschillende overheidslagen het meest wenselijk bevonden. Volgens de Appel 

moet de overheid de artistieke kracht van een instelling (de basis van de instelling) beoordelen en op basis 

hiervan subsidies toekennen. ‘Het publiek mag geld binnenbrengen via de recettes, en is op die manier 

financier van de kunsten. Een instelling moet niet uitgaan van de gedachte ‘ik moet ondersteund worden’, 

want mecenaat zou een instelling te afhankelijk maken, en te veel doen denken aan de goedertierenheid 

van een kerk’. Een instelling moet zelf maar zorgen dat hij slaagt, aldus de Appel. Als het niet goed gaat, of 

als de subsidie terugloopt, moet een instelling ook niet meteen naar de vrienden rennen. Ervaring leert ook 

dat dan juist de respons negatief is, want ‘je moet mensen op een andere manier het gevoel geven dat ze 

bijdragen aan een positief doel’. Indirect worden de vrienden wel aangesproken, door heel expliciet 

duidelijk te maken hoe belangrijk een gezelschap is, en dat kan dan wel meer vrienden generen, volgens 

de Appel. 

 Introdans vindt dat de overheid in de kunstfinanciering een allesbepalende rol moet hebben, en de 

taak heeft te zorgen voor een bloeiend kunstklimaat door middel van het uitgeven van subsidies. Als de 

kunst aan de markt wordt overgeleverd, zeker ten tijde van de recessie, kan deze volgens Introdans ten 

dode opgeschreven zijn. De subsidies heeft Introdans zelf ook nodig, omdat het 75 procent van de 

inkomsten uitmaakt. Introdans vindt een overheid die kunst niet belangrijk vindt een erg kwalijke zaak. 

Momenteel vindt zij dat er veel te weinig subsidie vanuit de rijksoverheid naar cultuur gaat, namelijk nog 

geen half procent van de gehele rijksbegroting. Introdans vindt het belang van subsidie erg groot, omdat 
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daardoor voor elke burger de mogelijkheid bestaat om met kunst en cultuur in aanraking te komen, en dat 

vindt zij een hoog goed. 

 Ook het NT ziet de voordelen van subsidieverstrekking. Wel geeft het NT aan dat toneelsubsidies 

een keerzijde hebben. Het NT zegt over het verschil tussen toneel en muziek, in het kader van het 

toetreden van instellingen tot de langjarig gesubsidieerde instellingen, dat de erfgoedfunctie van muziek 90 

procent is, tegenover 20 procent bij toneel. Hierdoor zijn er wel musea, muziek- en dansinstellingen aan de 

langjarig gesubsidieerde instellingen toegevoegd, maar geen enkele theaterinstelling, iets waar het NT het 

niet mee eens is. Een groot verschil met deze sectoren is dat de Nederlandse rijksoverheid aan toneel de 

eis stelt dat zij zichzelf altijd moet vernieuwen. Het NT vraagt zich af of de theatersector zich zodanig heeft 

vernieuwd ‘dat het zijn eigen doodslag heeft veroorzaakt’. Het NT zou graag het repertoiregezelschap van 

Nederland zijn, zodat zij het historisch erfgoed op het gebied van toneel (aan de jeugd) kan doorgegeven.  

 De Bachvereniging wijkt op dit punt van de andere drie instellingen af en zegt dat zij een gezonde 

mix van allerlei inkomstenbronnen als wenselijke vorm van kunstfinanciering ziet. De Bachvereniging zegt 

enerzijds Amerikaans georiënteerd te zijn, waardoor zij ook vindt dat de gebruiker van de kunst ervoor 

moet betalen. Zij ziet de muziekensemblesector hierbij als hét voorbeeld, welke 20 tot 40 procent subsidie 

ontvangt en waarbij de rest bestaat uit eigen inkomsten. Anderzijds zegt ze Nederlands en Europees 

genoeg te zijn om zich te realiseren dat je het alleen met mecenaat niet gaat redden. Daarbij wordt als 

faalfactor verondersteld dat een instelling bij afwezigheid van subsidie alleen voor de markt moet gaan 

programmeren, waardoor het aanbod vlak en middle of the road wordt. Experimentele muziek en 

experimentele kunst vallen volgens de Bachvereniging dan buiten de boot. Zelf geeft de Bachvereniging 

aan de subsidie ook nodig te hebben om tot een goed artistiek klimaat te komen, zodat ze ook risico’s 

kunnen nemen. Mensen denken volgens de Bachvereniging dat ‘barok echt makkelijk is’, maar zij zegt dat 

uiteindelijk alleen ‘Beethovens vijf’ en de Matthäus-Passion makkelijk te programmeren zijn.  

 

Continuïteit en betrouwbaarheid mecenaat 

Het mecenaat wordt door de twee Basisinfrastructuurinstellingen (het NT, Introdans) niet als een continue 

en betrouwbare vorm van kunstfinanciering beschouwd, hetgeen een faalfactor is. De Appel en de 

Bachvereniging vinden het mecenaat daarentegen wel (enigszins) zorgen voor continuïteit in de instelling, 

wat derhalve als een succesfactor aangeduid zou kunnen worden.  

  Het NT vindt het mecenaat niet continu omdat zij moeilijk een constant vriendenaantal kunnen 

bereiken door nieuwe vrienden te werven, als vrienden overlijden. Daarbij vindt het NT het erg lastig om 

vrienden te vinden die meer gaan betalen dan het huidige bedrag, omdat er in de zaal niet meer mensen 

zitten uit de vriendendoelgroep (hoogopgeleide NRC-lezers die frequent naar theater gaan). Tevens kan 

een veranderend artistiek team en een veranderende programmering een faalfactor zijn voor het mecenaat, 

namelijk door het afhaken van vrienden. Het NT noemt in dit kader de Appel en Dogtroep, die met het 

vertrek van de artistiek leider veel vrienden verloren. De Appel heeft het volgens het NT goed gedaan en 

met veel moeite vrienden weer teruggewonnen. Dogtroep is echter, met voorheen 7000 vrienden, ‘als een 

kaartenhuis in elkaar gedonderd’. De conclusie dat Dogtroep nu niet meer bestaat zegt volgens het NT iets 

over deze manier van financieren. In het geval van subsidie weet het NT dat zij in ieder geval vier jaar 

vooruit kan, en dat wordt hierdoor meer continu en betrouwbaar bevonden. Introdans noemt bij de 
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gebrekkige continuïteit van het mecenaat de recessie, en benadrukt dat ‘het niet realistisch is dat een 

instelling in deze tijd kan rekenen op een mecenas’. Introdans zegt dat voor continuïteit altijd - en zeker 

gezien de huidige recessie - een stevige, betrouwbare overheid nodig is om te zorgen dat de instellingen 

kunnen blijven voortbestaan. 

 De Bachvereniging is enigszins neutraal en vindt dat er aan elke vorm van financiering haken en ogen 

zitten, zeker in verband met de huidige recessie. Het mecenaat zorgt daarom niet voor minder continuïteit. 

Dit geldt volgens haar ook voor structurele subsidie, omdat ze nu nog niet weet of ze in 2013 weer voor vier 

jaar subsidie krijgt. Zij merkt op: “In jaren zorgt het mecenaat met een Bachfondsdeelnemer met een 

contract voor vijf jaar wel voor één jaar meer continuïteit dan subsidie, die voor vier jaar wordt vastgesteld”. 

De vriendenvereniging vindt zij minder continu, omdat vrienden elk jaar op kunnen zeggen, en meer uit zijn 

op de voordelen van de vereniging dan op ‘het geven’ an sich. Zij kunnen makkelijker (bijvoorbeeld als men 

tegenvallend geplaceerd is bij de Matthäus-Passion) besluiten zich terug te trekken. 

 De Appel noemt het mecenaat met hun vriendenvereniging aardig continu. De overheid vindt zij niet 

betrouwbaarder dan een mecenas, want beiden kunnen zich terugtrekken. De Appel heeft namelijk het 

terugtrekken van vrienden moeten ervaren bij het vertrek van de oude artistiek leider, die stond voor de 

signatuur van vrijgevochtenheid en het doorbreken van tradities. Er is toen constant hard gewerkt aan het 

bewijzen dat deze signatuur en magie, ook met de komst van de nieuwe artistiek leider, bij de Appel bleven 

horen. In de loop der tijd zijn er toen nieuwe vrienden bijgekomen en oude vrienden teruggekomen. 

 

Wisselwerking subsidie met mecenaat 

De onderzochte cases hebben ook ervaren dat zowel de af- als aanwezigheid van subsidie invloed kan 

hebben op het zoeken naar mecenaatsgelden. De Appel heeft een keer de afwezigheid van subsidie als 

een stimulans gezien om op een creatieve manier particuliere bronnen aan te boren. Door de weigering 

van de gemeente om subsidie te geven aan het huidige Appeltheater, heeft de Appel een 

mecenaatsconstructie met obligaties ingezet, omdat zij het geld ergens anders vandaan moest halen.  

 De Bachvereniging ervaart deze wisselwerking, doordat ze 21 procent subsidie krijgt, de andere 79 

procent weet te generen uit vijf andere kanalen. Volgens de Bachvereniging laat een instelling dan zien dat 

er al geïnvesteerd wordt, waardoor andere geldschieters sneller vertrouwen in de instelling hebben. 

Introdans benoemt ook deze positieve hefboomwerking: 75 procent subsidie legt een basis om eventuele 

andere giften te genereren. Van de subsidievertrekkers wordt door Introdans gezegd dat zij als het ware 

een ‘keurmerk van kwaliteit’ met zich meedragen, omdat een onafhankelijke commissie per subsidiënt naar 

het kunstproduct heeft gekeken. Ervaring leert Introdans dat mecenassen en sponsoren dit kwaliteits-

keurmerk met zich meenemen in hun overwegingen. Subsidie geeft volgens Introdans hierdoor een 

gezonde impuls aan de krapte op de markt.  

 

4.1.2. Culture of asking 

Van de onderzochte cases volgt alleen de Bachvereniging bij de totstandkoming van het Bachfonds (het 

nieuwe mecenaat) de Amerikaanse via-via strategie: de culture of asking. De andere cases passen deze 

strategie in meer of mindere mate toe, maar niet zoals de Bachvereniging, die dit bewust doet. Allen geven 

dan ook in meer of mindere mate inzicht in de aspecten die gepaard gaan met de culture of asking. 
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De rol van de zakelijk leider – de vrager om geld: 

In de culture of asking staat de rol van de vrager om geld centraal. In dit onderzoek gaat dat bij drie van de 

vier instellingen om de zakelijk leider, omdat deze belast is met alle zakelijke en financiële taken, 

waaronder ook het mecenaat valt. Uitzondering is Introdans, waar de artistiek leider verantwoordelijk is 

voor het mecenaat. De Appel benoemt dat de baan van zakelijk leider lastig is, omdat hij over een veelheid 

van capaciteiten moet beschikken ten aanzien van bedrijfsvoeren en omdat hij niet kan delegeren. De 

leiders spelen al veelal een rol bij het wijzigen en initiëren van nieuwe mecenaatsvormen, teneinde het 

mecenaat nieuw leven in te blazen, zodat deze meer rendabel wordt. Hierbij gaat het bij het NT om het 

samenvoegen van vriendenverenigingen van de Koninklijke Schouwbrug en het NT en het initiëren van een 

jongerennetwerkclub; bij de Bachvereniging om het ontwikkelen van het nieuw Bachfonds en bij Introdans 

om het wijzigen van de vriendenvereniging in een piramidesysteem. Alleen de twee leiders van een 

instelling met een major donor (de Bachvereniging en Introdans) hebben ervaring met het vragen om geld.  

 Zij geven ook aan dat niet iedereen geschikt is voor het vragen van geld aan rijke gevers. De 

Bachvereniging heeft een zakelijk leider die goed is in vragen en netwerken en erg Amerikaans is 

georiënteerd als het gaat om fundraising, omdat Amerika hiermee twintig jaar voorloopt op Nederland. Zij 

geeft aan veel van Amerika te kunnen leren en veel contacten te hebben met instellingen in Amerika. Er is 

voorts gekeken wat er uit Amerika ‘vertaald’ kan worden naar de Nederlandse situatie van de 

Bachvereniging. De zakelijk leider van de Bachvereniging zegt dat het soms wel gek is om met !10.000,- in 

het achterhoofd een gesprek in te gaan, maar dat het dan belangrijk is om op dit punt durf en lef te hebben. 

Men zou zich niet moeten schamen om te vragen. De Bachvereniging heeft dan ook veel positieve 

ervaringen met mensen om geld vragen. Ook Introdans heeft een goede vrager in de persoon van de 

artistiek leider. De reden dat bij Introdans niet de zakelijk maar de artistiek leider de vrager is, is dat hij 

grote capaciteiten heeft op het gebied van netwerken, wat hij op gevoel doet. Daarbij bepaalt hij het 

artistieke beleid, waardoor hij op zeer directe wijze betrokkenheid kan creëren bij het overbrengen en 

uitdragen van het ‘artistieke vuur’ naar de geldschieters.  

 

Vragen om grote giften - instellingen met alleen een vriendenvereniging: afkeer 

De instellingen die alleen een vriendenvereniging hebben (de Appel en het NT), geven aan afkerig te zijn 

van grote giften in het algemeen. Dit komt ten eerste voort uit angst voor artistieke inmenging, en daarnaast 

hebben zij moeite met het vragen om grote giften. De noodzaak tot het vragen wordt ook beperkt door het 

feit dat instellingen aangeven dat zij het niet nodig hebben, dankzij de huidige vierjarig toegekende subsidie 

en de vriendenvereniging voor de extra’s. 

 Beiden hebben wel eens overwogen om rijke particulieren aan zich te binden, door bijvoorbeeld 

binnen de vriendenvereniging een selectie te maken van de rijkste vrienden en deze te vragen. De Appel 

vond het te ver gaan om een selectie tussen ‘normale’ en rijke vrienden te maken. Ook vindt de Appel het 

vreselijk om te gaan ‘leuren’ om geld. Het NT heeft wel eens via het eigen Haagse netwerk geprobeerd om 

rijke particulieren te benaderen, wat maar een paar giften tussen de !200,- en !2.000,- heeft opgeleverd. 

De Appel geeft aan dat mecenaat wel een mogelijkheid is voor het uitbreiden van het vermogen, maar dat 
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een instelling hier pas in een noodsituatie toe over zou moeten gaan. Echter, het voorbestaan van een 

instelling mag ook niet afhangen van deze rijke vrienden. De focus moet liggen op de eigen artistieke 

kracht en bijzonderheid van het theaterbedrijf.  

 

Vragen om grote giften – instellingen met een major donor: persoonlijk contact 

Introdans en de Bachvereniging maken wel gebruik van de zogenaamde major donors en hebben ook 

minder tot geen moeite om om giften te vragen. De totstandkoming van de band met de major donor(s) ligt 

bij zowel Introdans als de Bachvereniging in de persoonlijke sfeer, namelijk door de contacten van de 

leiders die hoofdverantwoordelijk zijn voor het mecenaat. Deze leiders kiezen de mecenassen zelf uit hun 

persoonlijk netwerk of ze proberen bij diegene persoonlijk betrokken te raken. Bij de Bachvereniging zorgt 

de zakelijk leider bijvoorbeeld dat hij aanwezig is bij concerten, zodat hij potentiële major donors uit het 

publiek leert kennen en kan aanspreken. Voorts bouwen beide instellingen zorgvuldig een band op met de 

gever door lunches en diners, en ze maken met hen het proces door van geïnteresseerd raken in de 

instelling tot het aangaan van een persoonlijke vriendschap. Daarbij bouwen ze een goede duurzame 

relatie op. 

 Bij Introdans benadert de artistiek leider de gever dan voor een concreet doel - passend bij de 

gever - waaruit een eenmalige gift voort kan komen. Introdans gaat niet bewust op zoek naar rijke gevers, 

maar weet wel dat sommige mensen eventueel het geld hebben om iets te doneren, en houdt de mogelijke 

gift bij ontmoetingen wel altijd in het achterhoofd. De Bachvereniging gaat daarentegen wel bewust op zoek 

naar rijke gevers en de zakelijk leider heeft bij elk gesprek dan ook !10.000,- in zijn hoofd. Bij een derde of 

vierde afspraak zeggen gevers veelal ‘ja’. Hij vraagt ze voor geld of een bijdrage in natura, bijvoorbeeld 

nieuwe computers via een bedrijf of cursussen voor de medewerkers van de Bachvereniging. 

 Bij Introdans lag het initiatief in het geval van de langdurige major donor Donald Reichel 

gedeeltelijk bij de major donor zelf, omdat hij, als vriend en fan van Introdans, na een goede voorzet van de 

artistiek leider zelf besloten heeft te geven. Met hem heeft de artistiek leider van Introdans al twintig jaar 

een extra bijzondere band, waarbij de geefconstructie het midden houdt tussen mecenaat en sponsoring. 

Hij is sponsor omdat hij, net als andere sponsoren, met zijn bedrijf elk jaar de minimale sponsordonatie à 

!15.000,- per jaar betaalt, wat opgaat in de totale baten van Introdans. Maar hij is mecenas omdat hij 

emotioneel betrokken is en een hechte vriendschap heeft met de artistiek leider. Hierdoor blijft hij Introdans 

altijd en doorlopend bekostigen, met welk bedrijf dan ook, en hij laat zich hierbij niet tegenhouden door 

omstandigheden als een economische recessie. 

 

De rol van het bestuur:  

De mate waarin het bestuur als geheel een rol speelt bij de ontwikkeling van het mecenaat verschilt: bij de 

instellingen met een major donor is deze groot (de Bachvereniging), tot matig (Introdans), en de banden 

tussen de leiders en de besturen zijn hecht. Bij deze instellingen ligt de focus erop meer donoren aan zich 

te binden, waar het hele bestuur aan bijdraagt. Bij instellingen met enkel een vriendenvereniging (de Appel 

en het NT) is de rol voor het bestuur geringer. Bij deze instellingen hebben de besturen met name een 

functie in de ontwikkeling van de vereniging en de besteding van de gelden.  
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 De Bachvereniging heeft een erg actief bestuur. Omdat dit geld kost, besteedt het bestuur een deel 

van de binnengekomen vriendenbijdragen aan eigen overheadkosten, wervingskosten voor publiciteits-

materiaal en aan vriendenactiviteiten. In Amerika is het vanzelfsprekend dat bestuursleden jaarlijks aan de 

eigen instelling doneren, en dit heeft de Bachvereniging overgenomen door ook de besturen Bachfondslid 

te maken. De Bachvereniging zegt dat deze bestuursleden progressief zijn en het voordeel van het 

Amerikaanse model inzien. Tevens zijn zij welgesteld genoeg om dit te kunnen doen. Zij zegt dat 

Nederland dit niet gewend is, en dat tijd besteden aan een bestuursrol veelal als voldoende wordt 

beschouwd, maar door zelf te geven kunnen zij het goede voorbeeld geven aan andere gevers. 

 Van hun bestuursleden wordt daarnaast ook verwacht dat ze veel tijd steken in het werven van 

nieuwe major donors binnen hun netwerk (privé of bedrijfsleven). Deze mensen vragen daarna weer 

andere bekenden, waardoor een olievlek moet ontstaan van gevers die elkaar kennen (100 in totaal). De 

bestuursleden van de Bachvereniging hebben ook ‘hele rijke mensen’ in hun netwerk. Bij hen wordt 

geprobeerd om een eenmalige een grote gift van !50.000,- of !100.000,- los te krijgen voor een speciaal 

project. Tot nu toe is dit nog niet gelukt, maar volgens de Bachvereniging liggen er goede kansen. De 

bestuursleden hebben ook een ondersteunende rol voor de zakelijk leider om hem te helpen met vragen. 

Omdat de zakelijk leider van de Bachvereniging midden dertig is, zegt hij niet altijd oudere gevers aan te 

kunnen spreken voor een gift. Rangen en standen spelen bij sommige gevers een rol. Dan zorgt hij dat de 

juist gever aan de juist vrager wordt gekoppeld, dus iemand uit het bestuur van gelijk pluimage qua leeftijd 

en achtergrond. Leidraad voor hoe de bestuursleden mensen moeten vragen, is het boek ‘Yours for the 

asking’ van R.Levy, dat zij cadeau kregen van de Bachvereniging.   

 Het NT zegt daarentegen dat zij een inactief bestuur heeft. Dit vormt een grote faalfactor, omdat zij 

met name niet actief is in de verjonging van de vrienden, hetgeen het NT wel nodig vindt. Daarbij is het NT 

de enige onderzochte casus waarbij het bestuur van de vriendenvereniging, en niet de instelling zelf met 

het  administratieve en uitvoerende deel van de vriendenvereniging is belast. Zij hebben dus een grotere 

taak op het gebied van uitvoering en administratie dan andere vriendenbesturen. Volgens het NT ligt aan 

het inactieve bestuur een gebrek aan expertise en tijd ten grondslag, en het feit dat het bestuur uit oudere 

generaties bestaat. Hierdoor is de vergrijzing en het overlijden van ouderen tevens een faalfactor, aldus het 

NT. De oorzaak hiervan is echter mogelijk gelegen in de andere faalfactor, namelijk het niet investeren in 

een bestuur dat zich actief bezighoudt met het onderhouden en uitbouwen van het mecenaat. 

Ter bestrijding van bovengenoemde faalfactor heeft het NT de Royal Culture Club (RCC)  

opgericht, die het goed doet. Het nadeel van deze RCC is echter dat het geen echte vriendenstructuur kent 

en geen geld binnenbrengt. Daarom heeft het NT meermaals overwogen de stichting in company te 

organiseren, en een publiciteitsmedewerker voor het mecenaat aan te nemen (zoals de andere drie cases 

hebben), zodat er meer controle op de vriendenclub komt. Echter, dit wil het NT toch niet, omdat ‘de kosten 

niet opwegen tegen de baten’. Zij wil voor de huidige 650 vrienden geen speciale salarispost opzetten - bij 

‘6000 zouden ze hier niet over zeuren’. Daarbij zouden dan de contributies omhoog moeten, waardoor het 

NT bang is dat er vrienden afhaken. Ook huldigt het NT het principe dat de vriendenstichting ‘zijn eigen 

broek op moeten kunnen houden’. Momenteel is het mecenaat vooral ‘liefdewerk, oud papier’ voor de 

bestuursleden. Daarom heeft het volgens het NT ook geen zin om de vrienden in company te organiseren. 

Hieruit valt te concluderen dat het NT in een patstelling staat, waarin zij niet verder komt: enerzijds wil het 
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NT verjongen, maar faalt het bestuur erin om dit te bewerkstellingen, anderzijds wil het NT de administratie 

en uitvoering niet zelf bekostigen, waardoor de gewenste verjonging niet wordt behaald. 

Publiciteit major donor: 

Om mensen te vragen passen Introdans en de Bachvereniging een strategie toe: 

! Niet zomaar iedereen ‘lukraak’ vragen want daarvoor zijn bedragen te groot; 

! Niet vragen binnen de vriendenvereniging, zij vallen in eerste instantie buiten de doelgroep; 

! Wel bestuursleden inzetten. 

De Bachvereniging probeert wel donoren uit de vriendenvereniging te bereiken via: 

! Interne publiciteitsmiddelen, met bijvoorbeeld een artikel in een thuisbezorgde vriendennieuwsbrief 

over een bestuurslid dat deelneemt aan het Bachfonds. De Bachvereniging hoopt dat een dergelijk 

artikel aanstekelijk werkt, zodat vrienden die er eerst misschien niet bewust van waren, zich kunnen 

realiseren dat zij zich hier ook geld voor hebben. 

 

Leren van andere instellingen 

Als enige van de vier cases heeft de Bachvereniging, naar Amerikaans voorbeeld, zich bij de keuze voor 

het nieuwe Bachfonds laten inspireren door ander instellingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de 

Lotgenoten van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE), die een vergelijkbare constructie heeft met 99 

vrienden, welke !1.000,- per jaar betalen. Hieraan heeft de Bachvereniging, waarmee zij goede contacten 

onderhoudt, ook enkele ideeën ontleend. De Bachvereniging zegt dat beide instellingen zowel 

concurrerend als niet bedreigend voor elkaar zijn op dit onderwerp. Concurrerend omdat ze in dezelfde 

vijver vissen, en niet bedreigend omdat ze ook beiden unieke instellingen zijn, zodat ook wel wordt gekeken 

waarin ze van elkaar kunnen leren.  

 

Nederland versus Amerika 

Alleen de cases met een major donor maken een vergelijking tussen het cultuurmecenaat in Nederland en 

de Verenigde Staten, omdat dit veelal als voorbeeld voor hen wordt gebruikt. Zoals reeds aan bod kwam is 

Bachvereniging erg positief over de invloeden uit Amerika. Zij gebruiken veel Amerikaanse literatuur en 

kijken hoe zij Amerikaanse ervaringen kunnen vertalen naar hun eigen situatie. De Bachvereniging geeft 

aan dat men vragen om geld in Nederland niet gewend is. “Dat wordt vervelend gevonden, je gaat geen 

bekenden vragen, en niet bedelen”. Daarbij is het verschil dat er in Nederland een goed subsidiestelsel is, 

dat volgens de Bachvereniging ook niet mag verslechteren. De Bachvereniging vindt het daarnaast juist 

inspirerend dat er in Amerika wordt gezegd dat er gewoon heel veel geld bij mensen is, maar dat je er wel 

om moet vragen, want als jij er niet om vraagt, weten ze ook niet dat je het nodig hebt. Zij huldigt dan ook 

het handelen van de Nederlandse overheid. 

 Introdans vindt het goed dat Nederland (waaronder zijzelf) met het mecenaat bezig is, maar zij is 

negatief over de mate waarin de Nederlandse regering aanstuurt op het (Amerikaanse) mecenaat voor 

Nederlandse instellingen. Ze noemt het ‘stom’ en ‘een overspannen situatie’, waarbij Nederland Amerika 

maar na móet doen en waarbij irrealistische doelen worden gesteld. Zo wordt het MOMA in New York als 

voorbeeld gesteld, maar wordt vergeten dat daar op de afdeling private funding 47 mensen werkzaam zijn. 

Zij zegt dat dit heel lastig is te realiseren voor een podiumkunstinstelling (als Introdans), omdat het 
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onbetaalbaar is. Daarbij noemt Introdans als verschillen het andere Nederlandse kunstbeleid, het gebrek 

aan een geeftraditie in Nederland en de lange traditie die Amerika heeft op dit gebied. Tevens wordt het in 

Amerika heel belangrijk gevonden om uit te dragen dat je geld hebt, bijvoorbeeld door het doneren te aan 

een culturele instelling. In Nederland loopt men niet te koop met het feit dat men geld heeft, laat staan dat 

men het wil doneren. Daardoor worden er in Nederland minder snel rijke mensen gevonden en heeft het 

volgens Introdans geen zin om hier publiciteit voor te voeren. Hierdoor kan, volgens Introdans, Nederland 

deze Amerikaanse formule niet in één à twee jaar zomaar één op één overnemen. Introdans denkt dat er 

ongeveer twintig jaar voor nodig is om Nederland naar een mecenaatsconstructie toe te laten groeien. 

 

4.1.3. Geven ‘om niet’: baten voor de gevers 

 

Tegenprestaties vrienden 

De Bachvereniging geeft als enige casus aan dat bij het mecenaat eigenlijk ‘het goede gevoel’ voorop dient 

te staan en dat er eigenlijk geen tegenprestaties moeten zijn. Het zou volgens hen een voorrecht moeten 

zijn voor een particulier om iets mogelijk te maken. Op de site en in het publiciteitsmateriaal van de 

Bachvereniging staat het woord ‘tegenprestaties’ nog wel vermeld, en nu lijkt het meer te gaan om wat men 

terugkrijgt, in plaats van om het geven zelf. “Ik geef, opdat ik terugkrijg” zou immers niet moeten gelden. De 

Bachvereniging is zich ervan bewust dat dit idealer klinkt dan dat in Nederland gebruikelijk is en erg 

gebaseerd is op het Amerikaanse gedachtegoed dat zij naleeft. Een Nederlander zou volgens haar meer 

redeneren volgens ‘de mate wat hij ervoor terugkrijgt als hij iets geeft’. 

 Alle instellingen met een vriendenvereniging - ook de Bachvereniging - zijn zich bewust van het feit 

dat zij met tegenprestaties vrienden aan zich kunnen binden. Allen hebben dan ook diverse voordelen aan 

het lidmaatschap van de vriendenvereniging verbonden. Het gaat hier om: 

 

! Het ontvangen van gratis vriendennieuwsbrieven (de Appel, het NT, de Bachvereniging, Introdans); 

! Korting op gewone toegangskaarten/abonnementen (de Appel, de Bachvereniging); 

! Gratis toegang/korting bij speciale theatervoorstellingen/arrangementen/theater- of concertreizen voor 

vrienden (de Appel, het NT, de Bachvereniging, Introdans); 

! Gratis toegang/korting bij randactiviteiten, lezingen, debatten, inleidingen, rondleidingen, openbare 

repetities et cetera (de Appel, het NT, de Bachvereniging, Introdans); 

! Voorrang bij de bestelling van kaarten (het NT, de Bachvereniging); 

! Voorrang bij het inschrijven voor workshops (Introdans); 

! Korting op cd’s, programmaboekjes, boeken, kleding (de Bachvereniging, Introdans); 

! Vriendendienst, ophalen en thuisbrengen van ouderen (het NT); 

! Meestemmen en bijwonen van de uitreiking van de vriendenprijs aan jong acteertalent (het NT); 

! Vriendenforum (Introdans); 
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! Gratis toegang bij borrels met ontmoetingen met artiesten, want persoonlijk contact en een emotionele 

binding met de kunstwereld wordt door de vrienden interessant gevonden (de Appel, het NT, de 

Bachvereniging).1 

 

Bij alle instellingen krijgen alle vrienden dezelfde tegenprestaties. Alleen de instellingen met een 

trapsgewijze organisatie van de vriendenvereniging (de Bachvereniging en Introdans) bieden aan de 

hogere ‘trappen’ meer tegenprestaties, welke in de bijlage zijn weergegeven. Reden hiervoor is dat zij het 

aantrekkelijker willen maken om meer geld te doneren. Deze differentiatie van tegenprestaties blijkt een 

succesfactor: Introdans heeft sinds 2008 een trapsgewijze organisatie van de vriendenvereniging en heeft 

sindsdien 25 procent meer inkomsten uit de vriendenvereniging weten te genereren. De Appel, die slechts 

één vriendtarief á !15,- hanteert, past deze differentiatie bij enkele (iets) grotere gevers op haar eigen 

manier toe. Zij stuurt namelijk een bedankbriefje naar diegenen die !50,- of !100,- doneren. Het NT kent 

geen gevers die meer geven dan het voorgeschreven bedrag. Beiden geven aan dat een verhoging van de 

vriendenbijdrage ervoor zou zorgen dat het aantal vrienden terugloopt. Het NT zegt dat de vrienden al 

moeite hebben met de huidige !35,-. Bij deze twee instellingen met alleen een vriendenvereniging is er 

geen enkele invloed in de vorm van naamsvermelding van de vrienden op de communicatie, het 

management en de PR. Naamsvermelding in publiciteitsmateriaal en in het gebouw gebeurt bij deze 

instellingen alleen in het geval van sponsoring.  

 

Tegenprestaties major donors 

Voor de major donors van de Bachvereniging en Introdans zijn er andere tegenprestaties dan bij de 

vriendenvereniging. De motivatie van de major donors om te geven is volgens de instellingen gelegen in 

het feit dat zij meer financiële middelen hebben en deze graag aan die goede doelen schenken, waarvan 

ze de instelling en de sector leuk vinden. De baten bestaan meer uit het opbouwen van een (persoonlijke) 

relatie, waardoor zij een ‘echte mecenas’ zijn. Deze instellingen staan open voor veel naamsvermelding 

(ook bij een extreem grote gift), maar twijfelen over de mate waarin de Nederlandse gever hier behoefte 

aan heeft. Ervaring leert Introdans namelijk dat Nederlandse gevers deze naamsvermelding niet willen om 

zelf in beeld te komen, maar uit sympathie voor Introdans. De Bachvereniging vindt naamsvermelding 

interessant vanuit de voorbeeldfunctie die het kan hebben voor nieuwe gevers. Een gift zou immers andere 

giften kunnen genereren, ook in de eigen achterban. Als de gever geen publiciteit wil, zou de 

Bachvereniging wel uitgebreid (met name interne) publiciteit zoeken, maar de gift anonimiseren. 

 Door de aard van de schenking en de fiscale voordelen zijn bij het Bachfonds geen formele 

tegenprestaties aan de orde. Hoewel de Bachvereniging aangeeft dat deze donors niet primair uit zijn op 

tegenprestaties en voordelen zoals gewone vrienden, zegt zij wel voor deze categorie ‘een tandje harder’ te 

lopen door extra activiteiten voor major donors te organiseren. De Bachvereniging wil ‘echt wat betekenen’ 

voor de major donors, en iets opbouwen dat vergelijkbaar is met de kringen van het Concertgebouw. Naast 

de gewone vriendenvoordelen kunnen de major donors bij de Bachvereniging de volgende tegenprestaties 

krijgen: 

                                                 
1 Dit punt is volgens de instellingen een belangrijke opbrengst voor de gevers. Zie meer hierover in paragraaf 4.2.4, Persoonlijk 
contact. 
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! Een 5-jaarsabonnement op de Matthäuspassion; 

! Naamsvermelding op de website; 

! Naamsvermelding op publiciteitsmateriaal (programmaboekje, seizoensbrochure). 

 

Introdans werkt niet met meerdere major donors in een geefkring, maar met individuele gevers die 

eenmalig geven aan een concreet doel. Als de gever er iets voor terug wil (wat veelal niet het geval is), 

stemt zij daarom de tegenprestatie af op wat de gever wil. Sommigen willen bijvoorbeeld een prominentere 

rol spelen in hun eigen gift. Dit is echter volgens Introdans niet te vergelijken met wat gevers in Amerika 

willen. Wat major donors bij Introdans bijvoorbeeld graag terugwillen voor een grote gift zijn: 

 

! Kaarten voor premières; 

! Naamsvermelding in boek dat ze hebben bekostigd; 

! Voorwoord in boek dat ze hebben bekostigd; 

! Kleine ontvangst met borrel bij opening project, met diverse betrokkenen, waaronder de dansers; 

! Rondleiding door het gebouw. 

 

Ook de baten voor langdurig major donor bij Introdans Reichel zijn louter immaterieel, want Introdans voelt 

voor hem als familie. Hij hoeft dan ook geen naamsvermelding, wat hem volgens Introdans tot een echte 

Nederlandse mecenas maakt. Hij treedt maar in zeer geringe mate op de voorgrond als mecenas, want hij 

staat zich er totaal niet op voor, aldus Introdans. Wel krijgt hij van Introdans twee kaartjes per première, is 

er net als bij een gewone sponsor naamsvermelding van zijn bedrijf op de site van Introdans en hangt er 

een eenvoudig uitgeprint logo van zijn bedrijf in de hal van Introdans.  

 

4.1.4. Person to person – persoonlijk contact 

 

Persoonlijk contact met de vrienden 

Als belangrijkste succesfactor van het mecenaat wordt door alle ondervraagde cases unaniem de 

persoonlijke band en de betrokkenheid met het (gevende) publiek genoemd. Het zorgt volgens de vier 

instellingen voor een vaste en trouwe groep bezoekers, die enerzijds voor een financiële ‘vaste bodem’ bij 

de instelling zorgen, en anderzijds zorgen voor een emotionele binding tussen de instelling, de stad en de 

samenleving.  

 Alle instellingen zijn dan ook doorlopend bezig met het vergroten van het vriendenaantal, 

bijvoorbeeld door een jongerenabonnement aan te bieden dat alleen te verkrijgen is met een 

vriendenlidmaatschap (de Appel). De instellingen met alleen een vriendenvereniging (het NT, de Appel) 

geven daarbij aan dat verjonging een belangrijk speerpunt is, om de faalfactor van het verouderen en het 

overlijden van de vrienden te compenseren. Deze instellingen geven voorts aan dat persoonlijke 

betrokkenheid voor alle vrienden geldt. Bij instellingen met ook een major donor (de Bachvereniging, 

Introdans) is er minder intens persoonlijk contact met hun normale vrienden, aangezien dit praktisch 

onmogelijk is, maar met name met de major donors. Toch kunnen de vrienden wel contact maken met de 
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instellingen, bijvoorbeeld bij de vriendenstand tijdens de concerten of via de marketingmanager (de 

Bachvereniging) of via een medewerker bij de programmaboekuitgifte (Introdans). 

 Een belangrijke succesfactor van het persoonlijk contact met de vrienden is bij alle instellingen het 

organiseren van ontmoetingen met de acteurs en regisseurs (het NT, de Appel), artistiek leider en 

muzikanten (de Bachvereniging), en dansers (Introdans). Vrienden vinden dit namelijk geweldig. Introdans 

zegt dat de reputatie die dit talent met zich meebrengt bij het publiek tot de verbeelding spreekt. Sommige 

mensen kennen deze artiesten ook goed, omdat ze al jaren ‘over de vloer’ komen. Woorden die dit 

persoonlijk contact kenmerken zijn bij de Appel ‘familiegevoel’, ‘emotionele binding’, ‘toegankelijkheid’ en 

‘laagdrempeligheid’. De artiesten van de vier cases hebben echter niet altijd zin in deze ontmoetingen en 

zien het soms als een verplichting, maar ze werken wel altijd mee en dan tonen ook zij hun inzet. Voor 

musici bij de Bachvereniging is de ontmoeting met de vrienden optioneel. Introdans organiseert deze 

ontmoetingen als enige onderzochte casus niet voor de gewone vrienden, maar alleen voor de major 

donors. 

 De Bachvereniging verzorgt het persoonlijk contact met de vrienden van begin tot eind en belt als 

enige van de vier instellingen de vrienden die hun lidmaatschap opzeggen na. Dit doen zij om te 

inventariseren wat de reden van de opzegging is en te uiten dat ze het jammer vinden. De Appel is 

daarentegen ook kritisch over het persoonlijk contact met de vrienden, en zegt dat het publiek niet te 

centraal moet komen te staan, om te voorkomen dat een instelling afhankelijk wordt van het mecenaat. 

 

Persoonlijk contact met major donors 

Persoonlijk contact met de major donors neemt bij de Bachvereniging en Introdans een zeer voorname rol 

in, want met hen is erg goed en vriendschappelijk contact. Aan hen worden goede plaatsen aangeboden bij 

premières, er wordt dikwijls samen geluncht en gedineerd met de zakelijk en/of artistiek leider en eventueel 

een bestuurslid. Dit kan buitenshuis plaatsvinden, maar mensen worden ook thuis bij de zakelijk of artistiek 

leider uitgenodigd, zodat ze worden toegelaten tot het persoonlijke vriendennetwerk. Goed contact 

onderhouden met de major donors kan er volgens Introdans voor zorgen dat de risico’s worden beperkt en 

het mecenaat niet uitloopt op een fiasco. Dit doet Introdans door zorgvuldig contracten op te stellen, 

samenwerkingen te evalueren, na te bellen als een major donor niet kan komen bij een première en dan 

andere kaarten aan te bieden en jaarverslagen en recensies te zenden.  

 

Persoonlijk contact en de besteding van de mecenaatsgelden 

Persoonlijk contact komt ook tot uiting in de besteding van de gelden van de vriendenverenging. Bij drie 

van de vier instellingen gaan deze gelden naar een (groot) concreet doel, dat ten goede komt van de 

vrienden zelf, zodat ze zichtbaar iets teruggeven aan de vrienden. Het gaat hier bijvoorbeeld om nieuwe 

stoelen en lichtapparatuur bij de Appel, een film over het NT, een concertvleugel bij het NT en gratis 

programmaboekjes voor het gehele publiek (zowel vriend als geen vriend) bij Introdans. Op deze manier 

ervaren de vrienden van alle instellingen dat zij bijdragen aan de instelling, omdat ze weten waar het geld 

naartoe is gegaan. De Bachvereniging laat daarentegen het geld van de vriendenvereniging als enige 

opgaan in het geheel van inkomsten. Er vloeit ook een gedeelte van de gelden die binnenkomen via de 
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vriendenvereniging bij alle vier de instellingen direct terug naar de extra activiteiten die de vriendenstichting 

voor de vrienden organiseert, zodat zij hier ook van profiteren.  

  De twee instellingen met een major donor gebruiken de mecenaatsgelden ook aan zichtbare 

doelen ten gunste van de gevers. De major donors worden bij Introdans benaderd om eenmalig een gift te 

doen aan een concreet doel dat de Introdans met de gever zelf bepaalt. Het moet een doel zijn dat de 

gever leuk vindt en dat bij de gever past. Het gaat hier bijvoorbeeld om een DVD-box, een buitenlandse 

tournee, een boek of live-muziek bij een voorstelling. Het bedrag van de heer Reichel wordt behandeld als 

alle andere sponsorgelden, en deze gaan op in het totale budget van Introdans. Bij de Bachvereniging gaat 

het geld van het nieuwe Bachfonds met de major donors per seizoen wel, in tegenstelling tot het geld van 

de vrienden, naar speciale projecten, waardoor de major donors het geïnvesteerde geld direct terugzien. 

Rond deze speciale projecten zullen ook extra activiteiten (bijvoorbeeld diner, inleiding artistiek leider) 

worden gepland. Op deze manier wil de Bachvereniging de major donors extra bij de vereniging betrekken.  

 

Kosten mecenaat 

De vier cases geven voorts allen aan dat het mecenaat met name tijd kost. Dit geldt zowel voor de zakelijk 

leider van alle instellingen, voor het bestuur van de Bachvereniging en Introdans en voor de artistiek leider 

bij Introdans. Veel tijd die nodig is om betrokkenheid te creëren zit in het organiseren van borrels, 

openingen van het theaterseizoen met voorpremières en extra activiteiten voor vrienden. Ook kost het ook 

medewerkers die dichtbij de vrienden betrokken zijn veel tijd, omdat zij vaak aanwezig zijn bij concerten en 

voorstellingen, onder andere bij programmaboekuitgifte (de Appel, de Bachvereniging, Introdans).  

 

Contact tussen de vrienden 

Bij twee instellingen wordt niet alleen het persoonlijk contact met de instelling als succesfactor genoemd, 

maar ook het persoonlijk contact van vrienden onderling. Bij het NT kan dit plaatsvinden bij de RCC, de 

jongerennetwerkorganisatie. Zij krijgen dan met korting een complete avond uit met toneelvoorstelling, 

voorbespreking, diner, ontmoeting met de acteurs et cetera. Hierbij is het doel het ontmoeten van jongeren 

- veelal jonge Haagse ambtenaren - die een gezamenlijke interesse in toneel hebben en op deze manier 

ook kunnen netwerken. Het NT zegt dat dit goed loopt; hoewel zij geen geld opbrengen, vormen zij wel een 

vast publiek. Ook Introdans wil contact tussen de vrienden onderling en tussen de vrienden en Introdans 

bevorderen door in de toekomst een vriendenforum te maken.  

 

4.1.5. Fiscale voordelen  

Passend binnen de vooruitstrevende manier waarop de Bachvereniging met het cultuurmecenaat omgaat, 

is zij ook de enige instelling die publiciteit geeft aan het feit dat het mecenaat fiscale voordelen heeft voor 

de gever, hetgeen tevens een succesfactor van het mecenaat is, aldus de Bachvereniging. Als een 

Bachfondsdeelnemer immers gedurende vijf jaar het gevraagde bedrag van !1.000,- per jaar betaalt, krijgt 

hij een belastingvoordeel van 52 procent (hoogste schijf van belastingen, wat meestal het geval is onder de 

Bachfondsdeelnemers), waardoor de gift de gever feitelijk maar !480,- kost. Daarnaast kan men vriend 

voor het leven worden door een lijfrenteschenking van ten minste ! 125,- per jaar te doen. Net als bij het 

Bachfonds gaat dit via een notariële akte, en dit bedrag is geheel fiscaal aftrekbaar en kent niet de 
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drempelregeling van andere giften. Introdans noemt in dit kader alleen de rol van de overheid, die het 

mecenaat kan stimuleren door regels op te stellen over fiscale aftrek van giften, waardoor het aantrekkelijk 

wordt om te geven, hetgeen bijdraagt aan een bloeiend kunstklimaat.  

 

4.1.6. Verzakelijking culturele sector  

  

Doel vriendenverenigingen 

Door de verzakelijking lijkt het doel van de vriendenverenigingen om de eigen inkomstennorm van de 

overheid te halen. De vraag is of deze vriendenverenigingen hiervoor ook zijn opgericht. Volgens de 

Bachvereniging en het NT zijn de doelen bij oprichting niet meer bekend. Het NT vermoedt dat de 

vriendenvereniging niet begonnen is om er geldelijk gewin mee te halen, maar om een sociaal netwerk in 

kleine kring te hebben - persoonlijk gewin van de vrienden zelf dus. De huidige doelen van de vrienden-

verenigingen en de doelen bij oprichting van de nieuwere vriendenverenigingen zijn bij alle instellingen 

echter gelijk: betrokkenheid creëren en een (vast) publiek binden aan de instelling, zodat zij overgaan tot 

donatie. Dit werpt zijn vruchten af, want vrienden bezoeken voorstellingen redelijk trouw en regelmatig. Nu 

is de financiële bijdrage dus wel een direct doel geworden. De Bachvereniging geeft hierover aan dat  

‘vrienden ook vooral een plat doel dienen en dat is geld binnenhalen en elke cent maakt het makkelijker om 

de artistieke doelstellingen te verwezenlijken. In feite maakt het dan niet uit wat de inkomstenbron is, zo 

onverschillig is het eigenlijk’. Desalniettemin heeft de jongerennetwerkvereniging van het NT nog steeds 

‘netwerken’ en geen geldelijk gewin als doel.  

 

‘Kunstproduct zien als gewoon product’ 

Er wordt door de onderzochte instellingen verschillend gereageerd op de verzakelijking en de mate waarin 

kunstinstellingen hun kunstproduct volgens Tabaksblat (lid commissie Cultuurprofijt / oud topman Unilever) 

meer moeten zien als een gewoon product. De Appel is het hier extreem niet mee eens, Introdans en de 

Bachvereniging zijn het hiermee wel eens, en het NT merkt met name de discrepantie op tussen wat de 

overheid en de (andere) instellingen vinden. 

 De Appel spreekt van “pure flauwekul en onzin om je kunstproduct te nivelleren tot een product dat 

vergelijkbaar is met een televisie of koelkast”. De Appel is juist bezig hun product te verbijzonderen, waarbij 

de nadruk ligt op het immateriële en het creëren van chemie om een productie. De overheid moet volgens 

de Appel juist immateriële en experimentele dingen stimuleren, zodat jonge generaties zich kunnen 

ontwikkelen en hun kunstproduct niet gaan vergelijken met een televisie of koelkast. De Appel ervaart tot 

haar spijt dat alles rond het theater commerciëler moet; het moet allemaal geld opleveren. Volgens haar 

zijn er hierdoor bijna geen kleinezaalvoorstellingen meer, want alles moet in schouwburgen en grote zalen. 

Deze doelstelling vindt de Appel niet passen bij het karakter van het theater. 

 De opvattingen van de Bachvereniging en Introdans staan hier haaks tegenover, want zij vinden de 

uitspraak ‘vanzelfsprekend’. De Bachvereniging ziet niet in waarom een kunstproduct niet vergeleken kan 

worden met een tastbaar gebruikvoorwerp, want voor sommige mensen is er aan een gebruiksvoorwerp 

immers ook een gevoelswaarde of immateriële waarde verbonden, zeker als dit handgemaakt is. Een 

verschil is wel dat kunstenaars gevoelig zijn ten aanzien van ‘het ding’ dat ze maken en dit zien als ‘hun 
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kind’. Maar concerten geven vindt de Bachvereniging ook een product, hoewel één met meer emotie en 

minder noodzaak. Het meenemen van deze emotie is volgens haar onderdeel van de marketing en 

verpakking, waarbij een instelling zijn eigen artistieke wetmatigheden moet gebruiken om publiciteit te 

zoeken en deze te verkopen. Dit zegt ook Introdans, want volgens haar zijn ‘alle immateriële waarden die 

kunstproducten onderscheiden van materiele producten bij het kunstproduct inbegrepen‘. Zij vindt dat 

instellingen die subsidie ontvangen niet in een ivoren toren moeten opereren, maar contact met het publiek 

moeten zoeken. Dat zijn ze immers verplicht aan mensen die moeten kunnen komen kijken. Introdans 

noemt het feit er op TV weinig media-aandacht is voor kunst en cultuur (behalve voor musicals) een 

faalfactor. Introdans ervoer zelf ook dat publiciteit veel kan opleveren, want een tv-spotje leverde hen 

bijvoorbeeld 20.000 extra bezoekers op. 

 Het NT zegt dat de overheid met het verhogen van de eigen inkomstennorm wel kan willen dat de 

instellingen kunst meer als een gewoon product gaan benaderen, maar dat instellingen dit toch gaan niet 

doen. Daarom vindt zij de uitspraak niks zeggen, omdat ‘een voorstelling pas een product is op het moment 

dat het bestaat. De verkoop van een voorstelling vindt plaats als er nog geen voorstelling is en bestaat 

daardoor eigenlijk uit lucht, er is dus geen enkele garantie’. Net als de Appel maakt het NT een groot 

onderscheid tussen een gewoon product en het product dat het NT levert, want het product ‘toneel’ is een 

tamelijk ongeleid projectiel. Het NT merkt wel dat afnemers veelal herkenbare producten willen afnemen, 

en minder snel een gok durven wagen.  

 

Verzakelijking en recessie 

Door de huidige economische recessie zien de vier instellingen de toekomst van het mecenaat overwegend 

minder rooskleurig in. Anderzijds zeggen de Bachvereniging en de Appel dat ze de invloed van de recessie 

nog niet echt merken. De Appel denkt dat mensen in de recessie beter nadenken over hun uitgaven en de 

obligatiegelden eerder zelf houden dan dat ze deze doneren aan de Appel. De Bachvereniging zegt in het 

kader van de recessie geen hele grote major donor als structurele gever te willen hebben. Ze zou immers 

een groot probleem hebben als die afhaken. Met meerdere grote gevers wordt het risico gespreid. 

 Introdans heeft al negatieve gevolgen van de recessie ervaren, omdat een grote sponsor zich heeft  

teruggetrokken, en weet niet in hoeverre een mecenas betrouwbaar is. Introdans denkt dat dit niet het 

moment is voor het aantrekken van nieuwe major donors en heeft dit jaar ook geen nieuwe contacten 

gezocht. Als Introdans toch een gever op het oog krijgt, zou zij nog meer investeren in het opbouwen van 

een goede band, zodat ze zeker weten dat ze goed zit. Ook vindt Introdans de druk vanuit de Nederlandse 

overheid, om naar Amerikaans voorbeeld de eigen inkomsten te verhogen totaal overtrokken, omdat het 

mecenaatssysteem daar aan de grond zit. De Nederlandse overheid lijkt zich niet bewust van het feit dat 

sponsoren en mecenassen in Amerika zich door de recessie terugtrekken uit bekende en goede 

(dans)gezelschappen. Hierdoor raken de instellingen failliet. Immers, slechts 15 procent van hun inkomsten 

bestaat uit subsidie van de Amerikaanse overheid, en daarmee redden zij het niet.  

 

Belang mecenaat 

Alle vier de instellingen geven aan dat, hoewel zij ook subsidie ontvangen uit drie overheidslagen, de 

mecenaatsgelden via de vriendenvereniging, hoe klein ook, wel noodzakelijk en hard nodig zijn. Introdans 
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zegt dat het er aan de voorkant allemaal wel mooi uitziet, maar dat het gezelschap aan de achterkant ‘met 

touwtjes aan elkaar is geknoopt’. Letterlijk door kostuums en decors te hergebruiken en overdrachtelijk 

omdat ze het financieel niet breed hebben. Zonder mecenaat zouden ze het niet redden als 

dansgezelschap, omdat ze ten opzichte van de twee andere grote dansgezelschappen in Nederland (Het 

Nationale ballet en het Nederlands Dans Theater) veel minder subsidie krijgen. De Bachvereniging geeft 

aan dat ze aan het publiek duidelijk moeten maken dat ze giften nodig hebben om mooie dingen te kunnen 

maken, ook al hebben ze naar eigen zeggen ‘een makkelijk product’.  

 Over het belang van vrienden zeggen de instellingen het volgende: ‘We vinden het noodzakelijk als 

organisatie blijk te geven aan het feit representant te zijn van een groot publiek, vrienden maken het 

publiek toonbaar’ (de Appel); ‘Vrienden zijn de vermenselijking van iets abstracts als je publiek, vrienden 

geven het publiek een gezicht’, en ‘Vrienden zorgen voor een soort status, een immateriële bevestiging van 

het bestaan als toneelgezelschap’ (het NT); ‘De meerwaarde van de mecenas is dat hij niet alleen geld 

oplevert, maar ook diegene die bij de concerten aanwezig is, waardoor hij ambassadeur is van de instelling’ 

(de Bachvereniging), en; ‘Geven is mensenwerk, daarom moet het persoonlijk worden gemaakt, dan weten 

mensen dat het om hen gaat’ (Introdans). Volgens de Bachvereniging is de mecenas in Nederland erg 

belangrijk en gaat hij alleen maar een nog belangrijkere rol spelen in Nederland. Zij denkt dat  de mate van 

belangrijkheid in Nederland nog niet kan worden overzien. 

 Welk percentage van de totale jaarlijkse inkomsten bestaat uit mecenaatsgelden (al dan niet via de 

vriendenstichting) loopt uiteen per instelling:  

! De Appel  : 3.0 procent; 

! Het NT  : 0.3 procent;  

! De Bachvereniging : 4.1 procent; 

! Introdans  : op basis van gegevens niet te berekenen1 

 

Gebruik mecenaatsgelden 

Alle ondervraagde instellingen zijn wel van mening dat subsidie (en andere inkomsten, in het geval van de 

Bachvereniging) er is voor de structurele kostenposten. De inkomsten uit het mecenaat zijn slechts ‘het 

toefje slagroom op de taart’, waaruit extra uitgaven mogelijk kunnen worden gemaakt. Mecenassen maken 

hierdoor dingen mogelijk die alleen met subsidie niet mogelijk waren geweest. De cases vinden dat je je 

niet van mecenaatsgelden afhankelijk mag maken, bijvoorbeeld door het te gebruiken voor structurele 

kosten. Gebeurt dit wel, dan vormt dit voor de mecenaatsgelden volgens het NT en Introdans een 

faalfactor, omdat ze de continuïteit niet waarborgen en financiële risico’s vergroten. Immers, als een 

mecenas wegvalt kan de instelling ‘op zijn gat’ vallen. Daarom hebben de vier cases de inkomsten uit het 

mecenaat nog niet op de begroting gezet, want zij weten niet op welk bedrag zij kunnen rekenen, zeker 

gezien de recessie.  

 

 

 

                                                 
1 De eigen inkomsten van Introdans zijn alleen in totaal (mecenaat, sponsoring en andere activiteiten) en niet afzonderlijk bekend. 
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Mate risicomijdendheid van een mecenas 

De Bachvereniging en het NT denken verschillend over de mate van risicomijdendheid van een mecenas. 

De Bachvereniging ziet, in navolging van het Amerikaanse model, een mecenas niet als risicomijdend. Zij 

meent dat er voor alle instellingen (van experimentele kunst tot veilige kunst, van kleine tot grote 

instellingen) mogelijkheden zijn voor het mecenaat en denkt dat persoonlijke smaak erg meespeelt in wat 

een mecenas wil financieren. De Bachvereniging plaatst wel één kanttekening en denkt dat er procentueel 

minder experimentele gevers zijn dan mensen die naar het grote toneel en de grote concerten gaan. 

Gevers zouden als een piramide zijn opgebouwd: onderaan is een heel brede laag gevers die risicomijdend 

is, en in de top zijn minder gevers voor kleine instellingen die risicovolle producten maken. ‘Een instelling 

moet gewoon een liefhebber zien te raken met zijn product, en dan zou zij niet weten waarom 

experimentele gevers niet bereikt zouden kunnen worden’. Het NT ziet mecenassen wel als meer 

risicomijdend dan een sponsor, omdat particulieren volgens hen veel voorzichtiger zijn bij het geven van 

geld dan bedrijven. Het verschil zou hierin gelegen zijn dat bedrijven in een team functioneren, waarin zij 

kunnen overleggen, en een particulier alleen moet beslissen. Introdans en de Appel hebben door de 

kredietcrisis geen beeld van de mate waarin een sponsor meer of minder risicomijdend is dan een 

mecenas. 

 

Toekomst mecenaat: major donors 

De instellingen met alleen een vriendenvereniging (de Appel en het NT) vinden dat het mecenaat in de 

vorm van een major donor niet de toekomst heeft en dat de overheid het mecenaat nodeloos stimuleert. 

Volgens het NT hebben kleine donatierondes voor het NT meer zin. Het NT vindt namelijk dat er geen groot 

particulier geld is voor een culturele bestemming, want ‘we leven in een kapitalistische samenleving, wat je 

verdient mag je als particulier gewoon houden. Daardoor krijg je toch geen geld los bij mecenassen’. 

 De instellingen met een major donor zijn blij met hun major donors en zijn positiever over de 

toekomst van het mecenaat. Voor Introdans is de rek nog niet uit het mecenaat, want ‘ze geloven in 

bouwen met de contacten die zij nu heeft’. Zij willen graag een vorm overwegen waarbij het geven van 

grotere giften, hoger dan de huidige hoogste trap van de vriendenvereniging (! 100,-), voor een grote groep 

mogelijk is. Om te kijken of hier animo voor is, zou Introdans hier eerst onderzoek naar laten uitvoeren. De 

Bachvereniging vindt zeker dat het mecenaat de toekomst heeft. Alle instellingen, ook diegene die 

experimentele kunst maken, zouden een vorm van mecenaat kunnen starten. Hiertoe heeft de 

Bachvereniging verschillende suggesties, die worden genoemd in de laatste paragraaf. 

 

4.1.7. Artistieke integriteit 

Alle instellingen geven aan dat zij vrezen voor aantasting van de artistieke integriteit door vrienden of major 

donor(s), en dit als een faalfactor aanmerken, maar dat daar in hun instellingen geen sprake van is. De 

instellingen hebben deze faalfactor immers succesvol afgewend. Het NT zegt zelfs dat invloed op het 

artistieke product bij een mecenas ten principale niet van toepassing is. De Bachvereniging zegt dat men 

een donatie geeft om hetgeen de Bachvereniging doet, niet om invloed te kopen. En Introdans zegt dat 

kunst altijd autonoom moet blijven. 
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 De Appel en de Bachvereniging geven de vrienden echter wel iets meer ruimte. De Appel nodigt de 

vrienden jaarlijks uit bij de opening van het nieuwe seizoen, waarbij een presentatie van de plannen wordt 

gegeven. De (veelal oudere) vrienden krijgen bij deze presentaties ook aandacht, omdat de voorstellingen 

die nog niet af zijn, in het bijzijn van de vrienden worden doorgenomen, hetgeen zij erg leuk vinden. Voorts 

mogen de vrienden ook hun (artistieke) mening geven, maar de vraag is of hier daadwerkelijk iets mee 

wordt gedaan. Hierdoor creëert de Appel een vorm van schijninvloed op de artistieke programmering. Dit is 

in het kader van een hoger doel, namelijk het creëren van betrokkenheid met de vrienden, wat zich 

terugverdient in het vriendenaantal. 

 Ook de Bachvereniging gaat wel gesprekken aan, met name met een major donor en soms ook 

met een vriend, maar niet in een georganiseerde vorm. Zij doen wel eens suggesties voor een stuk die de 

artistiek leider kan oppikken. Dit kan echter iedereen (ook de musici) bij de Bachvereniging doen, maar 

momenteel steekt zij veel tijd in contact leggen met nieuwe major donors, waardoor deze in theorie meer 

suggesties kunnen doen. De kans dat zo’n suggestie wordt gerealiseerd is echter niet groot. Alle 

instellingen geven daarbij aan dat de vrienden wel eens een suggestie tot een reprise doen, maar dat dit 

vooral vanwege praktische bezwaren vaak niet wordt gerealiseerd. Als dit wel gebeurt, zijn de vrienden vol 

lof. De artistieke invloed is dus marginaal te noemen. De Appel zegt dat sommigen vrienden wel eens 

hebben aangegeven meer invloed uit te willen oefenen. Dit risico wordt vanuit de instelling echter beperkt 

omdat er geen ledenvergaderingen zijn waarin met alle leden beleid wordt bepaald.  

 

Aantasting artistieke integriteit door major donor 

Bij de twee theaterinstellingen (het NT en de Appel) met alleen een vriendenvereniging bestaat echter wel 

grote angst voor artistieke inmenging. Op het moment dat ze een major donor in de arm zouden nemen, 

verwachten zij dat de kans hierop toeneemt en daarom gaan ze hier niet naar op zoek. Zij verwachten 

tevens dat het opschroeven van de contributie van de vriendenvereniging het artistiek gezien risicovoller 

maakt om vrienden te hebben. De Appel zegt dat zij eigenlijk altijd ziet dat als mensen meer geld geven 

(zowel sponsor als rijke mecenas), ze er iets voor terug willen en (artistieke) invloed willen uitoefenen op de 

instelling, wat niet de bedoeling is. De Appel zegt te willen kunnen maken wat zij wil, desnoods iets dat 

tegen de haren van de gevers instrijkt. Het publiek mag dan ook niet te centraal te komen te staan. Het NT 

noemt in dit kader dat theater een aantrekkelijkere vorm kan worden bevonden voor mecenassen, omdat 

hier makkelijker invloed op kan worden uitgeoefend. ‘Theater is immers altijd een vorm van toegepaste 

kunst. Hierdoor kan een instelling, al dan niet onder invloed van een sponsor of mecenas, theater 

toepassen zoals ze wil’. Er zijn twee opties waarbij de Appel aangeeft dat een grotere gift wel mogelijk is, 

zonder dat er artistieke invloed kan worden uitgeoefend: ten eerste is dit een legaat via een ‘fonds op 

naam’-constructie (de gever is immers al overleden); ten tweede is dit het uitgeven van obligaties bij de 

bouw van het nieuwe Appeltheater.  

Uit de ervaringen van de instellingen met de major donors (de Bachvereniging en Introdans) blijkt 

echter dat er van artistieke inmenging door een major donor totaal geen sprake is. Zelfs de heer Reichel, 

die al meer dan twintig jaar aan Introdans verbonden is, heeft nooit de wens gehad om artistieke invloed uit 

te oefenen, hetgeen Introdans erg prettig vindt.  
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Echter, ondanks de angst om te vragen en de angst voor artistieke inmenging geven de vier 

instellingen aan dat zij een (extreem) grote gever niet zou weigeren, mocht deze zich aandienen. Zij 

zeggen hier alleen nog niet actief naar op zoek te gaan. Daarbij zouden er goede afspraken moeten 

worden gemaakt over artistieke invloed (de Appel), en zou het moeten gaan om een incidentele en niet om 

een structurele gift, waardoor (artistieke en zakelijke) risico’s kunnen worden beperkt (de Bachvereniging). 

De Bachvereniging geeft hierbij als enige van de vier instellingen aan dat als een extreem grote gever hen 

zou benaderen - met een artistieke wens tot het spelen van bepaalde stukken - zij dit wel zal doen. Echter, 

het moet dan wel passen binnen de grenzen van wat de Bachvereniging doet. Hieruit valt te concluderen 

dat de Bachvereniging enige artistieke vrijheid zou opgeven bij het zoeken naar giften.  

 De Bachvereniging en Introdans verzorgen ook als enige van de vier instellingen regelmatig een 

besloten bedrijfsoptreden op maat. Hierbij komt het programma in overleg met het bedrijf tot stand, mits het 

binnen de artistieke grenzen van de Bachvereniging of Introdans blijft. Introdans doet dit alleen gratis voor 

bestaande sponsor- of major donorrelaties, waarbij het onderdeel van het aangegane contract is. De 

Bachvereniging doet dit echter betaald en ook voor niet sponsoren, en dan mag het bedrijf ook de inhoud 

van het concert mede bepalen, want ‘je wordt immers door een bedrijf ingekocht’.  

 

4.1.8. Beeldende kunst versus podiumkunst 

 

Beeldende kunst heeft het 't makkelijkst 

De vier onderzochte instellingen geven aan dat er voor beeldende kunst de meeste mogelijkheden zijn om 

mecenaat aan zich te binden. Daarbij zijn ze minder positief over de mogelijkheden van het mecenaat in de 

podiumkunst in vergelijking met de beeldende kunst. Hiervoor worden de volgende redenen aangedragen: 

beeldende kunst zou makkelijker zijn, omdat het veel meer geld oplevert als het gekapitaliseerd wordt, en 

podiumkunsten zullen altijd achteraan de rij staan (het NT). Tevens heeft podiumkunst ‘fysieke grenzen’ ten 

opzichte van beeldende kunst, want er zijn geen kunstwerken die je op kunt hangen en waar iemand zijn 

naam onder kan zetten (de Bachvereniging, Introdans). Daarbij heeft beeldende kunst het voordeel dat het 

als ‘chique’ en als een belegging met mogelijkheden wordt gezien (de Bachvereniging). 

 

Na beeldende kunst: Podiumkunst met op één: klassieke muziek 

Bij een specificatie van de podiumkunsten wordt klassieke muziek het meest geschikt bevonden door alle 

cases. De motivatie hiervoor is dat dit product het meest continu en constant is en daarnaast ook veel 

duidelijker en bekender is. Daarbij heeft klassieke muziek volgens Introdans ook een chiquer en 

welgestelder imago waardoor mensen hier sneller en makkelijker aan geven. De Bachvereniging vindt ook 

dat haar eigen artistieke product -barok- het makkelijker heeft ten opzichte van moderne muziek, omdat de 

laatste stroming minder marktwerking kent, weinig publiciteit krijgt en vaak als moeilijk wordt ervaren. 

 

Overeenkomsten beeldende kunst en klassieke muziek 

Omdat een mecenas voor de beeldende kunst en de klassieke muziek als meest succesvol wordt 

verondersteld, worden er overeenkomsten tussen deze sectoren gezocht die antwoord geven op de vraag 

waarom dit het geval zou zijn. De Bachvereniging merkt op dat mecenaat niet alleen zijn oorsprong vindt in 
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de beeldende kunst, maar ook in de muziek. Componisten als Haydn kregen namelijk geld van particulieren 

om een stuk te componeren. Het NT zegt dat beeldende kunst en muziek veel meer bekendheid hebben, 

omdat het publiek veel groter is dan voor toneel. Daarbij is er voor deze stromingen meer publiciteit, want 

iedere cd-winkel is een reclamebureau voor muziek en elke afbeelding, al is het op een melkpak, is er een 

voor beeldende kunst. Theater heeft deze reclame niet, veronderstellen de cases. Daarbij zijn muziek en 

beeldende kunst volgens het NT heel abstracte kunstvormen, die multi-inzetbaar zijn.  

 

Binnen de podiumkunst: Op twee zijn theater en dans evenzeer geschikt 

Theater en dans worden, na muziek, binnen de sector podiumkunst allebei evenzeer als minder geschikt 

voor het mecenaat bevonden (de Appel, het NT, Introdans). Hiervoor worden verschillende redenen 

gegeven. Volgens Introdans heeft dit te maken met het feit dat deze sectoren veel mankracht kost. Theater 

en dans zouden ‘geen goed handelsproduct’ zijn voor het kweken van mecenaat, zegt de Appel. Ook 

zouden ze minder continu en constant zijn, volgens het NT, ondanks dat iedereen het tegendeel beweert. 

Het NT ziet daarbij duidelijk minder kansen voor toneel dan voor dans: bij toneel weet je volgens dit 

gezelschap niet wat je krijgt, bijvoorbeeld als je naar een ‘Hamlet’ gaat. Een gezelschap kan hier namelijk 

geheel haar eigen invulling aan geven, waarbij er veel onzekere en fluctuerende factoren zijn, zoals de 

hoeveelheid naakt en wat er (na inkorting) overblijft van de originele Shakespearetekst. Toneel is daarom 

volgens het NT in zijn vorm concreet, maar de inhoud is altijd onbekend. 

  Over de reden dat ‘toneel’ minder geschikt zou zijn voor het mecenaat, zegt de Bachvereniging 

weinig ideeën te hebben, aangezien zij geen ervaring heeft in deze sector. Zij vraagt zich af of het 

misschien ligt aan het feit dat de entreeprijzen of zaalcapaciteiten bij toneel lager liggen, zodat ze minder 

publiek kunnen trekken dan de muzieksector. Ook overweegt zij of het samenhangt met de hoge kosten 

van theaterinstellingen en de vaste CAO-tarieven voor de vele acteurs die ze in dienst hebben. Wel geeft 

de Bachvereniging aan dat je beter weet wat je krijgt bij de muziek die zij maakt, dan bij toneel. Toch zou 

de Bachvereniging ook niet weten waarom het mecenaat ook in het theater niet mogelijk is. Als je immers 

iemand vindt die bevlogen is over je instelling, dan is dat een potentiële mecenas. Wat dat betreft is 

volgens de Bachvereniging de kracht van het mecenaat voor elke kunstdiscipline gelijk. 

 

Verschillen binnen sectoren dans en theater 

Omdat van beeldende kunst en klassieke muziek wordt gedacht dat zij meer geschikt zijn voor een vorm 

van mecenaat, denken Introdans, de Appel en het NT dat zij vanuit de overheid niet hetzelfde percentage 

aan eigen inkomstennorm opgelegd zouden moeten krijgen, zoals de overheid nu van plan is. De 

onderzochte cases denken dat er ook binnen de sectoren theater en dans verschillen zijn in welke meer of 

minder geschikt zijn om een mecenas aan zich te binden. Volgens Introdans zou de overheid moeten kijken 

naar de taken van de diverse podiumkunstinstellingen. Van de volgende instellingen denken de cases dat 

zij het minst geschikt zijn voor het mecenaat, waarbij dan ook andere percentages door de overheid dienen 

te worden opgelegd: 

 

! Zelfstandig producerende instellingen met één product, omdat zij het ‘hart van de kunstdisciplines’ 

vormen (de Appel); 



‘In space nobody can hear them cry’ 

 76 
 

! Reizende gezelschappen (de Bachvereniging); 

! (Dans)werkplaatsen. Zij zijn gericht op innovatie en vervullen een laboratoriumfunctie voor de 

podiumkunst van de toekomst. Zij weten niet wat zij gaan maken, het product wordt nog onderzocht, is 

nog onduidelijk en nog niet beproefd en hierdoor kwetsbaar (Introdans). 

 

Van de volgende soorten instellingen geven de cases aan dat zij het meest geschikt zijn voor het 

cultuurmecenaat: 

 

! Presenterende instellingen die meerdere kunstrichtingen en –producten tonen, zoals (theater)festivals. 

Het mecenaat is hiervoor minder bedreigend, omdat het hart van de kunstdisciplines niet kan worden 

aangetast (De Appel); 

! Contrasterend met het vorige punt: Podiumkunstinstellingen met een vaste thuisplek (een eigen 

concert of theaterzaal). Zij hebben dan een fysieke ruimte om namen, foto’s of schilderijen van 

mecenassen te vermelden, net als in een museum of in het Concertgebouw (de Bachvereniging); 

! Repertoire(dans)gezelschappen, omdat zij weten hoe hun product eruitziet en een beproefd concept 

zijn. Hierin zeggen ze een overeenkomst te hebben met musea: beide kennen ze een lange 

geschiedenis en richten zij zich op het bewaren van historisch erfgoed door het koesteren van 

bepaalde stukken in het (dans)repertoire (Introdans); 

! Moderne dansgezelschappen an sich, omdat dit (mogelijkerwijs) meer ‘sexy’ wordt gevonden dan 

klassiek ballet (de Bachvereniging). 

 

Naast deze duidelijke meningen vinden de Appel en de Bachvereniging het ook lastig om aan te geven 

welke sector het meest geschikt voor het mecenaat zou zijn. De Appel zegt dat het ook allemaal op toeval 

kan berusten als een bepaald persoon een bepaalde instelling binnen een bepaalde discipline wil 

financieren. Ook de Bachvereniging vindt het ergens onmogelijk om een rangorde aan te geven van welke 

sectoren binnen de podiumkunst makkelijker een mecenas zouden kunnen vinden. Voorop staat eigenlijk 

dat ze denkt dat er voor elke sector liefhebbers zijn, en dat er daardoor altijd kansen liggen om een vorm 

van mecenaat op te starten. 

 

4.1.9. Suggesties voor het mecenaat 

De Bachvereniging is voorstander van het mecenaat en zij heeft veel suggesties over hoe een instelling het 

mecenaat kan opzetten. Introdans is gematigd voorstander. De Appel is geen voorstander, maar als het 

mecenaat er dan toch moet komen, hebben zowel Introdans als de Appel wel enige suggesties voor 

instellingen die succesvol een vorm van mecenaat willen hebben. Het NT heeft hiertoe geen suggesties. 

Volgens de drie cases worden de kansen op het mecenaat verhoogd als: 

 

! Een instelling lang bestaat (de Appel, Introdans);  

! Een instelling een sterk merk is en veel bekendheid heeft (de Appel, Introdans); 

! Een instelling een goed artistiek beleid heeft (de Appel); 

! Een instelling een vast ensemble heeft (de Appel, de Bachvereniging); 
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! Een instelling een vaste locatie heeft (de Appel, de Bachvereniging); 

! Een instelling een jongerenabonnement aanbiedt, waarbij men automatisch vriend wordt - dit doet de 

Appel zelf (de Appel); 

! Een instelling het publiek enthousiasmeert voor wat ze doet (de Bachvereniging); 

! Een instelling de culture of asking durft toe te passen (de Bachvereniging); 

! Een instelling zijn publiek kent. Dit kan op verschillende manieren: 

- Door een analyse te laten maken van waar publiek vandaan komt (bijvoorbeeld aan de hand van  

postcodeanalyse). Dan weet je ook of het publiek in rijkere buurten van de stad woont en wat hun 

inkomsten zijn; 

- Als je weet wie deze mensen zijn en waar ze wonen: zorgen dat je met ze in contact komt door ze 

aan te spreken bij een voorstelling/concert. Komen ze niet regelmatig naar een concert, dan kunnen ze 

gebeld worden voor een afspraak; 

- Alert te zijn tijdens voorstellingen/concerten en letten op de frequentie dat iemand naar een concert 

of voorstelling gaat. Hierbij hebben kleine voorstellingen het voordeel dat de instelling (zakelijk leider) 

makkelijk het overzicht bewaart, aangezien ze niet zo’n groot publiek trekken kan (de Bachvereniging). 

! Een instelling een bekend gezicht aan zich weet te binden (directeur van bedrijf uit de buurt van de 

instelling of een bekende Nederlander). Deze mensen geven vaak openlijk uiting aan hun culturele 

voorkeur, hetgeen publiciteit oplevert. Aan de Bachvereniging hebben Paul Witteman en Philip Freriks 

zich verbonden. De Bachvereniging wil Freriks benaderen als gezicht naar buiten voor het Bachfonds, 

waarbij Freriks zelf ook major donor wordt (de Bachvereniging); 

! Een instelling het contact persoonlijk houdt en zorgt dat het artistieke hart van de instelling contact 

heeft met de gevers. De artistiek leider moet de mecenassen bijvoorbeeld op een open dag zelf 

toespreken en niet iemand van de PR en marketing; dat creëert betrokkenheid (Introdans); 

! Een instelling één of meerdere personen of een actief bestuur heeft, die erg goed kunnen netwerken. 

Het gaat hier om de zakelijk of artistiek leider, maar ook om een bestuur dat zich actief inzet voor het 

mecenaat (Introdans, de Bachvereniging); 

! Een instelling zorgt dat hij een lange relatie met een gever opbouwt en deze goed onderhoudt, waarbij 

iemand uiteindelijk toetreedt tot het persoonlijk netwerk van de vrager (Introdans, de Bachvereniging). 

 

4.2. Deelconclusie  

 

Overeenkomsten: Alle cases 

Uit bovenstaande analyse volgt ten eerste dat er diverse aspecten zijn waarover door de onderzochte 

cases gelijkgestemd wordt gedacht. Zo blijkt dat het persoonlijk contact met de gever door alle cases 

unaniem als succesfactor wordt aangemerkt. Het zorgt voor een trouwe groep vaste bezoekers, die zorgen 

voor vaste inkomsten en contact tussen de instelling, de stad en de samenleving. Het persoonlijk contact 

wordt onder meer zichtbaar in het feit dat de instellingen de mecenaatsgelden inzetten voor zichtbare en 

concrete doelen ten gunste van de vrienden en major donors. In het verlengde hiervan zien de instellingen 

het als een goede zaak dat er tegenprestaties aan de vriendenconstructies zijn verbonden, wat een 

succesfactor vormt. Hierbij blijkt de trapsgewijze organisatie van de vriendenverenigingen aan te moedigen 
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tot hogere giften, omdat tegenover het deelnemen aan een hogere geefkring meer tegenprestaties staan. 

Het ontmoeten van de artiesten wordt hierbij door allen aangemerkt als een speciale tegenprestatie die 

zeer succesvol bijdraagt aan het mecenaat. Het organiseren van dit persoonlijk contact brengt voor de 

medewerkers van de instellingen vooral kosten in de vorm van tijdsinvesteringen met zich mee. 

 Alle cases geven voorts aan dat het opstarten en de keuze de vormen van het mecenaat (alleen 

vriendenvereniging of vriendenvereniging met major donor) niet door stimulering of bezuinigingen vanuit de 

overheid zijn ontstaan, maar op arbitraire wijze door de instellingen zelf tot stand zijn gekomen. Dit vormt 

een succesfactor, omdat zij allen aangeven dat zij het belangrijk vinden zelfstandig te opereren en zich niet 

afhankelijk op te stellen naar de doelstellingen van de overheid. Daarbij noemen allen dat zij geen angst  

voor subsidieverlies en daarmee samenhangende rechten hebben, hetgeen een succesfactor voor het 

mecenaat vormt. Hierbij blijkt het niet van belang te zijn of een vriendenvereniging in een aparte stichting of 

in company is georganiseerd. Hoewel de instellingen met een aparte vriendenstichting aangeven dat zij in 

de aparte stichting reserves kunnen opbouwen, wat een instelling zelf niet mag, geeft Introdans (met een in 

company-vriendenvereniging) aan hiervan geen hinder te ondervinden in de vorm van subsidieverlies.  

Tevens geven allen aan dat angst voor aantasting van de artistieke integriteit een faalfactor is, 

maar dat zij het mecenaat dusdanig hebben vormgegeven dat hiervan geen sprake is. Daarmee is deze 

faalfactor afgewenteld. Bij de Appel wordt wel een vorm van artistieke invloed aan de vrienden geboden, 

waarbij de daadwerkelijke invloed er niet of slechts marginaal is, en zo vormt het bieden van inspraak an 

sich een succesfactor. Daarnaast wordt de huidige economische recessie door alle instellingen beschouwd 

als een faalfactor voor de toekomst van het mecenaat, omdat zij veronderstellen dat instellingen in deze 

periode minder makkelijk vrienden of een major donor aan zich kunnen binden. Mede in dit kader vinden zij 

dat de mecenaatsgelden niet mogen worden gebruikt voor de structurele kostenposten (hiervoor dient 

subsidie te worden gebruikt), maar alleen voor extra uitgaven die niet vooraf in de begroting worden 

meegenomen. Mocht dit wel gebeuren, dan is er sprake van een faalfactor, omdat het voortbestaan van de 

instelling dan afhankelijk wordt van het mecenaat. 

 Alle cases merken de mogelijkheden voor het mecenaat in de podiumkunst overwegend aan als 

faalfactor. Zij achten de kansen voor het mecenaat het grootst voor de sectoren beeldende kunst en 

klassieke muziek. Toneel en dans worden allebei in gelijke mate minder geschikt bevonden door de 

instellingen. Als redenen hiervoor wordt genoemd dat toneel en dans ‘geen goed handelsproduct’ zijn, veel 

mankracht kost, minder constant en continu zijn en entreeprijzen of zaalcapaciteiten lager liggen, zodat er 

minder publiek kan worden getrokken. Daarbinnen geven de instellingen verschillende sectoren aan die 

beter bij het mecenaat passen. Het gaat hier om presenterende instellingen die meerdere kunstrichtingen 

en –producten tonen, zoals (theater)festivals, repertoire gezelschappen en instellingen met een vaste 

speelplek. Minder geschikt worden werkplaatsen, plekken die staan voor experiment en onderzoek en 

reizende formaties bevonden. Daarom zou op toneel an sich en op andere kwetsbare deelsectoren een 

ander percentage aan eigen inkomsten dat de overheid oplegt van toepassing moet zijn, volgens Introdans, 

het NT en de Appel. Het huidige vaste percentage voor alle sectoren vormt volgens hen zeker een 

faalfactor voor het slagen van het mecenaat. 

 Alleen het NT vindt theater en dans niet evenzeer minder geschikt. Zij vindt dat toneel minder 

constant en continu is dan dans, bijvoorbeeld vanwege de hoeveelheid naakt, en wat er overblijft van een 
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originele theatertekst. Een verklaring voor deze uitzondering is dat het NT als toneelinstelling ervaring heeft 

met het aantrekken van mecenassen. Omdat dit tot nu toe niet succesvol is verlopen, kan het zijn dat zij 

daardoor ‘toneel’ een ‘moeilijkere discipline’ noemt. Een verklaring voor het feit dat de instellingen zich 

gelijkgestemd uitlaten over deze aspecten, is gelegen in het feit dat deze onderwerpen hen allen aangaan, 

en waarbij verschillen geen rol spelen. Hieruit volgt dat er veel onderwerpen zijn waarover de cases het 

eens zijn.  

 

Verschillen: de Bachvereniging en Introdans versus de Appel en het NT 

Daarnaast tekenen zich tussen de onderzochte cases verschillen af tussen de Bachvereniging en Introdans 

enerzijds en de Appel en het NT anderzijds. Introdans en de Bachvereniging staan positief ten opzichte van 

het mecenaat in Nederland, zijn ‘benieuwd’ en noemen het een ‘uitkomst’. Zij vinden het een goede zaak 

dat de overheid door middel van de Matchingsregeling het vergaren van extra inkomsten beloont, in plaats 

van bestraft. Beiden geven aan succesvol met een mecenas te opereren, waardoor gesteld kan worden dat 

een positieve houding een succesvol mecenaat bevordert, en zo een succesfactor is. 

 Daarnaast staan zij positief ten opzichte van de verzakelijking van de kunstensector. Zij vinden 

bijvoorbeeld dat een kunstproduct wel als een ‘gewoon product’ kan worden beschouwd, want zij vinden 

‘dat alle immateriële waarden die kunstproducten onderscheiden van materiële producten bij het 

kunstproduct zijn inbegrepen’. Ook staan zij open tegenover naamsvermelding en publiciteit voor een grote 

gever, laten zich uit over de fiscale voordelen van het geven, en merken dit aan als succesfactoren. Wat 

betreft de naamsvermelding vragen zij zich wel af in hoeverre de Nederlandse gever hier behoefte aan 

heeft. Tevens geven zij aan succesvol te zijn in het benaderen van potentiële gevers, en te vragen om een 

gift. Het toelaten van de (potentiële) gever tot het persoonlijk vriendennetwerk van de vrager, vormt hierbij 

een belangrijk onderdeel dat bijdraagt aan een succesvolle gift. Ook dragen de bestuursleden succesvol bij 

aan het vragen om een gift. Verder noemen zij de hefboomwerking tussen subsidies en eigen inkomsten, 

waarbij subsidies als keurmerk worden gezien en een aanjagende succesfactor vormen voor het genereren 

van overige inkomsten bij particuliere schenkers. 

 De Appel en het NT vinden subsidie van de overheid de meest wenselijke vorm van kunst-

financiering. Zij zijn dan ook negatief over de focus van de Nederlandse overheid op het mecenaat, want zij 

vinden dat de overheid het mecenaat nodeloos stimuleert. Zij zien het als een faalfactor voor de zelfstandig 

producerende kunstinstellingen dat de overheid zich terugtrekt terwijl ze zich verschuilen idealistische 

bewoordingen. De overheid zou meer kunst moeten stimuleren, of anders deze regelingen moeten 

toepassen op jongere instellingen in plaats van oudere instellingen, zegt de Appel. Beiden vinden dat het 

kunstproduct ook niet genivelleerd mag worden tot een gewoon product en staan negatief tegenover de 

verzakelijking. 

 Tevens zien beiden geen mogelijkheden voor een major donor bij hun instelling. Hiervoor geven zij 

drie redenen. Ten eerste komt dit voort uit angst voor (financiële) afhankelijkheid, ten tweede uit angst voor 

artistieke inmenging, en ten derde hebben zij moeite met vragen om geld, hetgeen een faalfactor is. Dit 

past in het verlengde van de opmerking van de Appel dat de baan van zakelijk leider een lastige baan is, 

en dat niet alle instellingen in staat zijn om direct een vriendenvereniging op te bouwen, wat aan te merken 

is als een faalfactor voor het mecenaat. Zij staan dan ook niet open voor naamsvermelding van een (grote) 
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gever. Voorts spelen de besturen van deze instellingen een minder actieve rol in het mecenaat. Deze 

besturen zijn met name belast met de ontwikkeling van de vereniging en de besteding van de gelden. 

Zeker in het geval van het NT is de patstelling waarin zij verkeert met een inactief bestuur enerzijds, en niet 

willen investeren in een medewerker voor het verjongen van de vriendenvereniging anderzijds, een 

faalfactor. 

 Tot slot is het opmerkelijk dat zij, in tegenstelling tot de vriendenverenigingen van Introdans en de 

Bachvereniging, maar één tarief voor vrienden hanteren. Dit tarief willen zij ook niet verhogen of uitbouwen 

naar meerdere tarieven. Zij veronderstellen dat een verhoging van het tarief een terugloop van het aantal 

vrienden zou veroorzaken. De Appel merkt ook het lage tarief aan als succesfactor, waardoor zij veel 

vrienden - namelijk 5500, de meeste van de onderzochte cases - aan zich weten te binden. Als enige van 

de instellingen beschouwen de Appel en het NT de vergrijzing en het overlijden van vrienden als een 

faalfactor en merken ze de verjonging van de vriendenvereniging aan als speerpunt. 

 

Het zoeken naar onderscheidende factoren die een verklaring kunnen bieden voor bovengenoemde 

verschillen tussen het NT en de Appel enerzijds en de Bachvereniging en Introdans anderzijds, wordt 

enigszins bemoeilijkt door het feit dat eerstgenoemden op meerdere vlakken overeenkomen. Zo hebben zij 

beiden alleen een vriendenvereniging, en behoren zij tot de theatersector. Er is niet met zekerheid te 

zeggen welke van deze factoren van invloed is op de houding ten opzichte van het mecenaat. De overige 

twee instellingen hebben als enige overeenkomst namelijk dat zij een major donor hebben. Hierdoor wordt 

verondersteld dat instellingen die alleen een vriendenvereniging hebben en in de theatersector opereren 

minder positief ten opzichte van het mecenaat staan, vergeleken met instellingen met een major donor die 

in een andere sector opereren.  

 Hieruit kan worden afgeleid dat deze theaterinstellingen met een vriendenvereniging nog geen 

noodzaak voelen om open te staan voor het mecenaat, omdat zij het tot nog toe redden met de subsidies 

vanuit de overheid. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat de overheid voldoende subsidie 

verstrekt (zoals de Appel zelf ook aangeeft) en daarmee een gebrek aan noodzaak creëert voor het 

vergaren van eigen inkomsten. Dit zou voor de Appel, die onder het NFPK+ valt, een plausibele verklaring 

kunnen zijn. Dit is echter in het geval van het NT minder waarschijnlijk, omdat zij onder de 

Basisinfrastructuur valt, waarop de eigen inkomstenregeling juist van toepassing is. Hierdoor rijst de vraag 

of de overheid de norm wel hoog genoeg legt.  

 Een tweede verklaring zou kunnen zijn dat de instellingen tot de theatersector behoren, wat door 

de onderzochte cases wordt aangeduid als een moeilijke sector om het mecenaat aan zich te binden. 

Volgens het NT zou theater immers een minder constant en minder continu product zijn. Mogelijk ligt er een 

oorzaak in het feit dat theater zich van de overheid altijd heeft moeten vernieuwen door het gebrek aan 

continuïteit in het product zelf, hetgeen het NT zelf ook aanmerkt als keerzijde van de subsidie. Bij hen rijst 

zelfs de vraag of het theater zich dusdanig heeft vernieuwd ‘dat het zijn eigen doodslag heeft veroorzaakt’. 

Als dit het geval is, lijkt het erop dat ook dit een (negatieve) invloed heeft op het aantrekken van eigen 

inkomsten. 

 Ten derde wordt ‘angst’ om te vragen door de desbetreffende leiders als verklaring gegeven. De 

Bachvereniging en Introdans geven aan dat niet iedereen geschikt is voor het vragen om geld bij rijke 
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gevers, en de Appel stelt dat een zakelijk leider over vele capaciteiten moet beschikken. Wellicht dat de 

huidige zakelijk leiders van deze instellingen niet over de capaciteiten beschikken om rijke gevers om geld 

te vragen. Daarnaast bestaat de optie dat zij zich hier uit overtuiging niet toe willen zetten. Hieruit kan de 

conclusie worden getrokken dat het voor een succesvol mecenaat van belang is wie op dat moment aan 

het roer staat en hoe hij of zij aankijkt tegen het mecenaat.  

 

Verschillen: De Bachvereniging versus de andere drie instellingen 

Vervolgens vallen er nog grote verschillen aan te merken tussen de Bachvereniging en de overige drie 

instellingen. De Appel, het NT en Introdans spelen met betrekking tot de komst van het mecenaat de rol 

van criticus en opereren meer bedachtzaam en behoudend ten opzichte van het mecenaat. Zij verkiezen 

dan ook subsidie nog als meest wenselijke vorm van kunstfinanciering en hebben geen of nauwelijks 

ervaring met de culture of asking. De Bachvereniging is daarentegen voorstander van een mix van diverse 

inkomstenbronnen, en zij verwelkomt het recent handelen van de overheid met de invoering van de eigen 

inkomstennorm. Zij lijkt hiermee de belichaming te vormen van het mecenaat zoals dit haar inziens in 

Nederland vorm zou moeten krijgen, en is hiermee de ultieme bestpractice.  

De Bachvereniging heeft als enige instelling het mecenaat ingericht naar Amerikaanse model, wat 

wordt gekenmerkt door de culture of asking. Als uitgangspunt noemt zij ook dat mecenaatsgelden - en 

hierom vragen - een onverschillig plat doel dienen, namelijk zoveel mogelijk geld binnenhalen, en dan 

maakt het eigenlijk niet uit, uit welke bron dit afkomstig is. De Bachvereniging leeft alle aspecten van de 

culture of asking zoveel mogelijk na en dit zijn voor de Bachvereniging derhalve succesfactoren die 

bijdragen aan het mecenaat. Het gaat hier onder andere om het doneren van de bestuursleden zelf aan de 

instelling, de actieve rol die de bestuursleden innemen bij het vragen aan donoren, kijken hoe andere 

instellingen het mecenaat vormgeven om daarvan te leren, het overboord gooien van angsten en scrupules 

om te vragen, het bewust zoeken van rijke gevers, het gebruiken van bekende Nederlanders voor de 

publiciteit, menen dat puur mecenaat eigenlijk zonder tegenprestatie dient te geschieden, altijd met een 

mogelijke gift in het achterhoofd rondlopen, en met name de actieve rol die de zakelijk leider in dit geheel 

inneemt.  

 Daarbij staat zij ook als enige open voor invloed op de artistieke programmering als een extreem 

grote gever zich zou melden, en verzorgt zij ook betaalde bedrijfsoptredens. De Bachvereniging is ook de 

instelling die het persoonlijk contact met de vrienden verder doorvoert, omdat zij de enige van de 

onderzochte cases is, die nabelt bij het opzeggen van het vriendenabonnement. Zij noemt ook meermaals 

de geefkringen van het Concertgebouw als voorbeeld. De Bachvereniging zegt dat de mecenas in 

Nederland erg belangrijk is en denkt dat het belang van de mecenas in Nederland nog niet kan worden 

overzien. Zij ziet dan ook dat de aard van geen enkele kunstdiscipline nimmer een faalfactor zou zijn om 

een vorm van mecenaat aan zich te binden. 

 De manier waarop de Bachvereniging deze technieken toepast is niet te vergelijken met de andere 

instellingen. Introdans, die ook een major-donorconstructie kent, komt van de onderzochte instellingen het 

dichtst in de buurt. Introdans vindt subsidie nog wel de meest wenselijke vorm van kunstfinanciering, maar 

is ook benieuwd naar het mecenaat. Daarbij past Introdans ook sommige van bovengenoemde technieken 

toe, zoals bestuursleden die ook wel eens om een gift vragen. Het verschil is erin gelegen dat Introdans 
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geen gebruik maakt van Amerikaanse literatuur omtrent dit onderwerp, in tegenstelling tot de zakelijk leider 

van de Bachvereniging. Deze laatste volgt de Amerikaanse theorie waarin de directeur verantwoordelijk is 

voor het mecenaat. De artistiek leider van Introdans is voornamelijk in deze functie beland vanwege zijn 

capaciteiten en gaat hierbij ook af op zijn gevoel. Daarbij plaatst Introdans flinke kanttekeningen bij het 

mecenaat en beschouwt zij het als een faalfactor dat de Nederlandse overheid aandringt op het mecenaat, 

waarbij het Amerikaanse model als voorbeeld wordt gesteld. Hierin neemt de overheid volgens Introdans 

ten eerste niet de verschillen tussen Nederland en Amerika mee. Ten tweede laat de overheid de gevolgen 

van gebrekkige overheidssubsidie en terugtrekkende particulieren en bedrijven voor de kunstinstellingen in 

Amerika, die door de recente recessie failliet zijn gegaan, buiten beschouwing. 

 Daarbij kan worden aangenomen dat de Bachvereniging door de aard van haar product (klassieke 

muziek), dat als ‘makkelijker’ wordt aangemerkt, positiever is over de toekomst van het mecenaat in 

Nederland. Introdans vindt dat klassiek muziek een chiquer en welgestelder imago hebben. Dit zou een 

verklaring kunnen zijn voor het feit dat zij makkelijker dan andere sectoren de welgestelde bestuursleden 

kunnen vinden die zelf ook !1.000,- doneren aan het Bachfonds. Als de sector bepalend is voor het succes 

van het mecenaat, zou dit betekenen dat andere sectoren minder succes zouden hebben met het 

mecenaat. Een andere optie is dat de Bachvereniging al meer ervaring heeft opgedaan met het mecenaat 

door kennis te nemen van de Amerikaanse literatuur en het toepassen van de hierin genoemde technieken. 

Deze optie lijkt te duiden op meer kans op een succesvolle mecenaatscultuur in andere sectoren. Immers, 

ervaring opdoen is dan bepalend in het verkrijgen van een succesvol cultuurmecenaat. 

 Echter, er zijn ook nuances in deze verschillen aan te merken. Het is namelijk opmerkelijk hoezeer 

de Appel, het NT en Introdans subsidie als meest wenselijke vorm van kunstfinanciering verkiezen, terwijl 

zij wel aangeven dat het belang van de mecenaatsgelden hoog is. Ook geven zij aan dat zij een (extreem) 

grote gever niet zou weigeren, mocht deze zich aandienen. Hieruit valt te concluderen dat zij blij zijn met de 

gelden die zij binnenhalen middels het mecenaat, maar dat zij het lastig vinden om ‘een stapje verder te 

gaan’. Dit zou wellicht te Amerikaans, te on-Nederlands, te zakelijk en te slecht voor de kunsten kunnen 

zijn? Het is mogelijk aan te bevelen dat op dit vlak ‘ervaring’ kan worden gestimuleerd, om deze angsten 

weg te nemen. 

 De Bachvereniging is daarbij niet ondubbelzinnig in zijn opvattingen over welke sectoren beter bij 

het mecenaat zouden passen: enerzijds geeft de Bachvereniging (net als de andere instellingen) aan dat 

theater een lastiger product is, en het eigen product ‘makkelijker’ is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 

zij de aard van de theatersector ook als een faalfactor voor het mecenaat aanmerkt. Anderzijds ziet zij voor 

geen enkele kunstdiscipline een bezwaar en lijkt de aard van geen enkele kunstdiscipline ooit een 

faalfactor in het starten van een vorm van mecenaat. Hieruit valt af te leiden dat zij niet geheel grenzeloos 

Amerikaans denken - waarbij the sky the limit is - maar ook compassie heeft met (experimentele) kunst die 

minder marktgevoelig is. Misschien dat ook hier de discipline die de Bachvereniging beoefent, namelijk de 

klassieke muziek, een rol speelt. Indien zij vanwege die discipline makkelijker een vorm van mecenaat aan 

zich kunnen binden, kan worden aangenomen dat de Bachvereniging weinig inzicht heeft in de werking van 

het mecenaat bij andere disciplines.  
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Verschillen: Basisinfrastructuur versus NFPK+ 

Een ander verschil is waar te nemen tussen instellingen die onderdeel uitmaken van de Basisinfrastructuur 

en het NFPK+. Alleen de instellingen uit de Basisinfrastructuur, Introdans en het NT, laten zich namelijk 

sterker uit over de Matchingsregeling en de norm tot het verhogen van de eigen inkomsten. Zij beschouwen 

de keus om deze regelingen ten tijde van de huidige recessie te lanceren als een faalfactor, omdat de 

huidige economische situatie geen goed beeld geeft van welke instelling zijn eigen inkomsten met behulp 

van het mecenaat kan verhogen of niet. Ook veronderstellen zij een gebrek aan continuïteit bij het 

mecenaat als een faalfactor, zeker in tijden van de recessie. Introdans en het NT geven ook aan hoe zij 

zich verhouden tot deze regelingen. Introdans wil autonoom handelen en denkt vanaf haar oprichting ook in 

andere inkomstenbronnen. Het NT geeft aan dat zij wel degelijk invloed ervaren uit het overheidshandelen, 

en wil hierdoor misschien de mecenaatsvorm aanpassen. Daarnaast zijn Introdans en het NT de enige 

twee instellingen die zich ook richten op het organiseren van contacten tussen de vrienden onderling, 

waardoor zij kunnen netwerken. 

 De NPPK+ instellingen beschouwen het mecenaat daarentegen wel als een continue vorm van 

financiering, hetgeen dan als een succesfactor kan worden geïnterpreteerd. Zij laten zich daarnaast niet uit 

over het lanceren van de eigen inkomstenregeling ten tijde van de recessie. De Appel zegt dat zij niet de 

noodzaak voelt om te investeren in het mecenaat, omdat ze het redt met de toegekende subsidie en de 

recettes. De Bachvereniging heeft als motivatie dat zij de eigen inkomstennorm al haalt én kansen zien op 

de markt. 

 Dit verschil is te verklaren vanuit het feit dat alleen de instellingen uit de Basisinfrastructuur, die 

direct getroffen worden door de regels over het verhogen van de eigen inkomsten, een mening móeten 

hebben over het overheidshandelen in verband met de recessie. Zij ervaren immers direct deze druk.  

Daardoor is het ook aannemelijk dat zij sneller continuïteitsverlies ervaren, indien zij mogelijk worden 

gekort door de overheid. Voor de NFPK+ instellingen is ook minder bekend in hoeverre deze regelingen 

hen zullen treffen. Hierdoor ontstaat er minder noodzaak voor het hebben van een mening hebben over 

deze problematiek en ervaren zijn minder snel een verlies aan continuïteit  

 

Verschillen: alle cases 

Tot slot hebben alle verschillende cases nog verschillende ideeën over welke deelsectoren beter bij het 

mecenaat lijken te passen in vergelijking tot andere deelsectoren. De cases gaan in op verschillende 

specifieke kenmerken van hun eigen instellingen. De keuzes die hierbij worden gemaakt zijn wisselend: de 

Bachvereniging denkt dat haar eigen kenmerken van een reizend gezelschap minder gunstig zijn. Dit 

contrasteert met het feit dat zij positief staat tegenover het mecenaat en met succes het mecenaat 

hanteert. De Appel denkt dat zelfstandig producerende instellingen, waartoe zij ook gerekend mogen 

worden, minder goed bij het mecenaat passen. Deze gedachte sluit aan op het feit dat zij niet positief is 

over het mecenaat.  
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Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de succes- en faalfactoren van het cultuurmecenaat zijn vanuit het 

perspectief van vierjarig rijksgesubsidieerde producerende podiumkunstinstellingen in Nederland met een 

cultuurmecenas. Allereerst wordt kort teruggeblikt op de context van het mecenaat volgens de literatuur, 

gevolgd door de conclusie uit het vooronderzoek naar de selectie van de cases voor de casestudy. 

Vervolgens zullen de uitkomsten uit de literatuurstudie in verband worden gebracht met de uitkomsten uit 

de analyse van de onderzochte cases. Tot slot zullen de beperkingen van dit onderzoek aan de orde 

worden gesteld en enkele suggesties voor vervolgonderzoek worden gedaan. 

 

Literatuurstudie 

Uit de historische literatuurstudie volgt dat Nederland vanaf de negentiende eeuw een uitgebreide 

mecenaatstraditie kent. Door de invoering van de overheidssubsidie raakte deze gift tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in vergetelheid. Momenteel is het mecenaat echter weer in opkomst. Ten eerste lijkt dit 

ontstaan door de verzakelijking in de jaren tachtig en ten tweede doordat de overheid problemen 

ondervindt bij het legitimeren van belastinggelden voor kunst. De overheid vindt dat kunstinstellingen meer 

draagvlak in de maatschappij moeten creëren en hiertoe stelt zij bezuinigingen voor. Daarom zal de eigen 

inkomstennorm van producerende kunstinstellingen in de Basisinfrastructuur naar een integraal percentage 

van 17,5 procent worden verhoogd, welke in 2013 van kracht gaat. Tot die tijd kunnen instellingen naar 

deze norm toegroeien middels de Matchingsregeling, waarbij instellingen die voorzien in extra inkomsten 

worden beloond. De overheid ziet hierbij het mecenaat als een belofte voor instellingen om in eigen 

inkomsten te voorzien en aan deze norm te voldoen. 

 Uit het huidige debat over het mecenaat komen diverse succes- en faalfactoren van het mecenaat 

naar voren. Zo worden persoonlijke contact en het geven van tegenprestaties aan de gever als 

succesfactoren aangemerkt. Ook een overheid die niet kort bij het verschaffen van subsidies wordt als een 

succesfactor bezien. Faalfactoren blijken de angst voor aantasting van de artistieke integriteit en de geringe 

mate waarin het mecenaat op de podiumkunsten toe te passen zou zijn vanwege het feit dat podiumkunst 

geen historische band met het mecenaat heeft, zoals beeldende kunst en klassieke muziek dat wel 

hebben. Ook blijkt de huidige economische recessie een faalfactor, waardoor mecenassen minder 

middelen ter beschikking stellen.  

De literatuur is niet eenduidig over de mate waarin de culture of asking toe te passen is in 

Nederland, de focus op economische waarden in plaats van op sociale en culture waarden binnen de 

culturele sector en de fiscale voordelen.  Zo beschouwen de Nederlandse Bevers en Hitters en Klamer 

deze aspecten overwegend als faalfactoren. De Amerikanen Levy en Kaiser zien in alle hierboven 

genoemde aspecten daarentegen louter succesfactoren in plaats van faalfactoren. De Nederlandse 

Steenbergen is groot voorstander van het mecenaat en noemt ook veelal de aspecten die de Amerikanen 

als succesfactoren aanmerken. Zij benadrukt echter wel dat de focus niet op de economische revenuen 

van het mecenaat mag komen te liggen. Net als de overheid gaat Steenbergen hierbij uit van de 

bezuinigingen die de overheid aan de kunstwereld oplegt. Echter, daar waar de overheid als doelstelling 

heeft dat kunstinstellingen meer eigen inkomsten moeten binnenhalen, heeft Steenbergen een missie om 
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meer particulieren bij de ondersteuning van cultuur te betrekken. Steenbergen benadrukt met name de 

positie van de mecenas en de kunst(instelling), en wat voor hen succes- en faalfactoren zouden kunnen 

zijn. De overheid beziet de succes- en faalfactoren alleen vanuit het feit dat zij als doel heeft om de 

subsidies te verkleinen, waarbij zij de posities van de mecenas en de (kunst)instelling niet benoemt. 

Daarom moeten private partijen volgens de overheid gestimuleerd worden om een bijdrage te geven. 

Ook de overheid heeft haar speerpunten omtrent het mecenaat gebaseerd op ervaringen uit 

Amerika, en stelt dit land als voorbeeld voor Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat de overheid alleen 

succesfactoren omtrent het mecenaat noemt. Het gaat hier om het persoonlijk contact, de culture of asking, 

de focus op economische waarden, het bieden van tegenprestaties, het persoonlijk contact en de fiscale 

voordelen van het mecenaat. Ook wil zij niet korten op subsidie als instellingen in extra inkomsten weten te 

voorzien. Zelfs de faalfactoren die uit de Nederlandse literatuur naar voren komen, worden door de 

overheid aangemerkt als succesfactoren. Zij noemt namelijk niet dat er angst bestaat voor aantasting van 

de artistieke integriteit door een mecenas, maar poneert zelfs dat instellingen inhoudelijke betrokkenheid 

aan gevers zouden kunnen bieden. Ook maakt zij geen uitzondering voor de podiumkunstsector ten 

opzichte van andere kunstsectoren, maar zij stelt een generiek model voor het verhogen van de eigen 

inkomstennorm voor. 

 

Succes- en faalfactoren volgens de instellingen 

Uit dit onderzoek blijkt dat instellingen inderdaad hun eigen opvattingen hebben over wat de succes- en 

faalfactoren van het cultuurmecenaat zijn. Hieronder volgt een overzicht van deze succes- en faalfactoren 

volgens de instellingen, onderverdeeld in vier categorieën. Eerst zullen de faalfactoren voorafgaand aan de 

casestudy worden besproken, gevolgd door de succesfactoren waar de instellingen het over eens zijn. 

Daarna komen de faalfactoren waar de instellingen het over eens zijn aan bod. Tot slot zullen de succes- 

en faalfactoren waarover de instellingen van mening verschillen aan de orde worden gesteld. Binnen elke 

categorie zal op twee niveaus onderscheid gemaakt worden gemaakt tussen de succes- en faalfactoren. 

Het eerste niveau betreft de factoren die de instelling onderkent als factoren die van belang zijn bij het aan 

zich binden van de mecenas, kortweg ‘niveau mecenas’ genoemd. Het tweede niveau betreft de factoren 

zoals de instelling die ervaart met betrekking tot het al dan niet hebben van een mecenaat. Dit niveau wordt 

kortweg ‘niveau mecenaat’ genoemd. 

 Als er overeenkomsten of verschillen met conclusies uit de literatuurstudie zijn, zullen deze worden 

weergegeven. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat de literatuur vooral betrekking heeft op 

het perspectief van de mecenas en niet op het perspectief van de instelling, terwijl dat laatste in deze studie 

wel het geval is. Verschillen en overeenkomsten in opvattingen kunnen derhalve ook veroorzaakt worden 

door het verschil in perspectief. 

 

Faalfactoren voorafgaand aan de casestudy 

Uit vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen major donors verbonden zijn aan de vierjarig 

rijksgesubsidieerde producerende theaterinstellingen bij het NFPK+ in de sector ‘theater’ en bij de 

Basisinfrastructuur in de sector ‘theater, toneelgezelschap’. Uit telefonische interviews met de achtentwintig 

onderzochte cases bleken de volgende faalfactoren van het mecenaat ten grondslag te liggen aan het feit 
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dat de theaterinstellingen geen major door hebben: (Het gaat hier in alle gevallen om factoren die figuren 

op het ‘niveau mecenaat’) 

! Subsidie via rijksoverheid en andere overheidslagen wordt als toereikend gezien; 

! Subsidie wordt efficiënter bevonden; 

! Investeren in het mecenaat kost teveel tijd, met onvoorspelbare resultaten; 

! Theatersector wordt minder geschikt bevonden; 

! Vrees voor artistieke inmenging. 

 

Succesfactoren waar de instellingen het over eens zijn 

Succesfactor: Persoonlijke betrokkenheid en contact met de vrienden en/of major donors (Niveau: 

mecenas) 

Instellingen geven aan dat persoonlijke betrokkenheid en contact met de vrienden en/of major donors een 

belangrijke succesfactor is. Zo kunnen de instellingen een trouwe groep vaste bezoekers aan zich binden, 

die zorgen voor vaste inkomsten en contact met de instelling, de stad en de samenleving. Hieruit kan 

worden geconcludeerd dan de instellingen dit contact inzetten om een succesvol mecenaat te 

verwezenlijken, hetgeen volledig aansluit bij resultaten uit de literatuurstudie en bij de vooronderstelling 

over dit onderwerp. Deze vooronderstelling was met name gebaseerd op literatuur vanuit de mecenas, die 

waarde hecht aan de persoonlijke band en het plezier om te geven, en uit dit onderzoek volgt dat deze 

persoonlijke band ook als succesfactor door de instellingen zelf wordt beschouwd. Hieruit blijkt dat de 

literatuur en de opvattingen van de instellingen op elkaar  aanvullen; de mecenas voelt zich prettig bij dit 

persoonlijk contact en de instellingen spelen hierop in.  

 

Succesfactor: Persoonlijke ontmoetingen met artiesten (Niveau: mecenas) 

Binnen de succesfactor ‘persoonlijke betrokkenheid’, worden met name de persoonlijke ontmoetingen voor 

gevers met artiesten door de vier cases genoemd, die vooral kosten in de vorm van tijdsinvesteringen met 

zich meebrengen. Het investeren van tijd merkten de instellingen uit het vooronderzoek aan als faalfactor, 

omdat de resultaten voor hen onvoorspelbaar zijn. Hierdoor denken deze instellingen dat het hen teveel tijd 

kost of teveel tijd kost voor wat het hen oplevert.  

 Tijd is echter een vrij subjectief begrip. Waarschijnlijk zal een tijdsinvestering die de instellingen met 

een vorm van mecenaat ook wat oplevert, als minder belastend worden ervaren. Vandaar dat de 

instellingen die deze tijd ervoor uittrekken, dergelijke tijdrovende ontmoetingen aanmerken als succesfactor 

en niet als faalfactor. Dit zou een reden kunnen vormen waardoor het mecenaat bij de instellingen uit het 

vooronderzoek (nog) niet wordt gestart. Over deze persoonlijke ontmoetingen staat niks specifieks in de 

literatuur en laat ook de overheid zich niet uit. Dit verschil zal gelegen zijn in het feit dat het onderdeel 

uitmaakt van de persoonlijke betrokkenheid, waarvan instellingen klaarblijkelijk weten hoe zij hier het best 

invulling aan kunnen geven. 

 

Succesfactor: Mogelijkheid tot netwerken voor gevers bij instellingen (Niveau: mecenas) 

Bij Introdans, het NT en de Bachvereniging is het ook mogelijk om als gevers onderling contact te hebben 

en te netwerken. Introdans en het NT bieden dit in georganiseerde vorm aan, middels de 
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jongerennetwerkclub en het vriendenforum. Bij de Bachvereniging is het netwerken, de via-viastrategie, 

belangrijk bij het vergaren van potentiële schenkers die toetreden tot het Bachfonds. Dit vormt volgens de 

instellingen een succesfactor. Op deze manier zetten de instellingen de mogelijkheid tot netwerken onder 

‘maatschappelijk gelijken’ in als onderdeel van het geven, zodat het de mecenas zelf ook  winst oplevert. 

Dit sluit aan op de literatuur over de motieven om te geven in de negentiende eeuw, en toont aan dat dit 

motief anno 2009 nog actueel is. 

 

Succesfactor: Het verbinden van tegenprestaties aan een gift  (Niveau: mecenas) 

Het verbinden van tegenprestaties aan een gift zien de vier instellingen als een succesfactor, hetgeen 

overeenkomt met de literatuur. Echter, met name vrienden zijn geïnteresseerd in materiële tegenprestaties, 

waardoor de instellingen ze verbinden aan de vriendenverenigingen. De instellingen geven immers aan dat 

vrienden toetreden uit de financiële overwegingen, want ‘zij zijn berekenend en geïnteresseerd in het 

voordeel’. Ook blijken tegenprestaties hen aan te moedigen tot geven. Tevens blijkt de trapsgewijze 

organisatie van de vriendenverenigingen hen aan te moedigen tot hogere giften, omdat tegenover 

deelnemen aan een hogere vriendenkring meer tegenprestaties staan. Een major donor is daarentegen 

niet of matig geïnteresseerd in materiële tegenprestaties. Ook is deze gever volgens de instelling niet 

geïnteresseerd in naamsvermelding, maar wil zij vaak anoniem blijven. De instellingen geven aan dat een 

major donor vooral het opbouwen van een ‘persoonlijke vriendschappelijk relatie’ als tegenprestatie lijkt te 

verlangen. Ook dit komt overeen met het idee van Steenbergen dat vriendschap een belangrijk onderdeel 

is van een geefrelatie. 

 Het verschaffen van tegenprestaties gebeurt volgens de instellingen niet vanwege ‘(publieke) 

erkenning voor de gever’, zoals wel naar voren komt uit de literatuur. Uit dit onderzoek volgt namelijk dat 

Nederlandse gevers, uit vriendenverenigingen maar met name major donors, daar volgens de instellingen 

geen behoefte aan hebben. De instellingen met een major donor staan echter wel open voor 

naamsvermelding en gaan hier ook wel eens toe over. Dit gebeurt dan vanwege publicitaire redenen voor 

de instelling zelf. Dit gebeurt echter niet voor erkenning voor de gever of de brede maatschappelijke 

waarde van het onder de aandacht brengen van het mecenaat, zoals Steenbergen, Levy en Kaiser en de 

overheid betogen.  

 Dit verschil tussen de literatuur en de instellingen ontstaat doordat de ideeën van publieke 

erkenning als tegenprestatie, en de maatschappelijke bijdrage als motivatie om te geven, afkomstig is uit 

Amerikaanse literatuur (Levy en Kaiser). Dit sluit ook aan bij Steenbergen en de overheid die Amerika als 

voorbeeld stellen voor de manier waarop het Nederlandse mecenaat vorm zou moeten krijgen. Hieruit volgt 

tevens dat de overheid niet weet hoe ze het mecenaat in Nederland zo vorm moet geven dat het aansluit 

op de Nederlandse gever en de Nederlandse kunstcultuur.   

Succesfactor: Niet afhankelijk opstellen van de doelstellingen van de overheid (Niveau: Mecenaat) 

De instellingen geven aan dat zij zich niet afhankelijk willen opstellen van de doelstellingen van de overheid 

en hun eigen koers varen. Dit vormt volgens de instellingen een succesfactor. Zo heeft de overheid door 

middel van stimulering of bezuinigingen geen rol gespeeld bij het opstarten van het mecenaat. Ook geven 

de instellingen aan dat zij geen angst hebben voor subsidieverlies en de daarmee samenhangende 

rechten, wat voor hen een succesfactor is. Op deze wijze maken de instellingen zich niet afhankelijk van 
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wat de overheid van hen wil, wat voor hen erg belangrijk is, omdat zij zich willen richten op hun artistieke 

product. Deze conclusie wijkt af van de van de vooronderstelling, waarin wel werd verondersteld dat 

instellingen angst hadden voor subsidieverlies. Instellingen weten het mecenaat namelijk zo te organiseren 

dat ze niet het risico lopen op  subsidieverlies. Zij brengen bijvoorbeeld de vriendenvereniging onder in een 

aparte stichting, waardoor zij toch reserves op kunnen bouwen, wat een instelling niet mag.  

 

Succesfactor: Hefboomwerking tussen subsidies en eigen inkomsten bij instellingen met major donor 

(Niveau: mecenaat) 

Alleen de cases met een major donor noemen de hefboomwerking tussen subsidies en eigen inkomsten, 

waarbij subsidies als keurmerk worden gezien en een aanzuigende werking hebben op het genereren van 

overige inkomsten bij particuliere schenkers. Dit kan worden aangemerkt als een succesfactor. Dit komt 

overeen met Steenbergen, Hitters en Kaiser, die in de literatuur ook de aanjagende werking van subsidie 

noemen. Het sluit aan op hoe de overheid graag wil opereren: eerst subsidie verstrekken, waarna een 

instelling vervolgens eigen inkomsten moet organiseren. De subsidie van de overheid heeft hier dus een 

grote positieve invloed, waarbij de instellingen erkenning geven aan subsidie die zij krijgen. Het feit dat de 

instellingen met een vriendenvereniging deze hefboomwerkingwerking niet benoemen, is op basis van 

deze gegevens niet te verklaren. 

 

Faalfactoren waar de instellingen het over eens zijn 

Faalfactor: Angst voor inhoudelijke en artistieke inmenging (Niveau: mecenaat) 

Volgens de vooraf opgestelde vooronderstelling en de literatuur van Bevers en Hitters is angst voor 

aantasting van de artistieke integriteit van de instelling een mogelijke faalfactor voor het mecenaat. Ook in 

het vooronderzoek werd door de theaterinstellingen angst voor artistieke invloed als faalfactor aangewezen 

en genoemd als reden om niet over te gaan tot een major donor. De vier onderzochte cases beamen dat zij 

bang zijn voor artistieke inmenging, maar zij hebben het mecenaat wel zodanig vormgegeven dat hier geen 

sprake van is en hebben deze faalfactor zo weten af te wentelen. Hierbij dient nog één verschil opgemerkt 

te worden: bij instellingen met een vriendenvereniging en de theatersector bestaat er wel meer angst voor 

artistieke inmenging als zij een major donor zouden aantrekken. De instellingen met een major donor zijn 

hier minder tot niet huiverig voor. Zij hebben er immers al ervaring mee opgedaan, en uit hun ervaring blijkt 

dat er geen mogelijkheid voor artistieke en inhoudelijke inmenging door de major donor is. 

 Dit resultaat wijkt af van de opvattingen van de overheid en Steenbergen, die stellen dat gevers bij 

het opbouwen van een geefrelatie ook inhoudelijke betrokkenheid geboden moet worden, en dat er sprake 

is van een relatieve vrijheid. De instellingen geven immers aan te allen tijde te willen voorkomen dat een 

gever zich bemoeit met het artistieke product. Zij hebben, zoals Hitters en Bevers al schreven, alleen 

belangstelling voor bedragen die zonder bijbedoelingen worden gegeven.  

 

Faalfactor: Angst voor (financiële) afhankelijkheid (Niveau: mecenaat) 

Alle instellingen geven aan dat zij bang zijn voor financiële afhankelijkheid van het mecenaat. Daarom 

geven de instellingen aan dat de mecenaatsgelden niet mogen worden gebruikt voor de structurele 

kostenposten en dat hiervoor subsidie gebruikt dient te worden. De gelden die via het mecenaat verworven 
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zijn, zijn alleen voor extra uitgaven die niet vooraf in de begroting zijn meegenomen. Mecenassen maken 

hierdoor dingen mogelijk die alleen met subsidie niet mogelijk waren geweest. Op deze manier bezweren 

de instellingen deze faalfactor. Zij vinden namelijk dat mecenaatsgelden de continuïteit, zeker tijdens de 

recessie, niet waarborgen. Dit vinden met name de instellingen uit de Basisinfrastructuur. Hierdoor kan het 

voortbestaan van de instelling op het spel komen te staan. Dit sluit aan bij de literatuurstudie over dit 

onderwerp en de vooronderstelling bij aanvang van dit onderzoek. 

 Het besteden van mecenaatsgelden aan extra uitgaven komt overeen met literatuur van 

Steenbergen, die vindt dat kunstinstellingen zich los moeten maken van overheidsconditionering, maar het 

niet wenselijk acht dat instellingen zich in dezelfde mate afhankelijk maken van één of enkele private 

begunstigers. Daarbij vinden zowel Steenbergen als Nefkens dat de overheid dient te zorgen voor de 

financiering van de structurele kosten, en dat een mecenas zich kan richten op aanvullende projecten 

waarmee de kunst kan excelleren. Ook de overheid zegt dat particuliere giften er zijn voor investeringen, 

een hogere kwaliteit of extra projecten, maar zij benadrukt met name dat er niet op subsidies gekort mag 

worden wanneer instellingen eigen inkomsten vergaren. Hieruit valt te concluderen dat de overheid minder 

expliciet is over hoe de instellingen hun inkomsten moeten besteden.  

 

Faalfactor: Economische recessie (Niveau: mecenaat) 

De instellingen zien de huidige economische recessie als een faalfactor voor de toekomst van het 

mecenaat. Zij veronderstellen dat instellingen in deze periode minder makkelijk vrienden of een major 

donor aan zich kunnen binden. In dit kader vinden de instellingen dat de mecenaatsgelden niet mogen 

worden gebruikt voor de structurele kostenposten, zoals hierboven is besproken. Daarom vindt het 

merendeel van de instellingen dat de overheid dient te zorgen voor goede subsidies, zodat de kunsten niet 

ten onder gaan ten tijde van de recessie. Als voorbeeld wordt Amerika genoemd, waarbij instellingen 

vanwege de recessie - door het terugtrekken van particuliere gevers - failliet zijn gegaan. Voor het 

Nederlandse kunstbeleid zien zij daarom ook geen oplossing in het mecenaat. De Nederlandse regering 

geeft zich volgens de instellingen te weinig rekenschap van de gevolgen van het mecenaat in tijden van 

recessie en vinden de het moment om de eigen inkomstenorm en de Matchingsregeling te lanceren ook 

slecht gekozen. 

 De meningen van de instellingen komen op dit vlak overeen met de Nederlandse literatuur van 

Klamer, namelijk dat de culturele waarden ten tijde van de recessie in de verdrukking kunnen worden 

gebracht, waardoor er sneller wordt bespaard. De Amerikaanse literatuur betoogt op dit punt geheel het 

tegenovergestelde. Dit verschil zou gelegen kunnen zijn in de Amerikaanse mentaliteit, waarbij 

omstandigheden veelal ondergeschikt zijn aan de eigen verantwoordelijkheid om te existeren in een 

bepaalde situatie.  

 

Faalfactor: De eigen sector, podiumkunstinstellingen (Niveau: mecenaat) 

Tot slot wordt de aard van eigen sector, de podiumkunst, als een faalfactor voor het mecenaat aangemerkt, 

geheel overeenkomstig de literatuur van Bevers en Hitters. Interessant is dat dit resultaat tevens de 

aanleiding was om de theaterinstellingen als onderwerp van onderzoek te kiezen. Volgens de onderzochte 

cases is de beeldende kunst het meest geschikt voor het mecenaat, gevolgd door de klassieke muziek. 
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Toneel en dans zijn volgens henzelf het minst geschikt, net als de in de literatuur genoemde reizende 

formaties en werkplaatsen. Ook dit komt overeen met de uitkomsten uit het vooronderzoek, waarin ‘toneel’ 

ook als een faalfactor voor het mecenaat wordt verondersteld. De verschillende instellingen denken daarbij 

dat presenterende instellingen die meerdere kunstrichtingen en -producten tonen - zoals (theater)festivals, 

repertoire gezelschappen en instellingen met een vaste speelplek - meer geschikt zijn. 

 De cases geven als mogelijke motieven voor het verschil tussen podiumkunst enerzijds en muziek 

en beeldende kunst anderzijds aan dat toneel en dans ‘geen goede handelsproducten’ zijn, veel mankracht 

kosten, minder constant en continu zijn en dat de entreeprijzen en zaalcapaciteiten lager liggen zodat er 

minder publiek kan worden bereikt. Volgens het NT zou toneel daarbij nog minder geschikt zijn voor het 

mecenaat. 

 Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een verschil lijkt te bestaan tussen musea en 

podiumkunst en de mate waarin het mecenaat op die sectoren valt toe te passen. Een gevolg hiervan is dat 

volgens de onderzochte cases op toneel (en dans) en hierbinnen bij de bovengenoemde deelsectoren, een 

deelpercentage aan eigen inkomstennorm van toepassing moet zijn. De overheid past dit onderscheid niet 

toe en past een generiek model van minimaal 17,5 procent op alle cultuurproducerende instellingen in de 

Basisinfrastructuur toe. De verklaring voor het verschil tussen de instellingen en de overheid zou kunnen 

zijn dat de overheid niet onderzocht heeft in hoeverre het generieke model kan worden opgelegd aan alle 

instellingen, en of andere sectoren andere kenmerken met zich meebrengen, waarbij een ander eigen 

inkomstenpercentage hoort. Anderzijds kan het zo zijn dat de overheid zich hier juist niet in wil mengen, 

omdat zij dan onderscheid moet maken tussen de diverse sectoren, waarmee zij zich op glad ijs begeeft en 

‘oordelaar (zou) zijn over kunst’, wat de overheid niet zou behoren te doen. Het debat over de mate waarin 

de overheid zich inhoudelijk mag bezighouden met kunst is momenteel gaande, dus wellicht dat er zich in 

de toekomst verschuivingen gaan voordoen op dit vlak.  

 

Succes- en faalfactoren waarover de instellingen van mening verschillen 

Succes- of faalfactor: De culture of asking (Niveau: mecenaat) 

Er zijn verschillen waargenomen tussen de Bachvereniging enerzijds en de drie andere cases anderzijds. 

Waar de Bachvereniging de enige casus is die zich actief bezighoudt met de culture of asking en een mix 

van diverse, waaronder particuliere, inkomsten voorstaat, zien de andere drie cases subsidie als meest 

wenselijke vorm van kunstfinanciering en zijn zij niet bezig met de culture of asking. De omgang met de 

culture of asking van de overige drie instellingen komt overeen met de vooraf opgestelde verwachting, 

namelijk dat ze zien dat er een gebrek aan deze vraagcultuur is, hetgeen een faalfactor vormt. Deze drie 

instellingen noemen dit gebrek echter geen faalfactor, maar staan hier positief tegenover. De 

Bachvereniging wijkt in dit opzicht sterk af: zij vindt dit gebrek wél een faalfactor en handelt op alle fronten 

geheel overeenkomstig de Amerikaanse literatuurstudie van Levy en Kaiser. Zij denkt bijvoorbeeld dat alle 

kunstsectoren zonder belemmeringen zouden kunnen vragen om een gift. In overeenstemming met 

Steenbergen en de Nederlandse overheid, ziet de Bachvereniging de culture of aksing als een 

succesfactor, waarvan het belang in Nederland voor de toekomst niet kan worden overzien. Daarom vindt 

zij het goed dat de overheid deze cultuur stimuleert. 
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 De oorzaak voor dit verschil kan gelegen zijn in de discipline van de Bachvereniging, de klassieke 

muziek, die als makkelijker wordt verondersteld, omdat het een meer constant product is. In dit geval kan 

gesteld worden dat niet alle instellingen en disciplines vergelijkbaar zijn. Indien de discipline de oorzaak 

zou zijn, onderstreept dit bovenstaand betoog over de instellingen die de voorkeur geven aan het 

toepassen van diverse deelpercentages voor verschillende sectoren. Een andere verklaring ligt op het 

terrein van ervaring, die de Bachvereniging opdeed door zich veelvuldig te verdiepen in Amerikaanse 

literatuur en voorbeelden over het mecenaat. In dat geval zou dit ertoe leiden dat meer (onderzoek naar) 

ervaring opdoen in de toepassing van het mecenaat, aan te bevelen zou zijn. 

 Mogelijk zou ook een oorzaak gelegen kunnen zijn in de mate waarin de culture of asking toe te 

passen valt op het Nederlandse (kunst)landschap, zoals uit de literatuurstudie naar voren komt. Uit de 

literatuur van Rifkin komen verschillen tussen Nederland en Amerika op politiek(historisch) en cultureel vlak 

naar voren. Echter, de Bachvereniging, ook een Nederlandse instelling, heeft goede ervaring met de 

culture of asking, en op het gebied van mecenaat neemt zij meer initiatieven en haalt zij meer geld binnen 

dan de andere onderzochte instellingen. Het zou dus kunnen dat als andere instellingen meer begeleiding 

en hulp krijgen, zij hiermee ook succes boeken. Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat de 

Bachvereniging het waarschijnlijk gemakkelijker heeft dan  een theaterinstelling het zal hebben. 

 

Succes- of faalfactor: Focus van overheid op mecenaat (Niveau: mecenaat) 

De cases met een major donor zien de focus van de overheid op het mecenaat als een succesfactor. 

Hieronder vallen de verzakelijking en het zien van een kunstproduct als een ‘gewoon product’. Tevens laten 

zij zich positief uit over het bieden van fiscale voordelen aan het mecenaat, hetgeen zij ook aanmerken als 

een succesfactor. Dit sluit aan bij Steenbergen en Hemels, die vinden dat de overheid de fiscale voordelen 

moet beiden, zodat geven gestimuleerd wordt. Ook de overheid is van mening dat het stimuleren van 

geven belangrijk is en derhalve heeft zij deze regels ingevoerd. Tevens laten Steenbergen en Hemels zich 

positief uit over het handelen van de overheid ten aanzien van de Matchingsregeling. Dit komt overeen met 

de literatuurstudie, waaruit blijkt dat het korten van subsidie bij extra inkomsten als een faalfactor wordt 

gezien.  

Hiertegenover staan de theaterinstellingen met alleen een vriendenvereniging, die de focus van de 

overheid op het mecenaat als een faalfactor zien. Zij staan negatief tegenover de verzakelijking, en vinden 

dat een kunstproduct niet als een ‘gewoon product’ kan worden beschouwd. Zij vinden subsidie dan ook de 

meest wenselijke kunstfinancieringsvorm, omdat dit efficiënter wordt bevonden. Daarbij voelen zij niet de 

noodzaak om te investeren in het mecenaat, omdat zij het redden met de toegekende subsidie. Deze 

motivatie komt overeen met de opvattingen van de theaterinstellingen uit het vooronderzoek.  

 Uit dit onderzoek blijkt dat instellingen met een major donor zich meer rekenschap geven van de 

focus van de overheid op het mecenaat en de regels die hieruit voortvloeien, dan de instellingen met alleen 

een vriendenvereniging. Dit is ook niet onwaarschijnlijk, omdat deze regels veelal alleen van toepassing 

zijn op instellingen die grotere bedragen via het mecenaat vergaren (via major donors), en niet op veel 

gevers die kleinere bedragen bijeenbrengen. Hieruit valt te concluderen dat het draagvlak voor het 

mecenaat met name onder instellingen met alleen een vriendenvereniging niet hoog is. 
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Succes- of faalfactor: Mentaliteit binnen instellingen (Niveau: mecenaat) 

Deze succes- of faalfactor sluit aan op bovenstaand punt. Volgens de instellingen met een major donor kan 

de mentaliteit van deze instellingen, en met name die van de zakelijk (of artistiek) leiders en van het actieve 

bestuur, aangemerkt worden als een succesfactor. De instellingen met een major donor geven immers aan 

een leider te hebben die geen of minder angsten heeft ten aanzien van afhankelijkheid en artistieke 

inmenging en niet schroomt te vragen om geld. Ook laten zij gevers toe tot hun persoonlijk netwerk en 

staan zij positief ten opzichte van het mecenaat.   

 De theaterinstellingen met enkel een vriendenvereniging geven voorts ook aan dat de mentaliteit 

belangrijk is bij het vragen om geld en denken dat niet elke leider geschikt is om te vragen om geld. Zelf 

geven zij aan negatief te staan ten opzichte van het mecenaat, en zowel de leiders als de besturen hebben 

schroom bij het vragen om geld, wat ook uit het vooronderzoek naar voren komt. Echter, na het uitvoeren 

van deze studie kan niet gesteld worden dat deze instellingen hun eigen mentaliteit aanmerken als een 

faalfactor. Het feit dat de mentaliteit een succesfactor vormt voor instellingen met een major donor, schept 

wellicht kansen voor instellingen die tot op heden geen vorm van mecenaat (en een major donor in het 

bijzonder) aan zich hebben kunnen of willen binden; een andere leider betekent immers een andere 

mentaliteit en een ander beleid. 

 Dit sluit aan op de ideeën van zowel de overheid als Steenbergen die aangeven dat er een 

mentaliteitsverandering moet plaatsvinden. Immers, tot nu toe lijken de leiders van instellingen met een 

vriendenvereniging sterk gericht op inhoudelijke producties en tonen deze zich minder marktgericht. Echter, 

er kan ook gesteld worden dat instellingen zich niet wíllen aanpassen aan de marktgerichte manier van 

omgaan met kunst. Zeker de Appel toont hierbij aversie. Zij wil zich richten op het maken van kunst en niet 

gedwongen worden om zich in de kunstwereld zakelijk op te stellen.  

 

Algemene conclusie: Overheid weinig slagkracht, weinig draagvlak voor mecenaat  

Uit de inventarisatie van succes- en faalfactoren blijkt dat de podiumkunstinstellingen met name praktische 

succesfactoren aan het mecenaat verbinden. Deze zijn gericht op hoe zij een mecenas aan binden, door 

middel van contact of tegenprestaties. De instellingen laten zien zich ervan bewust te zijn dat het bieden 

van voordelen aan de gever een succesfactor voor het mecenaat vormt. Er zijn echter nauwelijks 

succesfactoren die de instelling ervaart met betrekking tot het al dan niet hebben van het mecenaat. Zij 

noemen bijvoorbeeld niet dat zij door het mecenaat meer ‘zelfredzaam’ zijn of zich los willen maken van de 

subsidie. Soortgelijke factoren komen daarentegen wel voor bij de faalfactoren, die de instellingen 

veelvuldig opmerken. Het gaat hier onder andere om angst voor artistieke inmenging en angst voor verlies 

van continuïteit. De instellingen zijn namelijk bang dat de zelf verworven gelden niet structureel zijn. Echter, 

zodra zij zijn verworven, blijken zij wel een aanvulling te zijn op de subsidie. Deze faalfactoren blijken meer 

op de context en de inhoud van het mecenaat te zijn gericht, dan op het aangaan van een relatie met een 

mecenas.  

 Uit het bovenstaande is af te leiden dat als instellingen eenmaal aan het mecenaat beginnen en 

hier enig succes mee hebben, ze ook opvattingen ontwikkelen over het bereiken en vasthouden van dit 

succes. Dit noemen zij dan succesfactoren. Instellingen met een major donor zijn dan ook positiever over 

het mecenaat, doordat zij meer ervaring hebben opgedaan. Aan de andere kant lijkt er bij de instellingen 
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weinig draagvlak te zijn voor een uitbreiding van het mecenaat. Immers, de instellingen laten zich niet tot 

beperkt uit over de mate waarin zij tijd en energie in het mecenaat zouden moeten steken of over wat de 

voordelen van het mecenaat voor de instelling zelf zijn. Daarbij zien zij subsidie nog steeds als voorwaarde 

om tot een goed artistiek klimaat te komen. 

 Hieruit valt over het algemeen te concluderen dat de overheid weinig slagkracht heeft met het 

mecenaat en dat het mecenaat een erg marginale rol speelt. Immers, de binnenkomende mecenaatsgelden 

zijn zo beperkt dat het onmogelijk is dat zij een (gedeeltelijke) vervanging kunnen zijn voor subsidie. De 

enige instelling die hierop een uitzondering lijkt te vormen is de Bachvereniging, die zich baseert op 

Amerikaanse literatuur en in het mecenaat meer initiatieven neemt, en er meer geld mee binnenhaalt. Het 

lijkt erop dat de overheid een slag gemist heeft in het verkrijgen van draagvlak bij de instellingen, en/of de 

noodzaak van het mecenaat niet erg heeft benadrukt. Opvallend is daarbij dat de overheid zich in haar 

documenten alleen op het Amerikaans gedachtegoed over het cultuurmecenaat baseert, en daarmee, net 

als de genoemde literatuur, alleen die succesfactoren belicht die aan de orde zijn wanneer eenmaal met 

het mecenaat is gestart. 

 Anderzijds gaan de instellingen ook niet uit van wat de overheid van hen verwacht en aan hen 

oplegt. Uit de analyse blijkt dat de instellingen voornamelijk van zichzelf uitgaan en spreken over de manier 

waarop zij het mecenaat nú hebben ingericht. Ze spreken in veel mindere mate over welke  succes- en 

faalfactoren ze voor het mecenaat zien, indien dit een groter onderdeel van hun beschikbare budget zou 

(moeten) gaan uitmaken. De onderzochte instellingen geven niet aan dat zij grote problemen op financieel 

vlak verwachten als ze nu niet zelf in actie komen, en zien (ook daarom) maar beperkt de voordelen van 

een meer ontwikkeld mecenaat. Hieruit kan worden afgeleid dat instellingen hun eigen koers varen en zich 

weinig verplicht of verbonden voelen met de eisen vanuit de overheid. Mogelijk duurt het nog (te) lang 

voordat die situatie aan de orde is of achten zij de gevolgen niet zo groot. 

Het feit dat de instellingen met name van zichzelf uitgaan vormt vanuit het standpunt van de 

overheid een faalfactor. Immers, de overheid probeert met haar huidige beleid de instellingen effectief te 

sturen en invloed op ze uit te oefenen, onder meer door eisen aan de subsidie te koppelen. De overheid 

heeft immers als doel om de subsidies te verkleinen. Hierdoor moeten de private partijen gestimuleerd 

worden om een bijdrage te geven, waardoor de overheid alleen succes- en geen faalfactoren van het 

mecenaat benoemen.  

 

Uit het bovenstaande valt op te maken dat er verschillen zijn in de manier waarop de overheid en de 

instellingen tegen het mecenaat aankijken. De overheid heeft de eigen inkomstennorm ingevoerd, met het 

doel minder subsidies uit te keren, maar op de instellingen maken deze regels momenteel nog weinig 

indruk. Op deze manier houden overheid en instelling elkaar in de greep: omdat de overheid graag wil dat 

het mecenaat een rol krijgt bij de verwerving van de eigen inkomsten, lijken ze zich te focussen op de 

succesfactoren. Ze lijken hiermee voorbij te gaan aan de angsten van de instellingen, die zich hierdoor 

blijkbaar ook niet erg aangesproken voelen de door de overheid nagestreefde rol in te vullen. En volgens 

de instellingen zijn mecenaatsgelden er alleen voor extra activiteiten, andere dan sowieso door subsidie 

zouden worden bekostigd. Op deze manier zorgen instellingen er ook voor dat het mecenaat geen plaats 

krijgt in de continuïteit van de instelling. De overheid, op haar beurt, wil dat  instellingen (deels) voor hun 
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eigen inkomsten zorgen, maar zal niet de insteek hebben een instelling door een recessie failliet te laten 

gaan. Dit heeft tot gevolg dat een ingebed mecenaat uitblijft, met negatieve consequenties voor het 

succesvol opereren van beide partijen. 

 In het zoeken naar een oplossing kan er niet makkelijk worden teruggegrepen op de negentiende 

eeuw, waarin de burgers zelf initiatieven tot een mecenaat opzetten en de overheid hierin geen rol speelde. 

Door de geschiedenis heen zijn instelling en overheid steeds meer met elkaar verbonden geraakt en is de 

afhankelijkheid van de instelling van de overheid sterk toegenomen. De meeste instellingen zouden zonder 

overheidssubsidie niet kunnen blijven bestaan. Hoewel de overheid niet maximaal en oneindig subsidies 

zal blijven verstrekken, lijkt het onhaalbaar om terug te keren naar de situatie van voor de Tweede 

Wereldoorlog. 

 Daar overheid en instelling toch min of meer tot elkaar veroordeeld lijken, kunnen ze beter een 

gemeenschappelijke manier zoeken waarmee de belangen en overwegingen van beide partijen gediend 

worden. Als de overheid de instelling te veel terugverwijst naar de burger, dan zullen beide partijen 

waarschijnlijk weinig succes hebben in het bereiken van hun doelstellingen. Maar als de instelling te weinig 

initiatieven ontplooit om meer zelfredzaam te zijn, kunnen ze daar op een zeker moment de - voor hen - 

vervelende consequenties van ondervinden.  

 

Beperkingen van dit onderzoek en mogelijkheden voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft een eerste aanzet gegeven om de succes- en faalfactoren van het cultuurmecenaat 

vanuit het perspectief van vierjarig rijksgesubsidieerde producerende podiumkunstinstellingen in Nederland 

in kaart te brengen. Hierbij is uitgegaan van de mening van de instellingen, die hun kunstdiscipline 

vertegenwoordigen, waardoor verwacht wordt dat deze resultaten eerder door het veld zelf zullen worden 

geaccepteerd1. Deze verkenning zou als basis kunnen dienen voor een uitgebreidere handleiding voor het 

veld, waarin hulp wordt geboden bij het kiezen voor een mecenaatsvorm en de inrichting van het 

mecenaat. Op deze wijze treden de instellingen op als ervaringsdeskundigen en fungeren zij zo mogelijk 

als bestpractices.   

 Dit onderzoek kent daarnaast ook enkele beperkingen. De vraag welke succes- en faalfactoren nou 

precies van belang zijn bij het cultuurmecenaat in de podiumkunst, is aan de hand van enkele casestudies 

alleen in grote lijnen te beantwoorden. Dit verkennende onderzoek, met een interpretatieve benadering, 

heeft met name tot duidingen geleid en is derhalve vooral indicatief van aard. De conclusies kunnen 

opgevat worden als suggesties. Een verdieping van het huidige onderzoek op basis van deze uitkomsten, 

zou meer licht kunnen werpen op de succes- en faalfactoren die een rol spelen in het mecenaat.  

 De meest opvallende conclusie, die van groot belang is voor de randvoorwaarden van (de invoer 

van) de eigen inkomstennorm, is de positie van de theatersector waar het het mecenaat betreft. Uit het 

vooronderzoek, dat meer het karakter van een survey had, is gebleken dat er zich in de theatersector, - dat 

wil zeggen in de sector ‘Theater, toneelgezelschap’ uit de Basisinfrastructuur en de sector ‘theater’ van het 

NFPK+-, geen major donors bevinden, wat als een faalfactor van het cultuurmecenaat is aangemerkt. De 

conclusies getrokken uit de meervoudige casestudy zullen echter een meer positivistisch vervolg moeten 

krijgen, wat een verdieping van het onderzoek kan opleveren. Een eerste stap zou bijvoorbeeld kunnen zijn 

                                                 
1 Verschuren, P., en H. Doorewaard. Het ontwerpen van een onderzoek. Utrecht: Lemma, 2005, p.175. 
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om een grote hoeveelheid nieuwe data te verzamelen en deze te vergelijken met de conclusies uit de 

categorieën die zijn gebruikt bij het analyseren van de data uit de vier cases van dit onderzoek. 

 Daarbij geeft dit onderzoek een aanzet tot nader theorievormend onderzoek over het 

toepasbaarheid van het mecenaat in de podiumkunst. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat de overheid geen 

onderscheid maakt tussen de podiumkunstsector ten opzichte van andere kunstsectoren, daar zij een 

generiek model voor het verhogen van de eigen inkomstennorm voorstelt. Dit wijkt af van het resultaat dat 

er volgens de instellingen deelpercentages gehanteerd zouden moeten worden bij de sectoren theater en 

dans in het algemeen, en enkele specifieke disciplines hierbinnen in het bijzonder. De overheid lijkt 

hiermee voorbij te gaan aan het gevoelens van de instellingen. Dit maakt de kans op een succesvolle 

invoering en toepassing wellicht kleiner. Daarom strekt het tot aanbeveling om ten aanzien van dit resultaat 

zowel een verbredend onderzoek (naar andere kunstsectoren die subsidie ontvangen van de rijksoverheid) 

als een verdiepend onderzoek (naar sectoren binnen de podiumkunsten) uit te voeren, om een completer 

beeld van de succes- en faalfactoren van het mecenaat te krijgen. Op basis hiervan kan worden 

onderzocht in welke mate de diverse (deel)kunstsectoren aansluiten op het mecenaat en of er wel een 

integrale beoordeling gemaakt zou moeten worden bij de eigen inkomstennorm. Dit kan van belang zijn 

voor minister Plasterk en zijn beleidsmakers. 

 Uit dit onderzoek kwam voorts naar voren dat de overheid en Steenbergen het belangrijk vinden 

dat er een mentaliteitsverandering plaatsvindt bij instellingen teneinde een succesvol mecenaat te starten 

of voort te zetten. Deze verandering tekent zich al af bij de twee onderzochte instellingen met een major 

donor, die meer ervaring hebben met het mecenaat. Om deze verandering verder door te voeren zou een 

verdiepend onderzoek moeten worden verricht naar hoe een instelling of zakelijk leider meer ervaring kan 

opdoen met het mecenaat en deze mentaliteit kan vergaren. Op deze manier kunnen zij zich niet alleen 

richten op de artistieke inhoud, maar zich ontwikkelen tot integrale managers. 

 Ook is het interessant om de operationalisering van het begrip ‘cultuurmecenaat’ ter discussie te 

stellen. In dit onderzoek is cultuurmecenaat getypeerd als een vorm van particuliere financiering waarbij, 

individueel of collectief, belangeloos en zonder direct winstoogmerk aan kunst en cultuur wordt geschonken 

of gegeven. Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen instellingen met een pure mecenaatsvorm te 

onderzoeken. Echter, uit dit onderzoek is ook naar voren gekomen dat Introdans een mecenas heeft die 

met zijn bedrijf, en niet als particulier, reeds langdurig geeft aan de instelling. Hierdoor is er ook sprake van 

een sponsorrelatie, omdat het bedrijf en niet de particulier betaalt. Daarom strekt het tot aanbeveling om 

het cultuurmecenaat en de vormen waarin zij voorkomt breder te onderzoeken, zodat de mogelijkheden 

waarin het mecenaat kan worden toegepast kunnen worden vergroot. 

 Tot besluit verdient de aanleiding van dit onderzoek, het legitimiteitsprobleem van de overheid ten 

aanzien van uitgaven voor kunst en cultuur, nader onderzoek. Immers, op het moment dat meer inzicht 

wordt verworven in waarom de overheid problemen ondervindt bij het bij het legitimeren van de besteding 

van belastinggelden aan kunst en cultuur, maar niet aan andere sectoren, kan hier door 

belangenbehartigers van de instellingen en beleidsmakers op in worden gespeeld. Hierbij zou het debat 

tussen ‘nut’ en ‘betekenis’ een rol kunnen spelen. In dit kader is het ook zinvol om een Nederlands vervolg 

te geven aan het Deense onderzoek, waaruit bleek dat een theater ook niet-gebruikerswaarde heeft, 

hetgeen daarmee een legitimering vormt voor de besteding van belastinggelden. Hierbij zou de vraag aan 
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bod kunnen komen of het legitimiteitsprobleem de manier is om culturele instellingen in beweging te krijgen 

voor het mecenaat.   

 

Tot slot 

Het debat over het bezuinigen op subsidies en het verhogen van de eigen inkomsten, evenals de focus op 

het mecenaat is uiterst actueel. Blijkt het mecenaat de meest geschikte vorm van kunstfinanciering – 

aanvankelijk met argusogen bekeken en beschouwd als een gemakzuchtige vieze gever met dubieuze 

bijbedoelingen, maar met een nadere blik een welkome intelligente actor in het kunstbeleidveld? Beslecht 

Plasterk zijn legitimiteitsprobleem door de mecenas als een deus ex machina te lanceren, in de hoop de 

tragedie van bezuinigingen een welkome plotwending te geven? En zal de mecenas, zoals Plasterk dit 

hoopt, het gat tussen kunst en maatschappij kunnen dichten, en zo de publieks- naar een speelruimte 

overbruggen? Of wil deze mecenas dan zelf te veel een rol op het artistieke podium spelen? De vraag rijst 

wie in de toekomst de kunst zal financieren, want niemand heeft succes als de instellingen in hun 

voortbestaan worden bedreigd. Ook voor de kunsten geldt: in space nobody can hear them cry. 
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