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Staat van het jeugdtheater 2014 
 
Geachte dames en heren, collega’s en vakgenoten, 
 
Een maand of twee geleden kreeg ik een telefoontje van Kees van de Krakeling, hij vroeg mij of ik 
de staat van het jeugdtheater dit jaar uit wilde spreken. Een tijdje terug, ter gelegenheid van het 
vijfentwintig jarig bestaan van de Krakeling, heb ik een korte act gehouden als de jeugdtheater-
beer. Blijkbaar was Kees daar nogal van onder de indruk, want, weliswaar een beetje beschroomd, 
vroeg hij mij of ik dan misschien weer mijn berenpak aan kon trekken?  
 
Zoals u ziet heb ik het berenpak vandaag in de kast laten hangen. 
 
Uiteraard heb ik mij de afgelopen weken vaak afgevraagd waarom ik in vredesnaam op zijn vraag 
ben ingegaan. Tenslotte is dit toch een beetje het hol van de leeuw. Collega’s en vakgenoten met 
20 of 30 jaar ervaring. Wat dat betreft ben ik een groentje. Ik kom net kijken. En het belangrijkste; 
ik hou helemaal niet van speeches. Ik hou er helemaal niet van om “me uit te spreken”, om mijn 
mening te delen, en al helemaal niet in het openbaar (ik zit weliswaar op Facebook maar mijn laat-
ste post dateert van drie jaar geleden). Liever doe ik een berenpak aan en doe een rare act. En het 
aller allerliefste zit ik in een repetitielokaal en maak ik voorstellingen.  
 
In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Regieopleiding, Amsterdam. Onder andere werkzaam bij To-
neelschuur Producties en de Toneelmakerij. Theater heeft mijn leven veranderd. Elke dag ben ik 
ontiegelijk blij dat ik in het theater mag werken. Ik huil bijna nooit, behalve als ik naar het theater 
ga. En daarom wil ik vandaag iets tegen jullie zeggen. 
 
Met het gevaar dat ik teveel als Melle Daamen klink, wil ik benadrukken dat ik deze speech uit-
spreek op persoonlijke titel.  
Hoewel ik veelal zal spreken vanuit mijn ervaringen binnen de Toneelmakerij is deze speech enkel 
en alleen toe te schrijven aan ondergetekende en vormt het niet per definitie de mening of het be-
leid van de Toneelmakerij.  
 
Ik ben geboren in 1981, in Bennekom, een dorpje tussen Ede en Wageningen. Zo’n dorp waar 
ouders naar toe verhuizen als ze kinderen krijgen. Omdat daar heel veel andere ouders met kin-
deren zijn. Of mensen wiens kinderen inmiddels het huis uit zijn. Een beetje een slaapdorpje dus. 
Met aangeharkte tuintjes en beleefd groetende mensen op straat.   
 
Mijn ouders zijn beiden hoogopgeleid, ze hadden niks met kunst, maar ze hadden er ook niets 
tegen. We hadden een grote tuin en bij ons in het dorp woonde 1 donker jongetje uit sri lanka maar 
die was geadopteerd.  
Homosexualiteit kende ik alleen van televisie, en van mijn oma, die dat een leugen van de duivel 
vond. Maar dat gold ook voor dinosaurussen. Dus die nam ik al op jonge leeftijd niet meer serieus. 
 
Toen ik twaalf was gingen we een keer winkelen in de Kalverstraat en daar zag ik voor het eerst 
van mijn leven een zwerver, in het echt. Mijn moeder moest mij meetrekken want het was niet net-
jes zo lang naar mensen te staren. Toen we een tochtje met de rondvaartboot maakten moest ik 
huilen omdat ik het zo zielig vond dat al die mensen in de grachtenpanden zo op elkaar woonden. 
Dat die kinderen niet buiten konden spelen. Zo’n jeugd dus. 
 
Op mijn veertiende, ik zat inmiddels op de middelbare school in Wageningen, auditeerde ik voor de 
toneelgroep van school; de spelgroep geheten, dat was een clubje uitverkorenen, we waren met 
ongeveer vijftien man, onder leiding van Jeroen Kriek, toentertijd nog 1 van de artistiek leiders van 
Growing Up in Public. We maakten voorstellingen die heel erg over „ons” gingen. Met veelvuldig 
gebruik van de stroboscoop, de rookmachine en muziek van Rage against the machine. We 
speelden eigen bewerkingen van Shakespeare, de Grieken en de Bijbel. We hebben  weleens op 
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het Festival aan de Werf gestaan, volgens mij waren die voorstellingen best goed. Ik vond zelf in 
ieder geval dat ze fucking goed waren. We voelden ons een soort van rocksterren op onze middel-
bare school en daar gedroegen we ons ook naar.  
 
Jeroen liet mij een wereld zien die ik nog niet kende. Onze onzekerheden, twijfel, verdriet, woede, 
hij wist het te kanaliseren, en er theater van te maken, op zo’n manier dat wij het gevoel hadden 
dat we het allemaal zelf hadden bedacht.  
 
Toen ik op mijn negentiende theaterwetenschappen ging studeren in Amsterdam had ik welgeteld 
2 x een professionele toneelvoorstelling gezien. Twee keer een voorstelling van Growing Up in 
Public, van Jeroen dus. 
 
Eigenlijk is dit best eigenaardig. Ik ben blank, kom uit een goed milieu, ik las veel, maakte muziek, 
speelde toneel en toch ben ik in mijn jeugd bijna niet met professioneel theater in aanraking geko-
men. 
 
Bij ons in het dorp kenden we geen theater. Niet eens vanuit desinteresse of afkeuring. Nee, het 
was er gewoon simpelweg niet. Ik ben Jeroen Kriek eeuwige dank verschuldigd. Het is aan hem te 
danken dat mijn liefde voor toneel is aangewakkerd. Dankzij hem sta ik hier nu.  
 
Maar goed.  
 
De staat van het jeugdtheater. Dat is de opdracht. Hoe staan we ervoor met z’n allen? Wat is er 
aan de hand? En wat kan er beter? 
 
Zoals Brechtje Zwaneveld al schreef in de Theatermaker van vorige week: het was een topsei-
zoen! Ik vind het Nederlands jeugdtheater van een uitzonderlijk hoog niveau. Uiteraard worden we 
zo nu en dan geconfronteerd met al het moois wat er uit het buitenland komt, maar vergeet niet, 
dat zijn de absolute pareltjes. Voor zover ik weet is er geen ander land, met uitzondering van Bel-
gië misschien, waarbij er zo’n algemene artistieke kwaliteit is. Er is beeldend, fysiek en tekstthea-
ter. We maken voorstellingen in de klas, in leegstaande loodsen, op grasveldjes en natuurlijk in het 
theater. Soms is het poëtisch, soms rauw-realistisch of absurd en prettig gestoord. Die enorme 
diversiteit is fantastisch en inspireert mij als maker enorm. 
 
En toch zijn er een aantal zaken waar ik het met u over wil hebben. Ik heb acht actiepunten of sta-
tements opgesteld, waar we dan na afloop gezellig over kunnen borrelen. (En nu had ik een bea-
mer willen regelen, maar ik was te laat, en met beamers gaat het sowieso nooit goed tijdens dit 
soort voordrachten, dus u moet gewoon maar goed luisteren.) 
 
Punt 1: investeer (opnieuw) in een onafhankelijk podium voor jonge jeugdtheatermakers 
 
Zoals u misschien weet, of niet, dan vertel ik het hierbij, ik ben officieel talent dat ontwikkeld moet 
worden. Ik ben in ieder geval in die hoedanigheid opgenomen in de plannen van de Toneelmakerij. 
Mijn honorarium wordt deels betaald met extra inkomsten van fondsen die talentontwikkeling cen-
traal stellen. Ik moet u zeggen, ik ben erg blij dat ik bij de Toneelmakerij mag werken, en onder 
welke naam of welk kopje, dat zal me in zekere zin worst wezen, maar een kritische kanttekening 
wil ik hierbij wel plaatsen. 
 
Zoals eerder gezegd, ik ben afgestudeerd aan de Regieopleiding, Amsterdam. In mijn tijd speelde 
het jeugdtheater geen rol van betekenis in het curriculum van de opleiding. En volgens mij doet het 
dat nu nog steeds niet.  
Gelukkig was daar de onvolprezen Dennis Meyer van Het Lab, het inmiddels ter ziele gegane 
jeugdtheaterproductiehuis, die mij, en met mij vele anderen, wist te interesseren voor het jeugd-
theater. Onder zijn leiding heb ik een aantal keren een voorstelling geprobeerd te maken, en een 



 

 3 

aantal keren is dat faliekant mislukt. We kwamen er niet uit, het was niet doordacht genoeg, de 
ambities waren te groot, nou ja, van dat soort dingen. En toch wist Dennis mij in contact te brengen 
met Liesbeth Coltof. Met Liesbeth en Dennis en drie andere regisseurs zijn we naar de Gazastrook 
geweest en hebben we een fantastisch project weten te realiseren. 
Ondanks mijn eerdere mislukte pogingen bij Het Lab bleef Dennis in mij geloven. Ik ben hem daar 
zeer erkentelijk voor. Helaas kan ik nu zeggen, ik kom nog uit een tijd dat projecten mochten mis-
lukken. Dat je niet hoefde te pitchen, maar dat je gewoon iets mocht proberen. En dat het niet erg 
was als het niet lukte. 
 
Als gerijpt jong talent ben ik zeer kritisch over talentontwikkeling en hoe de gezelschappen daar-
mee om proberen te gaan. Als het puntje bij paaltje komt is het gezelschap niet geïnteresseerd in 
de ontwikkeling van jong talent. Een gezelschap is geïnteresseerd in goede voorstellingen. En dat 
zou het wat mij betreft ook moeten zijn.  
 
Het plan van Jet Bussemaker over 5  coaches en 9000 euro per te ontwikkelen talent vind ik echt 
flauwekul. Het dicht met geen mogelijkheid het gat dat het afschaffen van de productiehuizen heeft 
geslagen. Sinds een paar dagen circuleert er een brief, inmiddels ondertekend door 250 talenten, 
ik heb de brief ook ondertekend, en ik steun de inhoud. Maar ik wil nog 1 kleine toevoeging maken. 
Essentieel voor een jonge theatermaker is een onafhankelijk podium (in de breedste zin van het 
woord) en een publiek. Dit waren nu juist de twee zaken die Dennis Meyer van Het Lab en natuur-
lijk Joop Kuyvenhoven van de BonteHond wisten te bieden. En zij hadden weliswaar contacten 
met het veld en de gezelschappen maar uiteindelijk waren het onafhankelijke autonome organisa-
ties. Soms is het goed om vooruit te kijken, maar soms moet je ook accepteren dat er fouten zijn 
gemaakt. Ik vind het eeuwig zonde dat de productiehuizen bij het grofvuil zijn gezet. Nu worden er 
allerlei alternatieven bedacht, en dat heeft uiteindelijk natuurlijk met geld te maken, maar ik als je 
het mij vraagt zou ik pleiten voor een nieuw op te richten jeugdtheaterproductiehuis.  
 
Punt 2: investeer in kleinschalige projecten, want de uitwerking kan groots zijn.  
 
Twee jaar geleden heb ik een klassenvoorstelling gemaakt: Mijn Moeder Medea, een vrije bewer-
king van de bekende Griekse tragedie. Twee acteurs stellen zich voor aan de klas, „wij zijn de 
nieuwen, we horen hier niet.” Aan het einde van het uur hebben de twee elkaar en de klas verrot 
gescholden, ze hebben gehuild, geschreeuwd, gerouwd, en aan het einde blijkt dat ze lang gele-
den door hun eigen moeder zijn vermoord en gedoemd zijn zich tot in den eeuwigheid in nieuwe 
klaslokalen aan nieuwe mensen voor te stellen. De kinderen, of pubers eigenlijk, reageerden de 
eerste minuten zeer afkeurend, maar gaandeweg gaven ze zich gewonnen. Als ik de pubers in de 
klas vroeg wat ze van de voorstelling vonden kreeg ik vaak te horen dat dit eigenlijk geen voorstel-
ling was. Dit was geen toneel. Dit was echt. Toneel is iets wat ver weg is, iets op een podium. Bij 
toneel doen mensen alsof. Maar hier niet. Hier „zat je er middenin”. „Het gebeurde recht voor je 
neus, alsof je er echt bij was.” Meest bizarre ervaring: pubers die vroegen of de acteurs ook echt 
broer en zus waren. Bizar omdat de voorstelling werd gespeeld door een blonde Vlaamse actrice 
met dito tongval en een acteur van Vietnamese afkomst. 
 
Nu wil ik echt niet beweren dat ik een briljante voorstelling heb geregisseerd, daar gaat het ook 
niet om, het enige wat ik wil zeggen is dat het maken van die klassenvoorstelling erg belangrijk 
voor mij is geweest.  
 
Juist dit soort projecten bewerkstelligen iets wat alleen het jeugdtheater kan. Kinderen leren dat 
theater iets is van vlees en bloed. In het hier en nu. Dat het gaat over echte mensen. Dit is niet te 
vergelijken met een Hollywood-film, een spannend boek of game, en ook niet met een grote zaal-
voorstelling, waarover later meer. 
 



 

 4 

Mede door de hoge eigen inkomstennorm liggen dit soort projecten onder vuur. Het is tenslotte 
veel kostbaarder om met twee acteurs in een klas met 25 kinderen te spelen dan in een volle thea-
terzaal. Daar komt nog eens bij dat het qua publieksaantallen ook niet bepaald optelt. 
 
Punt 3: weg met de reisverplichting 
 
Een seizoen later, afgelopen jaar dus, heb ik de voorstelling „Koud Vuur” geregisseerd. De voor-
stelling is redelijk goed ontvangen door pers en publiek. Na 3 weken in een volle Krakeling te heb-
ben gespeeld reizen de acteurs af naar Arnhem. Een paar dagen van tevoren krijgen we het zo 
gevreesde telefoontje. „Het loopt nog niet echt lekker met de kaartverkoop, maar met een beetje 
geluk trekt het nog wel aan…”  Uiteindelijk staan de acteurs voor 15 man publiek te spelen. Man-
moedig slaan ze zich er doorheen, ook al zijn het er maar 15, ook daar doe je je best voor. En die 
15 vertellen het misschien wel weer aan hun buurman, en dan komen die mensen de volgende 
dag ook wel misschien. Of… oh nee, wacht, morgen staat de voorstelling helemaal niet meer in 
Arnhem. Morgen staat de voorstelling in Hengelo. Of Breda. Of weet ik veel waar.  
 
Nu goed, u snapt al waar ik naar toe wil. Waarom? Zeg mij waarom, zijn we nog steeds niet af van 
die idiote reisverplichting? Waarom moet de Toneelmakerij zo nodig naar Arnhem afreizen terwijl 
Sonnevanck, al dan niet in samenwerking met Oostpool, die zaal daar toch veel beter zou moeten 
kunnen vullen? Zij hebben tenslotte de relaties, het netwerk en de publiciteit toegespitst op hun 
eigen regio. 
 
Eigenlijk zou ik een pleidooi willen houden voor verregaande regionalisering. Waarom moeten alle 
gezelschappen door het hele land te zien zijn? Zijn de gezelschappen, en het publiek, niet veel 
meer gebaat bij intensief contact met de eigen regio/achterban? 
 
Ik denk dat een gezelschap als de Toneelmakerij de ambitie zou moeten willen hebben om elk kind 
in Noord-Holland op de basisschool, minstens 1x per jaar een voorstelling van de Toneelmakerij te 
laten zien. Uiteraard is er een enorm probleem met het wegvallen van de regionale subsidies, 
maar dat zou geen reden moeten zijn om niet meer in de regio te spelen. Uiteindelijk hebben de 
kinderen in Enkhuizen daar niets mee te maken.  
 
Volgens mij hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We hebben 8 BIS jeugdtheatergezel-
schappen verspreid over het land. Zouden we de kinderen van het land niet gewoon kunnen on-
derverdelen bij de gezelschappen? Dus Sonnevanck bespeelt Gelderland, Drenthe en Overijssel, 
Maas doet Rotterdam en een deel van Zuid-Holland, NTJong het andere deel en Den Haag enzo-
voorts enzovoorts.  
 
De gezelschappen die aanvragen bij het Fonds mogen door het hele land spelen, maar het is geen 
verplichting. Hetzelfde geldt voor de BIS-gezelschappen, ze mogen touren, maar het is niet ver-
plicht. 
 
Misschien zijn er mensen die denken “Ja maar de kinderen in Groningen hebben ook recht op to-
neel uit de randstad…!” Maar dat vraag ik mij af. Groningen heeft Het Houten Huis. Een super-
goed, interessant artistiek-vernieuwend jeugdtheatergezelschap. Kinderen in Groningen hebben 
volgens mij het meeste baat bij een goed jeugdtheatergezelschap zoals Het Houten Huis, met z’n 
wortels in de Groningse klei. Een gezelschap dat zowel in de stad als de provincie speelt. Liefst 
een gezelschap met een eigen huis, al dan niet in samenwerking met de jeugdtheaterschool. Een 
huis waar je zowel theater kan zien als zelf maken. Een huis dat een relatie kan opbouwen met z’n 
achterban. 
 
Punt 4: stop met hokjesdenken 
 
Ik ben heel erg blij dat ik in het jeugdtheater mag werken. Maar ik ben ook heel blij dat ik in het 
volwassencircuit mag werken. En met mij vele anderen. Steeds meer theatertypes hoppen, ze wil-
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len zich helemaal niet als jeugdtheatermaker profileren, ze willen gewoon regisseren, spelen, 
schrijven en ontwerpen, soms voor kinderen, soms voor pubers, en soms voor volwassen. Ik heb 
de indruk dat wij, mijn generatie, grofweg iedereen tussen de 25 en 40, dat wij veel minder bezig 
zijn met het bevechten van onze artistieke autonomie. Daarmee bedoel ik dat ook als we in het 
grote mensentheater iets maken, dat we ons bewust proberen te verhouden tot het publiek. Als je 
weet dat je voorstelling in Frascati speelt maak je andere keuzes dan wanneer die voorstelling in 
de Stadsschouwburg speelt. Of wanneer de voorstelling op tournee gaat door het land, of interna-
tionaal, of op locatie speelt in een duinpan op een festival. Je aanpassen aan de omstandigheden, 
dat niet als een probleem zien, maar als een gegeven, dat is voor mijn generatie niet eens een 
keuze, maar een vanzelfsprekendheid. Dit hoppen tussen verschillende circuits bevalt mij zeer. 
 
In die zin vind ik het ook jammer dat dat blijkbaar ophoudt als je artistiek leider van een jeugdthea-
tergezelschap wordt.  
 
Andersom vind ik het ook jammer dat pogingen van volwassen theatergezelschappen zoals het Ro 
Theater met hun familievoorstellingen, en dit jaar bijvoorbeeld Dood Paard met hun „OMG! Xmas-
show! WTF? ” soms met enige scepsis worden onthaald. „Ja, jeugdtheater is wel een vak” wordt er 
dan opeens gezegd. Zouden we deze pogingen niet veel meer moeten omarmen, het zien als een 
verrijking van het jeugdaanbod? Er wordt me vaak gevraagd of ik voor het jeugdtheater wil kiezen. 
Alsof die keuze gemaakt moet worden. Ik geloof niet in deze onderverdeling. En vind dat we op 
moeten houden het als 2 compleet verschillende werkvelden te zien. 
 
Punt 5: een voorstelling zou een begin kunnen zijn van een gesprek tussen ouder en kind 
 
Soms bekruipt mij het gevoel dat de grootste zonde die je als jeugdtheatermaker kan begaan is dat 
je een voorstelling maakt die „te moeilijk” wordt bevonden. Alsof leraren, ouders en programmeurs 
de kinderziel moeten beschermen tegen al die vuige ideeën van al die radicale theatermakers? 
Volgens mij is er nog nooit in de wereldgeschiedenis een kind ontspoord omdat ie een “te moeilij-
ke” voorstelling heeft gezien. Kinderen ontsporen omdat ze, ja weet ik veel waarom, maar niet om-
dat ze een te moeilijke voorstelling hebben gezien. Als 1 of 2 kinderen in een zaal de voorstelling 
„te moeilijk” vinden, of het gewoon simpelweg niet snappen, wordt er al snel vanuit gegaan dat dat 
oordeel geldt voor de hele groep. Als toeschouwer vind ik voorstellingen ook soms „te moeilijk” en 
eerlijk gezegd “snap” ik het heel vaak niet. Al ben ik dan geneigd om het „te pretentieus” te vinden, 
dan hoef ik het niet teveel op mijn eigen intellectuele beperkingen te betrekken, maar goed. 
 
Als ik een boekje van een willekeurig theater doorblader zie ik een aanbod dat vooral gezelligheid 
uitstraalt. Ik snap dat het ingewikkeld is, theaters willen volle zalen en als maker wil je dat je voor-
stelling gezien wordt. Misschien is dat ook wel het grootste verschil tussen werken in het jeugd- en 
in het volwassentheater, dat spanningsveld tussen makers, verkoopbureau’s, programmeurs en 
boze ouders, en dat maakt het werken in het jeugdtheater ook interessant, maar ik heb het gevoel, 
en nogmaals het is een gevoel, dat het publiek, en dan bedoel ik met name de ouders en de leer-
krachten, dat ze steeds conservatiever worden, steeds minder openstaan voor avontuur.  
 
Spike Jonze, een Amerikaanse filmregisseur heeft een aantal jaren geleden een film gemaakt: 
“Where the wild things are”, naar het beroemde boek van Maurice Sendak. Over de film zei hij dat 
hij hoopte dat ouders en kinderen een echt gesprek met elkaar zouden voeren over wat ze gezien 
hadden. Dat is wat ik eigenlijk ook verlang van het jeugdtheater.  
 
Punt 6: de grote zaal is misschien niet de beste plek voor groots opgezet jeugdtheater 
 
Wat moeten we nu eigenlijk met die grote zaal? Die zaal die we niet meer gevuld krijgen. Enerzijds 
wordt er met dedain gekeken naar „Kabouter Plop, de musical”, vinden we dat artistiek minder-
waardig, anderzijds, als we er zelf staan doen we het niet veel beter. In ons kwalitatief-hoogstaand 
artistiek-verantwoorde circuit wordt te vaak een poging gedaan om de concurrentie aan te gaan. 
En dat doen we niet vanuit onze eigen zeggenschap, maar vanuit een poging om ook net zulk leuk 
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vrolijk spektakeltheater te maken. In de hoop dat we daarmee de zalen wel vol krijgen. Overigens, 
we kunnen het wel, ik was zeer onder de indruk van de voorstelling “Alleen op de wereld” van 
Maas, een artistiek-vernieuwende grotezaalvoorstelling voor kinderen, maar tegelijkertijd vraag ik 
me af, is dat dan nu wat we moeten gaan doen: bekende kinderboeken opvoeren? Is dat onze 
taak? 
 
In hoeverre zijn wij in staat om werkelijk de concurrentie aan te gaan met de vrije producenten? En 
moeten we dat überhaupt wel willen? En is het erg als we die strijd gewoon niet winnen? Dat kin-
deren graag naar “Kabouter Plop, de musical” willen, dat kan je die kinderen niet kwalijk nemen. 
Maar wij kunnen ze daarnaast ook iets anders bieden. Op een podium dat meer geschikt is.  
 
En begrijp me niet verkeerd, ik ben zeker voor grootschalig spektakel in het jeugdtheater. En ik 
vind ook dat de subsidiënten daar hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Om Ad de Bont te 
citeren, ook kinderen hebben recht op grootschalige decors en mooie kostuums. Het hoeft echt 
niet allemaal in 1 koffer te passen.  
 
Maar ik vraag me af of dat hele grotezalencircuit wel de juiste plek voor ons soort spektakel is? 
Eigenlijk denk ik dat de vrije producenten dat kunstje veel beter beheersen, in ieder geval wat be-
treft de marketing.  
 
Teveel laten we onze kopjes hangen naar de wetten en eisen die er vanuit theaterdirecteuren wor-
den gesteld. Als we alleen met bekende boektitels aan die eisen kunnen voldoen moeten we mis-
schien op zoek naar een andere wegen, naar een ander systeem. Wat niet betekent dat we geen 
grootschalige producties zouden moeten willen organiseren maar wel dat wij ons spektakel op een 
andere manier in zouden moeten zetten. Vanuit een vaste plek, in een tent op een dorpsplein of in 
de stad in een loods of leegstaand kantoorpand.  
 
Punt 7: werk aan de landelijke uitstraling van het jeugdtheater 
 
Afgelopen kunstenplan is het jeugdtheater geconfronteerd met enorme bezuinigingen. Vanuit het 
kabinet was er kritiek dat de kunstensector teveel met z’n rug naar het publiek en de portemonnaie 
naar Den Haag stond. Als er nu een sector is die niet met z’n rug naar het publiek staat, maar zich 
iedere keer opnieuw probeert te verhouden tot dat publiek, dan zijn wij van het jeugdtheater het 
wel. En wat betreft culturele diversiteit en kwetsbare groepen kan het volwassencircuit nog een 
puntje zuigen aan ons publiek. Ons publiek is zo cultureel gedifferentieerd, daar zou Toneelgroep 
Amsterdam een moord voor doen. 
 
En toch… op de een of andere manier lukt het ons niet om dat aan de politiek duidelijk te maken. 
Het jeugdtheater is in vergelijking met het volwassen theater onevenredig zwaar geraakt, los van 
het feit dat er überhaupt al veel minder geld voor het jeugdtheater was. En het is volgens mij nog 
niet afgelopen. Er wordt gesproken over topinstituten, excellente kunst en kunstenaars wier speel-
veld de stad of zelfs het buitenland is. De storm is nog niet gaan liggen. Nog verdere marginalise-
ring, in ieder geval in financiële zin, van de gesubsidieerde sector dreigt. Wat kunnen we hier aan 
doen? 
 
Er is iets ernstig mis met de “framing” van de jeugdtheatersector.  
 
Laatst sprak ik met een “rasondernemer”. Iemand die tegenstander was van welke vorm van 
kunstsubsidie dan ook. De kunstensector was lui, had weinig verstand van ondernemerschap, 
kunstenaars wentelden zich te comfortabel in hun gesubsidieerde modderbad, nu ja, u kent het 
riedeltje wel.  
 
Op een zeker moment in zijn tirade onderbrak ik hem en vroeg ik hoe hij stond tegenover subsidie 
voor het jeugdtheater. Ik vertelde hem over mijn werk bij de Toneelmakerij. Dat we voorstellingen 
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maken in de klas, op school, dat we kinderen vanuit alle hoeken en gaten uit Amsterdam en 
Noord-Holland naar de Krakeling halen. En dat dat helaas altijd meer geld zal kosten dan het ople-
vert.  
 
Zijn commentaar: “Maar dat heeft met gesubsidieerde kunst toch niets te maken? Dat is welzijns-
werk. Daar zijn andere potjes voor, dat gaat over bevordering van sociale cohesie, dat gaat over 
onderwijs, dat zijn sociaal-maatschappelijke projecten.” 
 
Uiteraard vinden wij allemaal in deze zaal dat wij geen welzijnswerkers zijn. En onze voorstellingen 
zijn niet alleen maar sociaal-maatschappelijk en wij zijn ook geen meesters en juffen. Nee, wij ma-
ken kunst! Wij zijn kunstenaars!  
 
Maar steeds vaker vraag ik me af of dat romantische kunstenaarsimago ons niet in de weg zit? 
Hoe je het ook went of keert, het politieke draagvlak voor kunstsubsidiering neemt af. Dat kunnen 
we belachelijk vinden, we kunnen marsen van beschaving organiseren tot we blaren op onze voe-
ten krijgen, we kunnen met onze kont tegen de krib, maar wellicht kunnen we met een paar slimme 
trucs onszelf ook net iets anders profileren.  
 
Afgelopen donderdag op de voorpagina van de Telegraaf: Johan Cruijf is aanwezig bij een groot 
sportfestijn in het Olymisch Stadion: “Bewegen is gezond. Dat kan je de jeugd niet genoeg duidelijk 
maken. Die boodschap proberen we iedere keer opnieuw mee te geven.” Waarom krijgen dit soort 
sportevenementen zoveel aandacht? Blijkbaar doen ze bij de sport iets wat wij niet kunnen. Helaas 
hebben wij een koning die liever in het voetbalstadion dan in de stadsschouwburg zit, daar kunnen 
we weinig aan veranderen. Maar waar is onze Johan Cruijf? Joop van den Ende heeft het een 
paar jaar geleden al gezegd in zijn Staat van het Theater: we hebben voorvechters nodig. Mensen 
die ons representeren. Die in staat zijn met enige regelmaat ons verhaal in de media te vertellen. 
Gijs Scholten van Aschat bij De Wereld Draait Door? Of Rutger Hauer bij Humberto Tan? 
 
Er is een internationale dag van het jeugdtheater. Op 20 maart, de world day for theater for child-
ren and young people. In veel omringende landen wordt hier aandacht aan besteed. Zullen we 
hierbij besluiten dat we die dag ook omarmen! Dan zorgen we ervoor dat ieder kind in Nederland 
op 20 maart naar het jeugdtheater gaat, en ‘s avonds praten we erover op het Achtuurjournaal.  
 
Punt 8: het gaat om het spel, en niet om de knikkers 
 
Beste artistiek leiders van de Nederlandse jeugdtheatergezelschappen, ik richt me nu tot jullie. Ik 
snap dat jullie allemaal drukke banen hebben, dat het niet niks is, een gezelschap leiden, voorstel-
lingen regisseren, de hele mikmak eromheen, maar ik heb een dringend verzoek. We hebben nog 
twee jaar voor we een nieuw kunstenplan ingaan. Langzamerhand begint de hele machinerie van 
gesprekken, gelobby en geborrel weer op gang te komen. Op dit moment wordt er van alles voor-
gekookt, bekonkeld en gedropt maar hierbij doe ik een dringende oproep: kom met een gezamen-
lijke visie wat betreft het Nederlands jeugdtheater. Probeer dit even los te koppelen van wie wel en 
wie niet in de BIS zit, zet het hele differentiatievraagstuk even in de kast, laat het even niet gaan 
over wie hoeveel geld en waarom. Jullie moeten je niet op de kop laten zitten door blaaskaken in 
de krant, op televisie en Facebook. En je niet teveel laten leiden door beleid vanuit lokale, regiona-
le of nationale overheden. Hou die theaterdirecteuren een beetje buiten de deur. Probeer geza-
menlijk, in alle rust, tot een plan van aanpak te komen. Een plan dat sectorbreed wordt gedragen. 
Kom met een droom. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar goed, ik vond dit ook niet makkelijk, nog-
maals, ik zit ook liever in een repetitielokaal. Maar jullie zijn het verplicht aan alle kinderen in het 
land en zeker en vooral de kinderen in Bennekom.  
 
Paul Knieriem, 
Amsterdam 14 september 2014 
 


