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DE ARISTOCRATISERING VAN ONZE INFRASTRUCTUUR 
 
Onderstaande tekst is een weergave van een korte lezing aan de hand van vijf vragen over het 
Nederlandse theaterbeleid in het kader van het programma ‘Kunstbeleid over de Grens’, georganiseerd 
door Nieuwe Grond; onderdeel van het Nederlands Theaterfestival (Stadsschouwburg Amsterdam, 
donderdag 11 september 2014).  
 
Vraag 1: wat is de achterliggende visie van het theaterbeleid? 
 
“De regering is geen oordeelaar van wetenschap en kunst.”  
(J.R. Thorbecke, 1862) 
 
De paradox van Thorbecke. We kunnen er niet omheen. We mógen er niet omheen. “De regering is 
geen oordeelaar van wetenschap en kunst.” Dat is al ruim 150 jaar de grote achterliggende visie van 
ons kunstbeleid. Hoe verwarrend die visie in de praktijk blijkt, werd afgelopen maandag opnieuw 
duidelijk tijdens het verzameloverleg in de Tweede Kamer over (onder andere) onze 
talentontwikkeling. Zo had VVD-kamerlid Arno Rutte er “principieel niets op tegen” dat makers van 
experimenteel toneel overdag achter de kassa van de Albert Heijn moesten zitten. Deze duidelijk 
tendentieuze uitspraak was dus, zogezegd, een principe en géén oordeel. 
 
Thorbecke vond dat de rol van de overheid uit twee kerntaken bestond: 1) het garanderen van de 
rechtsorde, en 2) het handhaven van de wet. Punt. Verder was de overheid volgens Thorbecke puur 
voorwaardenscheppend. Tot op de dag van vandaag zegt de overheid dan ook puur 
voorwaardenscheppend op te treden inzake theater. En dat voornemen is een problematische 
paradox. De visie is er wel én niet. Wel de principes, niet het oordeel. Wel de neutrale infrastructuur, 
maar niet de inhoudelijke kleur.  
 
Alleen: structuur is óók inhoud, is juist inhoud. De vorm van een structuur bepaalt namelijk ook het 
gebruik ervan. Ook structuur drukt een achterliggende gedachte uit. Het Thorbeckeprincipe is dus in 
wezen een ontsnappingsclausule. Er hoeft geen achterliggende (maar altijd aanwezige) inhoudelijke 
kleur bekend te worden. En dat is wel zo handig. Het voorkomt namelijk het gladde ijs van een 
ideologische discussie. Want daar wil onze regering – tenminste als het op kunst en theater aankomt 
– geen rol in spelen. Aldus Thorbecke. 
 
 
Vraag 2: Hoe is het beleid inhoudelijk gestructureerd?  
 
Het beleid is dus officieel alleen maar structuur en geen inhoud. Er zijn trouwens wel globale, sturende 
accenten te noemen, die mettertijd verlegd kunnen worden. Zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, 
toen de basis gelegd werd voor ons huidige subsidiestelsel. Komt de inhoud in die accenten dan 
misschien tot uitdrukking? Laten we ze eens snel de revue passeren. 
 
Tijdens de wederopbouw van de jaren ‘50: ‘kwaliteit’, ‘geografische spreiding’, ‘educatie’ en 
‘amateurbeoefening’.  
 
In de protestjaren ‘60: een accentverschuiving naar ‘vernieuwing’ en ‘engagement’. Met in het kielzog 
daarvan een opmerkelijk gevolg: Aktie Tomaat en de democratiseringsgolf van het Nederlandse 
theater. Denk aan het ontstaan van de ensemblecultuur, collectieve werkprocessen, locatietheater, 
het vlakke vloerencircuit, de emancipatie van het regietheater, de emancipatie van de acteur. Dé 
democratiseringsgolf waarmee, volgens Thomas Oberender, het Nederlandse theater in het 
buitenland zoveel roem heeft vergaard. 
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In de verzorgingsstaat van de jaren ‘70 kwam het accent te liggen op ‘de maatschappelijke waarde van 
kunst’.  
 
In de economische malaise van de jaren ’80 kwam het accent te liggen op de invoering van een ‘eigen 
inkomstenpercentage’ bij kunstinstellingen. De overheid begon aan zijn terugtrekkende beweging.  
 
In de multiculturele marketingjaren ‘90 kwam er meer nadruk op ‘publieksbenadering’ en 
‘doelgroepen’. 
 
Daarna, in het post-9/11-tijdperk, versnelde alles. Zoals de hele wereld versnelde. Medy van der Laan  
stond aan de basis van ‘een algehele stelselherziening’: de invoering van onze huidige 
basisinfrastructuur. Ronald Plasterk wilde dan weer ‘de intrinsieke waarde van kunst’ op tafel. Jet 
Bussemaker legt het accent opnieuw op ‘de maatschappelijke waarde’. En Halbe Zijlstra? Tja, Zijlstra 
wilde waarschijnlijk het liefst helemaal geen subsidie meer, maar dat kon hij niet maken, dus heeft hij 
dan toch maar, weinig geïnspireerd, wat accenten opgelepeld: ‘participatie en educatie’, ‘innovatie en 
talentontwikkeling’, ‘cultureel ondernemerschap’ en ‘internationalisering’. 

 
Goed. Alles bij elkaar genomen kunnen we het volgende zeggen over deze verschuivende 
beleidsaccenten. Ze lijken deels inhoudelijk (kwaliteit, vernieuwing, maatschappelijk geëngageerd, 
enz.). Verder zijn ze vooral instrumenteel (talentontwikkeling, spreiding, enz.). Wat ze wel met elkaar 
gemeen hebben, is dat ze allemaal containerbegrippen zijn. Want wat betekent dat, ‘vernieuwing’? 
Wat is dat, ‘kwaliteit’? Wat betekenen ‘talentontwikkeling’ en ‘cultureel ondernemerschap’? Dat zijn 
heel arbitraire termen. Je kunt er nog alle kanten mee op. Je kunt in een subsidieaanvraag, zoals we 
allemaal weten, je eigen plannen naar die containerbegrippen toeschrijven. 
 
Wat is dan – om terug naar de vraag te gaan – de werkelijke inhoud van ons beleid? We weten het nog 
steeds niet, omdat er in de beleidsaccenten alleen maar containerbegrippen voorkomen. 
 
Maar zoals gezegd: structuur is ook altijd inhoud. Laten we dus een andere aanvliegroute nemen. 
Misschien kunnen we de werkelijke inhoud, en zelfs de werkelijke visie achterhalen door te kijken naar 
de veranderende structuur an sich, naar de structurele verdeling. En wat blijkt? Als we dat doen, dan 
komen heel andere accenten bovendrijven. 

 
Vraag 3: Hoe lopen de geldstromen in het beleid? 
 
We kunnen het hebben over particulier geld, particuliere fondsen, publieke fondsen, rijkssubsidies, 
gemeentelijke subsidies en zelfs provinciale gelden. Laten we, om de tijd in de gaten te houden, onze 
aandacht voor het gemak richten op de verhouding tussen de twee meest maatgevende geldstromen: 
de Rijkssubsidies (het directe geld van OC&W voor de zogeheten Basisinfrastructuur, oftewel de BIS) 
versus het publieke Fonds Podiumkunsten (uiteindelijk ook geld van OC&W, maar dan gedelegeerd via 
het fonds). 
 
De BIS werd in 2009 ingevoerd, met als voornaamste reden dat voorheen de Cultuurnota veel te log 
was geworden voor Raad voor Cultuur en de Tweede Kamer, die toen nog alle meerjarige 
cultuurinstellingen – groot én klein – moesten beoordelen. De BIS bood soelaas: een structurele 
demarcatielijn tussen groot en klein in twee afzonderlijke circuits. 
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Hier zien we de situatie in 2012, aan het einde van de eerste BIS-cultuurplanperiode. 
 
Circuit 1: de BIS zelf, bedoeld voor de grootste instellingen met zogenaamde ‘basisfuncties’ die in de 
basis (of het centrum) terecht kwamen en door Raad beoordeeld bleven.  
 
Circuit 2, bedoeld voor de kleinere meerjarige culturele instellingen (en losse projectaanvragen) die 
daarmee naar een zekere marge verhuisden: naar zes nieuwe fondsen met hun eigen, autonome 
beoordelingssystematiek. Eén van die fondsen is het Fonds Podiumkunsten. 
 
Het belangrijkste formele argument voor deze verdeling was: minder bureaucratische rompslomp voor 
zowel de Raad, de Kamer, en uiteindelijk ook de kleine instellingen.  
 
We zouden de verdeling echter ook heel anders kunnen verklaren, geheel in lijn met een ontwikkeling 
die al sinds de jaren ‘80 was ingezet, namelijk het stilaan loslaten van de parlementaire 
verantwoordelijkheid voor de kunstensector. Met de invoering van de BIS zien we dezelfde gedachte: 
het loslaten van de parlementaire verantwoordelijkheid, om te beginnen met de kleinere instellingen 
in de marge. 
 
Achteraf bezien vormen Zijlstra’s bezuinigingen dus helemaal niet het startpunt van onze culturele 
kaalslag. Die bezuinigingen waren hooguit een katalysator, een versnelling van de reeds ingeslagen 
weg, namelijk – nogmaals – het loslaten van de directe parlementaire verantwoordelijkheid.  
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Dat zien we hier heel duidelijk. De bezuinigingen van 1 januari 2013 zetten de ingeslagen koers verder, 
maar nog rigoureuzer. Enerzijds een verkleining van het centrum; anderzijds nog meer marginalisering 
van de marge. 
 
In de bovenste tabel zien we de afname van het aantal instellingen, zowel in de BIS als bij het fonds. In 
de onderste tabel zien we de afname van het budget, zowel in de BIS als bij het fonds. Let nu eens op 
de percentages in de rechterkolommen. Daar zien we twee gevolgen voor de verdeling van de 
geldstroom: 

1) de kleinere instellingen in de marge en hun bijbehorende budget nemen evenredig aan elkaar 
af (namelijk ergens tussen de 30 en 35 %).  

2) De overgebleven topinstellingen in de BIS hebben gemiddeld juist méér budget ná de 
bezuinigingen dan ervoor. Vóór de bezuinigingen gemiddeld (404 miljoen gedeeld door 172 is) 
2,3 miljoen; ná de bezuinigingen gemiddeld (327 miljoen gedeeld door 86 is) 3,8 miljoen.  
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Let wel, dit is het gemiddelde. Dus mocht u nu in het bezit zijn van een BIS-instelling en denken: ‘hee, 
ik krijg maar 1.5, of 2.5, of 2.5+0.5’; vandaar. Het is een gemiddelde, dat opgeschroefd wordt door 
bijvoorbeeld het Koninklijk Concertgebouworkest of De Nederlandse Opera.  
 
Maar toch. Die gemiddelde toename maakt het zonneklaar: we zien een kleiner, gemiddeld rijker, 
sterker dus machtiger centrum ontstaan. We kunnen deze ontwikkeling – die dus al veel eerder dan 
de bezuinigingsronde is ingezet - als volgt benoemen: een aristocratisering van onze infrastructuur. 
Dat is dan ook de werkelijke inhoudelijke trend van ons beleid: een aristocratisering van ons 
kunstenlandschap en onze theatersector. 
 
Dit begrip ‘aristocratisering’ moeten we overigens absoluut niet verwarren met de discussie over 
‘elitaire kunst’. We hebben het dus niet over ‘kunst voor een selecte groep’ versus ‘kunst voor de grote 
massa’. Elitaire kunst, voor zover je dat begrip wil hanteren, komt namelijk voor zowel in het centrum 
als in de marge. Nee, het gaat hier dus niet over individuele kunstuitingen maar over heel iets anders: 
over de vorming van steeds sterkere machtsclusters (of monopolies) aan de top van ons theaterveld, 
over de aristocratisering van onze hele infrastructuur. 
 
Hoe reageert het veld? Opmerkelijk genoeg leggen de invloedrijkste stemmen in ons veld deze trend 
geen duimbreed in de weg. In tegendeel. Al jaren, maar zeker sinds het vorige decennium, zijn de 
volgende meningen veelgehoord: er is teveel overproductie, teveel versnippering, teveel talentloze 
instroom aan de onderkant die veel te breed wordt. Dus: versmal. En: laat de topinstellingen een 
‘trechter’ vormen. Dat wil zeggen: laat de top de beslissing nemen over wie wel en wie niet als het 
ware nieuwe talent beschouwd mag worden. En: relativeer het begrip ‘vernieuwing’, dat zogenaamd 
aan de marge toebehoort. Accentueer in plaats daarvan het begrip ‘vakmanschap’, dat zogenaamd aan 
het instituten in het centrum toebehoort. (Even terzijde: zowel ‘vernieuwing’ als ‘vakmanschap’ zijn 
beiden containerbegrippen die noch exclusief aan een marge, noch exclusief aan een centrum 
toebehoren). 
 
Kortom: de invloedrijkste stemmen in het veld gaan mee met de politieke aristocratiseringstrend: geef 
meer geld en macht aan de top en minder aan de bodem. Met deze aristocratisering wordt de 
democratisering van ons kunstenveld niet alleen een halt toegeroepen, maar zelfs teruggedraaid. Een 
horizontaal landschap wordt geverticaliseerd. As we speak.  
 
We hoeven dan ook niet verbaasd te zijn als de BIS in het volgende Cultuurplan nog kleiner, nog sterker 
en dus nog machtiger wordt. Er gaan zelfs stemmen op om bepaalde BIS-instellingen te laten 
sneuvelen, zodat dat vrijgemaakte geld verdeeld kan worden over de resterende BIS-instellingen. 
 
Waarom vindt die aristocratisering zo weinig weerstand? Omdat er altijd een ultiem argument voor 
wordt gebruikt. Hét ultieme argument: het maatschappelijk draagvlak voor kunst en voor theater 
neemt af. Om dat tegen te gaan, zo wordt geredeneerd, hebben we dan ook iconische topinstituten 
oftewel boegbeelden en vlaggenschepen nodig die de culturele koers mogen aangeven voor het op 
drift geraakte volk.  
 
Maar wat blijkt? Dat draagvlak neemt helemaal niet af. Sterker nog: het neemt alleen maar toe! Het 
ging nog nooit zo goed met de publieke belangstelling voor theater. En we hebben het dan niet over 
de populaire genres. Nee, we hebben het over toneel. Meer hierover dadelijk, aan het slot. 
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Vraag 4: Hoe worden jonge makers ondersteund om het systeem in te stromen? 
 
De productiehuizen zijn ook het slachtoffer van de aristocratisering. Zij dragen de institutionele fakkel 
- overgenomen van de broed- en werkplaatsen voor hen – van een talentontwikkelingsbeleid dat het 
Nederlandse theater volstrekt uniek en wereldvermaard heeft gemaakt. De productiehuizen zijn het 
voorlopige eindstation van de geroemde democratiseringstraditie in het Nederlandse theaterbestel. 
Ze zijn opgezet als autonome instellingen, dus plekken met budget en materieel, gevrijwaard van de 
specifieke artistieke kleur die bijvoorbeeld een stadsgezelschap altijd met zich zal meedragen. In 
productiehuizen kunnen talenten vele malen beter hun volstrekt eigen signatuur ontwikkelen, maar 
ook – en dat is veel belangrijker – een volstrekt eigen organisatiestructuur. Wat bij de grote 
gezelschappen onvoldoende kan. Nogmaals: structuur is óók inhoud.  
 
Maar helaas. Aristocratisering is gaande, dus de productiehuizen moeten weg. Dat is de trend. ‘Géén 
institutionalisering meer aan de onderkant van ons stelsel, alstublieft!’ Sluis de talenten weg met 
coaches bij Cultuur-Ondernemen: zij vormen de trechters, de poortwachters naar de topinstellingen. 
Coaches vormen geen talentontwikkeling, maar talentafwikkeling. ‘Geen institutionalisering meer aan 
de onderkant.’ Met zoveel woorden is dat het verbod dat de jonge kunstenaars opgelegd kregen toen 
ze deze zomer met minister Bussemaker aan tafel zaten. ‘Over de productiehuizen mag niet worden 
gesproken’, kregen ze bij aanvang te horen. Don’t mention the p-word. 
 
 
Vraag 5. Hoe wordt er tegen kunst en cultuur aangekeken?  
 
De mythe van het afkalvende draagvlak voor kunst en theater is onwaar. De publieke belangstelling 
neemt niet af, maar juist toe. Ik baseer me op de volgende bronnen: het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, het Sociaal Cultureel Planbureau, Boekman 97, de Cultuurindex 2013 en Cultuur in Beeld 
2013. 
 

 
Hierboven zien we de gangbare voorstelling van zaken: het afnemende draagvlak. Een groeiende 
discrepantie tussen vraag (participatie – de rode lijn) en aanbod (capaciteit – de blauwe lijn). Maar wat 
blijkt? 
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Hierboven zien we dat ‘participatie’ zich laat uitsplitsen in drie factoren. Het bezoek neemt helemaal 
niet zo drastisch af. In tegendeel zelfs. Het zijn juist de beoefening (amateurkunst) en de ‘consumptie 
cultuurgoederen’ (o.a. cd- en boekverkoop) die drastisch afnemen. De laatste twee drukken de 
participatie-index naar beneden. 
 
‘Capaciteit’ laat zich ook weer uitsplitsen. De toename in capaciteit is niet ‘de schuld’ van 
ondernemingen en instellingen. Die blijven gelijk (let wel: deze diagram loopt maar door tot 2011). Dus 
hoezo, overproductie? Wel neemt de arbeidsmarkt neemt enorm toe, alleen niet eens zozeer door het 
aantal afgestudeerden maar met name door het explosief groeiende vrijwilligerswerk. (In zes jaar tijd 
nam het vrijwilligerswerk in musea toe met 86%, en in de podiumkunsten met 69%. Zie ‘Cultuurindex 
Nederland’, Boekman 75, 2013. Dat zijn enorme percentages) 
 
Schrikbarender is dat de infrastructuur enorm toeneemt. Er komen steeds meer theaterzalen bij. 
 
Wat zien we dus? Het publieke draagvlak neemt weliswaar toe, maar er worden veel sneller stoelen 
bijgezet dan het publiek kan groeien. En dát verklaart waarom de zalen steeds leger ogen. Als er ergens 
een scheve verhouding tussen vraag en aanbod is, dan toch wel in het explosief groeiende 
entertainmentvastgoed.  
 
Kan dit? Zou het? Laten we de proef op de som nemen met een volstrek andere bron, ditmaal de cijfers 
van de VSCD. 
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Aanvankelijk ook hier weer een afname van het bezoek, met 5,3%. Maar als we dit percentage opnieuw 
uitsplitsen in aantallen… 
 

 
 
… zien we hetzelfde: langzaam maar gestaag stijgende bezoekerscijfers, maar ook een flink stijgend 
aantal VSCD-leden, -zalen en zitplaatsen, waarover deze bezoekers verdeeld moeten worden. In 
slechts tien jaar tijd zijn er maar liefst 48 VSCD-zalen bijgekomen.  
 
Nota bene: bedenk trouwens dat we met elke toegenomen bezoeker ergens in Nederland niet zomaar 
één stoel erbij kunnen plaatsen. Die bezoeker zit namelijk uiteraard niet 365 dagen per jaar op die 
stoel. Wat de juiste verhouding is tussen de ‘bezoekersgroei’ en de ‘stoelengroei’, is een mooie casus 
voor econometristen. Maar zelfs een leek kan zien dat we, zoals het nu gaat, te maken hebben met 
een ongebreidelde stoelenwoeker. 
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Maar, kunt u nog tegenwerpen, in de cultuurindex zien we alle theatervormen: zowel de kanonieke 
genres (dans, klassieke muziek, toneel) als de populaire genres (zoals cabaret en musical). Is er wel 
sprake van groei bij de kanonieke genres? Goed, laten we ons dan toespitsen op het kanonieke toneel. 
En laten we kijken naar percentages en een langer tijdsverloop.  
 
Opnieuw een nota bene. Hieronder heb ik een aantal verschillende bronnen uit verschillende 
jaargangen naast elkaar gezet. Dat betekent dat er een mate van verschil is in de parameters die 
gehanteerd zijn. (Zo is bij de ene bron sprake van een leeftijdsbarema vanaf 16 jaar, bij de andere weer 
een barema vanaf 18 jaar, etcetera, etcetera.) Ik ben gewoonweg geen studies tegengekomen die de 
ontwikkeling van het bezoekerspercentage schetst, over een tijdsbestek van laten we zeggen 70 jaar, 
aan de hand van exact dezelfde parameters. (Als iemand zulke studies kent: laat het weten. En anders 
is het heel belangrijk dat ze er snel komen.) Onderstaande vergelijking is dus niet honderd procent 
wetenschappelijk verantwoord, maar drukt wel mijn rotsvaste vermoeden uit dat juist heel goed gaat 
met het maatschappelijk draagvlak voor kanoniek toneel. Hiermee ligt er dus ook een uitdaging om 
met keiharde cijfers het tegendeel te bewijzen!  
 

 
In 1955 bezoekt 21 % van de Nederlandse bevolking één of meer toneelvoorstellingen per jaar. Dan 
neemt het inderdaad af, maar vanaf Aktie Tomaat neemt het percentage toe.  
 
Nogmaals een nota bene: wie wil weten hoe dat komt, verwijs ik graag door naar het weergaloze essay 
‘Groot en klein; een Nederlandse tragedie’ van Tom Blokdijk en Arthur Sonnen, verschenen in 
Blokboek/Blokschijf (Theater Instituut Nederland, 2007). Dat essay is dé inspiratiebron voor de tekst 
die u nu leest. Het zou geweldig zijn als dat essay opnieuw gepubliceerd wordt. 
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We gaan verder in de tijd. En hier zien we het dan gebeuren: toename, toename, toename. Soms valt 
het ietsje terug, om vervolgens de eerdere trend gestaag door te zetten. In 2012 valt het opnieuw 
ietsje terug, maar dat is wellicht te wijten aan de negatieve beeldvorming die in zwang raakt. Maar het 
moge duidelijk zijn: wat opvalt is dat de geweldige democratiseringsgolf van het theater sinds het einde 
van de jaren ‘60 geen versnippering en afkalving tot gevolg had. Integendeel. Dus laat je niet bang 
maken. Omarm de diversiteit. De zogenaamde afnemende interesse in theater is een mythe, een 
schrikbeeld en een onjuiste legitimatie van de aristocratisering van ons veld. 
 
En de negatieve beeldvorming rondom kunst in het publieke debat? Juist. Dat is beeldvorming. 
Framing. Niet meer. En niet minder. Geframed en net zo vaak herhaald tot mensen het gaan geloven. 
De oplossing daarvoor is simpel. Keihard tegenframen: 
 

het 
draagvlak 

neemt 
toe 
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