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In 2013 heeft de VSCD de jury van de cabaretprijzen in zijn geheel 
vervangen naar aanleiding van interne en externe commotie rond de 
toenmalige jury. De nieuwe jury maakte schoon schip en stelde een 
aantal aanvullende, heldere criteria op die in de State of the Art 2014 
werden geïntroduceerd en verantwoord. In 2014-2015 ging deze nieuwe 
jury, met één mutatie en één aanvulling haar tweede seizoen in.  
In september 2014 werd voorafgaand aan de prijsuitreiking van de 
Cabaretprijzen, een debat georganiseerd als eerste aanzet tot een brede 
discussie over de stand van zaken in het cabaret met als uitgangspunt 
cabaret te benaderen, te herbevestigen, als serieuze kunstvorm. Dat was 
immers de doelstelling bij het instellen van de VSCD Cabaretprijzen in het 
seizoen 2002-2003. 
 
De cabaretwereld bleek vorig jaar zeer verdeeld en moeilijk onder één 
noemer te krijgen. Het vervolg van de discussie van 2014 staat echter pas 
gepland in september 2016. Toch is een spoedige constructieve discussie 
hoogst noodzakelijk. De problemen rond teruglopende publieksaantallen, 
dalend consumentenvertrouwen en in moeilijkheden verkerende podia zijn 
namelijk groot. Deze situatie heeft enorme gevolgen voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het nieuwe cabarettalent. Niet alleen op 
dit moment maar vooral ook voor de toekomst. 
 
Na de nominaties in juni van 2015 werd de jury geconfronteerd met twee 
cabaretiers, Micha Wertheim en Daniel Arends, die de prijs voor het meest 
indrukwekkende programma, de Poelifinario, op voorhand weigerden. De 
jury wil dit hier te gaarne benoemen, vindt het opmerkelijk, maar heeft 
respect voor de argumenten van Wertheim en Arends en hoeft daar niet 
over in discussie. Toch staat hun beider carrière op de VSCD podia niet los 
van het gehéle theaterlandschap waar zij deel van uitmaken. “Micha 
Wertheim voor Zichzelf”, staat tot groot genoegen van de Cabaretjury 
intussen geprogrammeerd – en wel vanavond – tijdens het 
Theaterfestival, het mekka van het gesubsidieerde theater. (De erkenning 
van het cabaret als kunstvorm ontwikkelt gestaag). Onderdeel van het 
Theaterfestival is onder andere de uitreiking van de VSCD toneelprijzen. 
 
Het weigeren van een VSCD prijs in gesubsidieerde kring is, toen in de 
tijdgeest van “de actie tomaat” begin jaren 70 van de vorige eeuw, niet 
meer voorgekomen. Het is een oppervlakkige maar niet onbelangrijke 
constatering: Sindsdien is het gesubsidieerde theater geëvalueerd tot een 
argumenterend, altijd verdeeld collectief met allerlei tegenstrijdige 
belangen en conflicten. Maar is wel gegroeid tot een familie waarin, door 
onderlinge binding, die bij de Raad van Cultuur begint, de problemen 
worden aanpakt, uitgebreid besproken en zo mogelijk opgelost. Zo wordt 
de genadeloze bezuiniging op scholing en doorstroming van jong talent 



die door het kabinet Rutte 1 werd ingevoerd door het opheffen van 
productiehuizen, binnenkort toch enigszins verzacht.  
 
De Cabaretwereld is in vergelijking daarmee een kruiwagen met kikkers, 
waar niemand weet wat een kruiwagen is. Hoewel veel mensen daar de 
genoemde problemen erkennen, is er weinig gemeenschappelijk overleg, 
laat staan beleid. De ingebeelde schijnwerkelijkheid bij het cabaret is: 
Men is niet gesubsidieerd, men moet alles zelf doen. Men heeft daarnaast 
geen tijd of zin, en is losdradig bij elkaar betrokken. Bij het 
gesubsidieerde theater wordt 24/7 beleid gevoerd. Bij cabaret gaat het 
om markt, publieksaantallen, concurrentie, individuele inzichten en 
uiteindelijk om de eigen carrière. 
 
Uiteraard zijn de culturen verschillend. Acteurs en dansers zijn veelal in 
loondienst van een gezelschap dat via beleidsuitgangspunten wordt 
gesubsidieerd. Ze werken vaak in ensembles, en verdienen volgens de cao 
toneel of dans een vast, of een daaraan gerelateerd salaris. Terwijl 
cabaretiers meestal als solist optreden en hun exploitatie zelf moeten 
regelen, vaak als zzp-er. Met verantwoordelijkheid voor de salarissen voor 
hun technici, regisseurs, ontwerpers et cetera. Toch hebben de 
cabaretiers en de gesubsidieerde gezelschappen iets wezenlijks 
gemeenschappelijk: ze spelen op podia die door gemeenten worden 
gefinancierd. Zonder die geldstroom is het reizende Nederlandse 
theaterstelsel, waar het cabaret, alsook het ‘vrije’ toneel en musicals deel 
van uitmaken, volstrekt onmogelijk. Dus ook cabaretiers profiteren volop 
van subsidiegelden. Op gemeentelijk niveau gaat dat jaarlijks omgerekend 
alleen al voor cabaret over miljoenen euro’s. 
 
Welke verantwoordelijkheid neemt het cabaret zelf, als tegenprestatie 
voor de miljoenen euro’s die door VSCD podia jaarlijks in cabaret worden 
geïnvesteerd? Nemen de podia zelf wel voldoende verantwoordelijkheid 
voor die enorme geldstroom als het om de ontwikkeling van het cabaret 
gaat? De gesubsidieerde gezelschappen worden, door hun aanvragen in te 
dienen bij Fondsen en overheden, gedwongen beleid te formuleren en zich 
uit te spreken over hun artistieke keuzes. Daar vindt al een belangrijke 
schifting plaats tussen programma’s van betere of mindere kwaliteit die op 
tournee gaan. Daar wordt het beschikbare geld van de gemeenten dus 
verantwoord besteed. 
 
Veel nieuw cabarettalent komt bovendrijven via cabaretfestivals en stand 
up comedy organisaties. Dat ontstond zo’n 50 jaar geleden met een 
eerste landelijk cabaretfestival. Geleidelijk is een infrastructuur ontstaan 
die de grondslag is gaan vormen voor de bloei van het amateurcabaret. 
Dat heeft anno 2015 geleid tot een enorme toestroom. De stap naar 
professie en dus naar VSCD podia is geleidelijk aan steeds moeilijker 
geworden. De laatste jaren zijn veel podia – jongerencentra en 
buurthuizen, die een eerste filter vormden waarop jong cabarettalent het 
vak kon leren alvorens het toetrad tot de VSCD podia – wegbezuinigd en 



gesloten. De VSCD podia met een kleine of middelgrote zaal, hebben, ook 
al hebben zij daar nooit om gevraagd, om die reden een 
laboratoriumfunctie gekregen. Zij vormen met elkaar tegenwoordig de 
praktijkscholing voor nieuw cabarettalent. 
 
Door de crisis, én met een enorm aanbod om uit te kunnen kiezen, lijken 
de podia geneigd het nieuwe cabarettalent uit winstoogmerk of om de 
kosten te drukken willekeurig te programmeren en dus niet op grond van 
inhoudelijke en artistieke motieven. Nieuw talent wordt snel, vaak tegen 
niet meer dan een onkostenvergoeding in het programma geplaatst. 
Terwijl zo’n voorstelling de betreffende gemeente dus een flink bedrag 
aan subsidie kost. Als het nieuwe talent na één debuutvoorstelling niet 
genoeg publiek heeft, of niet bevalt, wordt het bedankt en vervangen door 
de volgende nieuwkomer. Zo worden per nieuwe cabaretier, bij gebrek 
aan inhoudelijke filters, honderdduizenden euro’s per jaar geïnvesteerd, 
zonder reëel, in te schatten perspectief op succes. Met een enorme, ook 
immateriële kapitaalvernietiging tot gevolg. Het publiek is de dupe. De 
willekeur bij programmering van cabaret leidt tot een onsamenhangend 
artistiek idee – (er bestaat geen canon) – en tot verstoring van 
consumentenvertrouwen. 
 
De verantwoordelijkheid en het beleid die de podia tezamen nemen, laat 
dus ook te wensen over. Dat kan beter.Gelukkig is een flink aantal 
cabaretiers ondanks dit alles de laatste jaren toch tot wasdom gekomen. 
De oogst voor de Poelifinario 2015 is kwalitatief zeer goed. Maar dit is dan 
wel de generatie die is begonnen vóór 2006, ruim voor de crisis, die de 
podia keihard heeft geraakt. Bij de categorie Neerlands Hoop, de 
generatie vanaf 2008, stapelen de problemen zich in rap tempo op. Van 
de 45 potentiële kandidaten waren er niet meer dan twee nominabel 
volgens de criteria van de jury. Dat kunnen er volgend jaar weer meer 
zijn, maar er is een fundamenteel onderliggend probleem. 
 
De VSCD cabaretjury adviseert de afgelopen twee jaar ook over de 
aanvragen die worden gedaan voor het ‘Blijvend Applaus Stipendium’ 
(sic). Beginnende cabaretiers kunnen daar een aanvraag doen voor een 
beurs die hen in het begin van hun carrière bijstaat in ondersteunende 
opleidingsactiviteiten die men uit de eigen begroting niet kan financieren. 
Bij sommige begrotingen blijkt men rekening te houden met een 
gemiddelde dagopbrengst van €300. Dat is schokkend weinig.Dat zou 
moeten veranderen. En dat kan ook. Door zowel aan de aanbod- als de 
afnamezijde gezamenlijk beleid te voeren. 
 
Nu er op korte termijn van de kant van het aanbod geen collectieve actie 
is te verwachten, is het initiatief aan de VSCD podia. Voor het nieuwe 
talent wordt het tijd voor strengere selectie aan de poort en doelmatige 
inzet van collectieve middelen, miljoenen euro’s dus, volgens duidelijke 
artistieke criteria en herkenning van talent voor de langere termijn, met 
scholing, praktijkervaring en continuïteit als achterliggende 



uitgangspunten. Opdat zo’n weloverwogen selectie uit het alsmaar sterk 
groeiende nieuwe aanbod zich gedurende langere tijd kan ontwikkelen. 
Tijdens een praktijkopleiding voor nieuw cabarettalent, die 3 programma’s 
zou kunnen of moeten duren. Waarbij niet op financiële uitgangspunten 
geconcurreerd wordt, maar in termen van talentontwikkeling wordt 
gedacht. Met méér, eigenlijk gelijkblijvende middelen, voor minder 
voorstellingen. Ook uit verantwoordelijkheid naar het publiek, dat recht 
heeft op niet het goedkoopste nieuwe talent maar op het meest 
veelbelovende. 
 
Zo’n selectie, een echte weloverwogen artistieke investering, levert als 
bijvangst de podia – op de langere termijn – meer rendement op. Het 
publiek krijgt continuïteit, kan smaak ontwikkelen en vertrouwen 
opbouwen en zal vaker naar de kleine zaal komen. De cabaretjury maakt 
al vruchtbaar gebruik van een signaleringscommissie van VSCD podia die 
is samengesteld uit betrokken en capabele programmeurs, die zo’n 
selectie voor alle VSCD podia zou kunnen voorsorteren. Een manier om 
zowel de kwaliteit als de economie van het nieuwe talent daadwerkelijk te 
verbeteren. 
 
Een reële mogelijke praktische constructie ter verbetering zou een 
samenwerking kunnen zijn, waarbij de podia samen met de cabaretiers en 
hun vertegenwoordigers die wél willen samenwerken, een collectief fonds 
oprichten waarin investeringen en opbrengsten eerlijk verrekend worden. 
Een Fonds voor de Cabaretkunsten voor nieuw talent met 
gemeenschappelijk geld (uit een miniem percentage uit de recette) en 
gedeeld, te ontwikkelen beleid, bedoeld om voortdurend aan de kwaliteit 
te kunnen werken en marktgrillen gezamenlijk het hoofd te kunnen 
bieden. Aanpassen van het huidige businessmodel rond het cabaret ‘for 
the benefit of all’ zou ook een gespreksonderwerp kunnen zijn. Het 
uitgangspunt voor cabaret om VSCD podia te bespelen, stamt uit de jaren 
70 van de vorige eeuw. 
Uit verdeeldheid tot beleid komen is moeilijk. Het cabaret kan, in overleg 
met de VSCD podia, van de gesubsidieerde sector nog een hoop leren. 
Een gesprek met NFPK (Fonds voor de podiumkunsten) en NAPK 
(brancheorganisatie gesubsidieerde gezelschappen) is dan een eenvoudige 
start. 
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