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Het driesporenbeleid 
ontspoort 

Het aanbod van de podiumkunsten  
in een nieuw perspectief

(grote) steden en de pro vincies. Deze ingreep 
raakte bekend als de ‘reshuffelingsoperatie’. De 
voorgenomen bestuur lij ke ver nieu wing heeft 
het driesporen beleid in de kun sten sector nog 
nauwelijks in beweging ge bracht. Moet, nu de 
bestuurlij ke inde ling van Neder land wordt 
herzien, ook de driede ling - aanbod, afname, 
distributie - van de podi umkun sten sector op de 
hel ling?

Om deze vraag te beantwoorden heb ik een 
analyse gemaakt van de recente ont wikke-
lingen in de podi um kunstensector. Tussen 
november 1993 en juni 1994 heb ik gesprekken 
gevoerd met verte genwoordi gers van deze 
sector. Daar naast heb ik de literatuur die 
betrekking heeft op de bestuur lijke vernieu-
wing bestudeerd. Het resultaat van die analyse 
is terug te vinden in de nota Bestuur op niveau, 
cultuur op niveau.5 Het eerste deel van dit 
artikel is daarvan een weergave; het tweede deel 
bevat mijn voorstel voor een nieuwe indeling 
van de podiumkunstensector.

1. Ontwikkelingen

De zakelijke benadering van de kunsten
Kenmerkend voor de podiumkunstsector in 

de jaren tachtig was een zakelijker benadering. 
Illustratief in dit verband is de laatste 
kunstennota waarin de eis van 15 procent eigen 
inkomsten wordt gesteld. De over dracht van 
waarden - het Bildungsideaal - die bepalend was 
voor het kunstbeleid in de jaren zeventig, is 
vervangen door het stellen van normen aan 
bezoekersaantallen, efficiënt beheer, manage-
ment en wervings kracht voor toeris me of 
bedrijfsleven. Met het over waar deren van deze 
uitgangspunten, dreigt het gevaar dat de 
kunstensec tor wordt gereduceerd tot een 
rendabel te maken be drijfsma ti ge acti vi teit, 
een promo tiemiddel van en een toeristentrek-
ker voor het stede lijke of regio nale gebied. De 

intrinsieke waarde van de kunst dreigt daarmee 
te verworden tot een strikt bedrijfsmatig 
jargon. ‘Schrijven over cultuur in een taal van 
managers en zakenmensen betekent dat cultuur 
zelf ook een zakelijke affaire wordt,’ aldus Paul 
Kuypers.6 

Dat de eis aan accommodaties en producen-
ten om markt gerich t en kostendekkend te 
werken zal leiden tot span ning tussen cul turele 
doelstellin gen en de uitvoe rings prak tijk, 
hebben verschillende theaters de afge lopen 
jaren van nabij meegemaakt. In Almelo, 
Veendam en Oss werd de verkoop van een 
theater aan een com merci ële orga nisa tie 
be sproken: de zogenaamde Van de Valk-con-
structie. Deze houdt in dat een commerci ële 
orga nisatie tegen een vaste vergoe ding een 
bepaalde hoe veel heid thea ter voor stellin gen 
levert. Een com mer ciële organisatie stelt 
echter andere eisen aan de podium kunsten - 
hoge zaalbezetting, omzet van hore ca, verhuur 
van hotelkamers - dan een gemeen te. De Van de 
Valk-realiteit van het Hotelthea ter in Almelo 
laat zien dat deze eisen de culturele motieven 
- kwaliteit en dive rsiteit van het aanbod - gaan 
over heer sen.7 Wellicht is de gemeente Almelo, 
die jaarlijks nog een bij drage aan het 
Hoteltheater verstrekt, daardoor ook een klein-
schalig cultureel cen trum gaan subsidiëren.

De verzakelijking van de kunstensector heeft 
ook positieve gevolgen. Er ontstaat een 
verhoogde mate van professionaliteit: ‘Ik vind 
het dan ook verwonder lijk dat in een recent 
verleden voor een schouwburg directeur maar 
één taak belangrijk scheen te zijn: de artis tieke 
(...). Een dergelijke opvatting gaat voor bij aan 
de com plexiteit van het schouwburgbedrijf en 
zo’n opvat ting is in deze tijd niet meer te 
handhaven.’8 De toenemende 
professionalisering kan echter ook betekenen 
dat de sector geneigd is zich in meer autonome 
richting te bewegen en de gebonden heid aan een 
subsi diegever als beperkend erva art: ‘De kun-

Paul van Oort  Het bestaande driesporenbe-
leid van de podiumkunstensector biedt 
volgens de auteur geen ruimte voor de 
door gemeenten en provincies gewenste 
grotere betrokkenheid bij die sector. 
Ook de vervlakking en vermindering 
van het aanbod, en de teruggang in het 
aantal accommodaties vormen een 
probleem bij een eventuele decentrali-
satie van rijksgelden. De auteur komt 
daarom met een nieuwe indeling voor 
de podiumkunstensector, een indeling 
die nationale, regionale en lokale 
betrokkenheid stimuleert en hono-
reert. In dit plan vinden de genoemde 
pro blemen bijna en passant een oplos-
sing, waarbij de auteur niet te beroerd 
is ook de keerzijde van de medaille te 
vermelden. 

Het stedelijke gebied Groot-Rotterdam zal in 
1997 stadsprovin cie worden, Haaglanden en 
Amsterdam en omgeving volgen in 1998.1 
Hengelo en En schede zullen wellicht fuseren.2 
Volgens de nieuwe verdeel sleu tels van het 
Gemeen tefonds ver schuift zeshonderd miljoen 
gulden van rand- naar centrum ge meenten.3 
Kortom: de door Thor becke ontworpen 
bestuurlijke driedeling rijk, provin cie en 
gemeente vernieuwt zich onder het motto 
bestuur op niveau.

De podiumkun sten sec tor kent ook een driede-
ling: het zogenaamde drie spo ren be leid. Sinds 
de jaren zeventig ligt aan het cultuurbeleid 
namelijk het model van aanbod, vraag en 
distributie ten grondslag.4 In 1985 onttrok de 
rijks over heid drieënveertig miljoen gulden aan 
het Ge meentefonds en dertien miljoen aan het 
Provinciefonds om daarmee het aanbod van de 
podiumkunsten te financieren (toneel, dans, 
orkesten, opera) behalve als er aparte 
bestuursovereenkomsten bestaan met de 
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opera voor stelling moet je dus naar Am ster-
dam!’ Het is niet verwon derlijk dat deze 
opvatting afkomstig is van vertegenwoordigers 
van de grote kunstinstellingen: zij zijn immers 
verzekerd van de grote publieks stromen met de 
bijbehorende inkomsten. Ik vrees echter dat 
ver min dering van het aantal regiona le podia in 
de toekomst zal leiden tot de aantasting van de 
plurifor miteit van het aanbod. De publieke 
belangstelling in de kleine steden en niet-
stedelijke gebieden - bij gebrek aan podia kan 
het aanbod niet meer ge toond worden - zal bijna 
zeker teruglopen.

Een tweede ontwikkeling in de kleine steden 
is dat door bezui nigin gen in de accommodaties 
het aantal amuse mentsvoor stel lingen in de 
pro gramme ring toeneemt; 
amusementsvoorstellingen genereren immers 
meer publiek en zijn door hoge toegangsprij zen 
kostendekkender te maken dan het 
gesubsidieerde aanbod, waar minder publiek op 
afkomt. Ook om deze reden loopt de pluri formi-
teit van het aanbod buiten de grote steden 
ge vaar: vernieuwen de produk ties zullen bij 
verdergaande bezuini gin gen vrij wel uit slui tend 
nog in de grote steden getoond wor den.

De provincies
Het rijk zorgt voor het aanbod, de steden voor 

de afname. De spreidingsrol van de provincie is, 
in financieel opzicht, van oudsher minder 
duidelijk. De cijfers spreken duidelijke taal: 
aan de totale uitga ven voor cultuur in 1991 
droeg het rijk 29 procent bij, de gemeen ten 64 
procent, de provincies slechts 7 pro cent.17 In 
ge sprekken met func tio naris sen van het 
Interpro vinciaal Overleg en de pro vin cie Zuid-
Holland bleek boven dien dat het overgrote deel 
van het provinciale kunsten budget besteed 
wordt buiten de grote ste den. Ook Noord-
Holland lijkt een kunstbeleid te voeren dat 
gericht is op de niet-stedelijke gebieden: ‘Het 
Noordhollandse cultuur be leid is een aanvulling 

geld onder de gezelschappen ver deeld moet 
worden. Ik ben ervan overtuigd dat ze dan hun 
uiterste best zullen doen om weer in alle 
Drentse schouwburgen te mogen optreden .’16 
Hoe groot het belang is dat de steden aan de pro-
duk tie van kunsten hechten, blijkt ook uit de 
discussie die in Rot ter dam en Gro nin gen wordt 
gevoerd. Deze steden stellen voor museum Boy-
mans-Van Beu nin gen en het Groninger Museum 
te ruilen voor de door het rijk ge subsi dieer de 
stedelijke toneel- en muziekgezelschappen. 
Deze centra li sa tie van musea naar het rijk - dat 
daardoor het beheer krijgt over de Col lec tie 
Neder land - versus de financiële decen tralisatie 
van kunstpro duktie, roept herinnerin gen op 
aan de situa tie in het begin van deze eeuw. De 
musea, monumen ten en archieven werden door 
het rijk gefinancierd en de pro duk tie van de 
kunsten was vrijwel geheel in particu lie re 
handen. Of deze voorgestel de ruil inderdaad de 
voorbode is van een hernieuwde scheiding van 
conserve rende en produce rende kunst, zal 
waarschijnlijk pas in de volgende kunsten-
planperio de zichtbaar worden.

De kleine steden en niet-stedelijke gebieden
Veel steden boven de twintigduizend 

inwoners bezitten een accommodatie met een 
culturele functie en vrijwel iedere stad boven de 
zestigduizend inwoners be schikt over één of 
meer theateraccommoda ties. Deze toename van 
het aantal podia heeft ervoor ge zorgd dat de 
spreidingseis van het rijk en een grote pluri for-
mi teit van het aanbod ook daad wer kelijk 
gereali seerd zijn: vrijwel ieder genre wordt bij 
het publiek in geheel Nederland bij de voordeur 
gepresenteerd en geconsu meerd. In de 
gesprekken met vertegenwoordigers van WVC 
en de grote podia werd de stelling naar voren 
gebracht dat er in Neder land te veel theaters 
staan en dat het podium aanbod zich uitsluitend 
moet concentreren op de grote steden: ‘Voor de 
Friese meren moet je naar Frie sland; voor een 

(klantenpotentieel) met een lokaal belang 
(sporthal) en met een regionaal belang (een 
groot thea ter) zullen in de ver deel sleutel 
worden meege wo gen. De Raad voor de 
Gemeentefinanciën onderzoekt nog de 
noodzaak om func ties met een nationaal belang 
te ontwikkelen, de zogenoemde nationale 
kunstin stellingen. Uit uitspraken van 
wethouders van diverse gemeenten (Bunnik, De 
Bilt, Wassenaar)13 blijkt dat het verschuiven van 
de geldstromen tot gevolg heeft dat 
gemeentelijke subsidies zullen verminderen.14 
Het is nauwelijks speculatief om te 
veronderstellen dat kunstin stel lin gen in de 
randgemeenten in de toekomst lagere bud get-
ten zullen over hou den; daar staat tegenover dat 
de in stel lingen in de centrumge meenten 
wellicht over hogere budget ten kunnen beschik-
ken.

Het ontstaan van een groot ste de lij ke identiteit 
heeft tot gevolg dat de stedelijke gebieden niet 
uitsluitend afne mer willen zijn van kunsten. 
Identiteit wil, zo blijkt uit vrij wel alle 
gesprekken, zich uitdrukken door de eigen 
produk tie van kun sten. ‘Am ster dam onder-
scheidt zich als cen trum van kunst en cultuur 
doordat de kunst er niet alleen wordt gepre-
senteerd, maar ook doordat de kunst er wordt 
gepro du ceerd en gecon ser veerd (...). De omstan-
dighe den die in Amsterdam het gun stige kli-
maat voor de kunst bepa len, [zijn] zich ook in 
een aantal andere Neder landse steden gaan 
manifeste ren (...). Kenmerkend voor deze steden 
is dat er steeds meer kunst wordt ge maakt.’15 De 
wens om meer greep te krijgen op de produktie 
van kunsten, is in feite een pleidooi voor de 
decentra lisatie van kunstgelden naar de regio 
en, in het verlengde hiervan, van de regio naar 
de steden: ‘Zelf zou ik er voor willen pleiten dat 
het rijk weer een groot deel van de gelden voor 
de podiumgezelschappen aan de provincies 
terug zou geven, onder de voorwaarde dat dit 

stensec tor ontwikkelt zich meer en meer in de 
rich ting van een bran che, waarbij branche geno-
ten, werkge vers en werkne mers zelf de 
regulering en kwali teits ontwikke ling (inclu-
sief oplei ding en scholing) voor hun reke ning 
ne men.’9 

Stedelijke gebieden
In de meeste ge sprekken die ik heb gevoerd, 

kwam de verwachting naar voren dat de nieuw 
te vormen stadspro vincies en Vinex-knoop-
puntsteden zich door middel van de kunsten-
sector sterk zullen gaan profi leren.10 De stads-
pro vincie Rot terdam kan hier bij als voor beeld 
worden genoemd. Het provinciebe stuur in 
oprich ting heeft de vier grote theaterac-
commoda ties - Schou wburg, Luxor, Doelen en 
Zuid plein - bestempeld als pro vin ciale thea-
ters.11 Deze theaters zullen het bovenstedelijke 
aanbod gaan verzorgen en bepalen daardoor 
mede het culturele profiel van de nieuwe 
provincie. De strijd die de gemeente Enschede 
en de provincie Over ijs sel ge voerd hebben voor 
het behoud van de opera- en orkest voorzie ning, 
is mijns inziens ook een voorbeeld van de toene-
mende lokale en regionale bestuurlijke invloed 
op de kunstensector. Mijn conclusie is dat deze 
lokale en regionale invloeden op het aanbod en 
de afname van podiumkunsten blijvend zullen 
zijn.

De verandering in de verdeelsleutels van het 
Gemeentefonds per 1 januari 1998 lijkt een grote 
invloed op de kun stensec tor te krijgen: 
zeshonderd miljoen gulden zal ver schui ven van 
rijke naar arme gemeenten en van rand- naar 
centrum ge meenten. De Raad voor de 
Gemeentefinanciën heeft in een onder zoek 
vastge steld dat de functie van centrum ste den 
momenteel onvol doende wordt gehono reerd.12 In 
de voorgestelde verdeelsleu tel tellen ook soci-
aal-geografi sche factoren mee, zoals het belang 
van centrum functies in een stad. Func ties 
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amusement. Gezien de druk op de grotere 
schouwburgen om lange re series met veel al 
populaire theatervoor stellingen te program me-
ren, lijkt nu een nieuw soort gespecialiseerde 
zalen te ontstaan: een cir cuit van 
amusementstheaters (nieu wbouw Luxor Rot-
terdam, Grote zaal Chassé-theater Breda, Grote 
zaal De Harmo nie Leeu warden en plannen voor 
amusementsthe ater in Utrec ht, naast 
bestaande grote zalen zoals Carré in 
Amsterdam, Con gres ge bouw in Den Haag, RAI 
Congrescentrum in Amsterdam en 
Circustheater in Sche ve ningen). Deze tendens 
wordt onder streept door een cul turele bespeling 
van grote tentoonstellingshallen (Prins van 
Oranjehal Jaar beurs Utrecht, MECC 
Maastricht, Martinihal Gronin gen). In deze 
 tendens past eveneens de ontwikkeling van de 
middenza len of black box-thea ters: kleine zalen 
van de schouw burgen en vlakke vloer-thea ters 
die zich specia lise ren in het hedendaag se 
theateraanbod en soms in de produktie ervan. 
Het plan voor een opera huis in Den Haag kan 
dan ook gezien worden als uit vloei sel van deze 
speci ali satie, die kan leiden tot een herkenbaar 
aanbod voor het publiek. In Rotterdam biedt 
Luxor het amuse ment, de Schouwburg de 
podium kunstvoorstellingen en de Doelen de 
mu ziek. Dat deze ontwikke ling leidt tot hogere 
uitgaven voor de podium kunsten hoeft geen 
nader betoog.

Beoordeling van de kunsten
Uit bijna alle gesprekken met 

functionarissen op rijks-, provinciaal-, 
gemeentelijk- en instellingsniveau kwam naar 
voren dat criteria nodig blij ven voor het bepalen 
van kwali teit. Tot nu toe waren deze normen 
eenduidig vanwege de driedeling aanbod (rijk/
Raad voor de Kunst) sprei ding (provincie/
culturele raad) en afname (gemeenten/dienst 
cul tuur). Een van de vele gevolgen van deze 
strikte drie deling is geweest dat de bezui ni ging 

regio nale theaters vaak het enige genre dat geld 
oplevert - trekken zich met langere series 
voorstel lingen in de grote steden terug: Youp 
van ‘t Hek kwam in het begin van zijn 
succesvolle carrière in Delf zijl, Winschoten, 
Veen dam, Stadskanaal, Hoogezand en de stad 
Groningen; nu treedt hij alleen nog op in de stad 
Groningen met een serie van zeven dagen. De 
grote musi calpro duk ties zijn voor de kleinere 
thea ters niet meer te bekos tigen en, zoals 
gezegd, tech nisch niet meer te huis vesten. 
Repertoirege zelschap pen (opera, toneel en 
dans) trek ken zich eveneens meer terug in de 
steden - Het Zuide lijk Toneel en Het Natio naal 
To neel - en installeren zich meer in eigen zalen 
(Ro-Theater, Art & Pro, Toneelgroep Am ster-
dam, De Appel, de Paardenkathedraal, Festi val 
aan de Werf en de Tr ust). Deze concentra tie ver-
groot ener zijds de druk op de grotere stede lijke 
schouwbur gen om langere series voor stellingen 
te programmeren en ver schr aalt ander zijds het 
aanbod voor de regionale schouw bur gen. ‘Want 
de tendens is dat de gezelschappen zich steeds 
meer terugtrek ken in een aantal grotere 
schouwburgen en dat is voor de Drentse 
gemeenten een slechte ontwikkeling.’22

De accommodaties
De afgelopen jaren zijn in het hele land 

gespecialiseerde podia ontstaan als gevolg van 
de aard en de omvang van het aanbod en door 
het feit dat de gemeenten door de 
afnameverplichting voorna melijk in 
accommodaties hebben geïnvesteerd. De eerste 
podia waren uitslui tend voor muziek bestemd. 
Er verrezen con certzalen in Den Haag, 
Groningen, Enschede, Utrec ht, Eindhoven. Er 
werden plan nen gemaakt in Den Bosch en 
Tilburg en er bestonden al muziekzalen in 
Amster dam, Nijmegen, Haarlem en Rotterdam. 
De schouwburgzalen in de betreffende 
gemeenten specialiseerden zich als gevolg van 
deze ontwikkeling op toneel, musical, dans en 

Het kunstaanbod
De laatste jaren is er sprake van een 

verandering in de financiële en tech nische aspec-
ten van het aanbod in de podiumkunsten. Nieuw 
aanbod - ook de produkties uit het Oostblok - 
wordt groot schali ger en, bovenal, duur der. Dit 
wordt onder meer veroorzaakt door het stijgen 
van de honorari a, de toegenomen technische 
mogelijkheden en de stijging van 
publiciteitskosten en auteursrechten. Het 
gevolg is dat zalen met min der dan vijfhonderd 
stoelen een groot deel van het aanbod niet meer 
kunnen betalen, en door de gebrekkige 
technische outillage ook niet meer kunnen huis-
ves ten. Doordat het grootschalige aanbod in 
steeds minder thea ters afgezet kan worden - 
enkele jaren gele den waren honderdtwintig tot 
honderdvijftig speel beurten per seizoen 
gebruikelijk voor een grotere produk tie, nu nog 
slechts tachtig - stijgen de kosten per voorstel-
ling. De stijging van uitkoopsommen dwingt 
accommoda ties meer voorstel lingen te boeken 
op basis van te verwachten volle zalen of om 
botweg minder voorstellingen te programmeren. 
De Vereni ging van Theater- en Televisieprodu-
centen (VTP) komt tot dezelfde conclusies: als 
gevolg van de kleinere programmeringsbudget-
ten van de schouwburgen wordt het theater-
seizoen korter, waar door minder voor stel lingen 
aangebo den en afgezet kunnen wor den.21 Daarbij 
con cludeert ook de VTP dat het geld in de 
schouwburgen steeds meer wordt besteed aan 
groot schalige produkties, en de consequentie is 
dat er minder geld overblijft voor traditionele en 
kleinere voor stel lingen. Voor die kleine 
produkties waar minder publiek op afkomt, 
heeft een schouwburg een te beperkt budget; de 
talenten van de toekomst vinden hierdoor geen 
speel plek meer.

Het kunstaanbod ondervindt ook invloed van de 
toenemende ambities van de steden. De bekende 
cabaretiers - cabaret vormt voor de kleinere en 

op het Am sterdam se cultuur be leid.’18 Formeel 
kan men dus zeggen dat het pro vin ci ale kun-
sten bud get niet evenredig over alle inwo ners 
van de pro vin cie wordt verdeeld. Ook kan men 
vaststellen dat de grote re gemeenten in 
bepaalde provincies uit eigen middelen voor zien 
in de spreidings taak; dat gebeurt met name in 
provincies die hun taak niet se rieus lijken te 
nemen. De nieuwe stadsprovincies zullen, als 
voortzet ting van het stedelijke beleid, 
waarschijnlijk zowel de sprei ding als de afname  
voor hun rekening nemen. Aangezien de 
vorming van stads provin cies budgettair 
neutraal dient te geschieden, is te voorzien dat 
deze nieuwe stads pro vincies een deel van de 
budgetten van de oude pro vin cies zullen moeten 
gebruiken om de spreidingstaak te kunnen 
realiseren.19 De onder andere provinciaal gesub-
si dieerde gezel schap pen (Mac cus, Jeugdtheater 
Platform Gelder land, Paardenka the draal, Rosa 
Sonnevanck, Teneeter, Weder zijds, Hollandia) 
die geves tigd zijn in provincies die in de 
toekomst opge splitst worden, lopen tegen deze 
achtergrond het risico op de subsi die gekort te 
worden, als de oorspronkelijke subsidiegever 
een deel van het budget kwijt raakt aan de 
nieuwe stad spro vin cie.

De opkomst en de ambities van de stede lijke 
gebie den hebben de provin cies om deze redenen 
in een benarde positie gebracht - op de Provin-
ciedag in Gronin gen kon men zelfs de opmer-
king be luisteren dat de provin cies volle dig 
opgehe ven zouden moeten worden. De 
provincies lijken een offensief ingezet te hebben 
om hun be staans recht te bewij zen. De kunsten-
sec tor wordt in dit offen sief gebruikt om het 
belang van de provincies aan te tonen: ‘In 
werke lijk heid houdt het provinciale cul tuurbe-
leid veel meer in. Dit is te weinig bekend.’20 
Verderop in dit artikel zal ik aangeven welke rol 
de provincie kan spelen.



Boekmancahier #21 4/7 Het driesporenbeleid ontspoort

Het driesporenbeleid uit de jaren zestig, 
zeventig en tachtig had als direct gevolg dat er 
een grote hoeveelheid accommoda ties gebouwd 
is, waar door de veelzijdig heid van het aanbod 
werd gestimuleerd, evenals de spreiding ervan. 
Het bestaande driespo renbeleid zal echter geen 
oplossing kunnen bieden voor de door de 
gemeenten en provin cies gewenste grotere 
betrokkenheid bij de podi umkun stensector, 
voor de vervlakking en vermindering van het 
aanbod en voor de te voorziene terug gang in het 
aantal accommodaties. 

2. Voorstellen en perspectieven
Uit de literatuur blijkt dat de aanzetten voor de 
bestuurlijke vernieuwing geconcentreerd zijn 
rond de traditionele ̀ zware’ secto ren als 
huisvesting, grondzaken, economie, verkeer- en 
vervoerbeleid, milieu en veiligheid. Zoals ik in 
de inleiding gememoreerd heb, is er op het 
gebied van de podiumkunsten nauwelijks 
sprake van enige bestuurlijke ontwikkeling. De 
podiumkun stensec tor zal dus zelf het voortouw 
moeten nemen voor een nieuwe indeling, een die 
recht doet aan de ontwikkelin gen op 
bestuurlijk niveau en bij de podiumkunsten 
zelf. Een indeling dus die natio nale, regio nale 
en lokale be trok kenheid bij de kun sten hono-
reert en stimu leert. 

Nationale kunstinstellingen
Het rijk moet zorgen voor een beperkt aantal 

kunstinstellingen op nationaal of 
internationaal terrein. Deze landelijke 
instellingen hebben een voorbeeldfunc tie voor 
de overige in stellingen in termen van 
uitstraling, kwaliteit en inhoud. De Raad voor 
de Kunst blijft de functie van landelijke beoor-
delaar en advi seur uitoefenen. Nieuw is dat niet 
alleen gezelschappen, doch ook accommodaties 
het nationale keurmerk kunnen verdienen 
(bijvoorbeeld de Stopera, Carré, het Con-
certgebouw, Vredenburg). Deze instellingen 

verspreiding van affiches de aangewezen weg om 
het publiek te bereiken. Theaters en 
gezelschappen moeten nu steeds meer direct 
mail-acties, vriendenverenigingen, database-
bestanden en cliëntencards in het leven roepen, 
om het publiek van het aanbod op de hoogte te 
brengen. Uit de gesprekken bleek dat vooral 
klei nere accom modaties en gezel schap pen 
verwachten dat deze ont wikke ling hun parten 
zal gaan spelen. Het ont breekt hun aan 
menskracht en aan de financiële midde len om 
adequaat op deze ontwikkelingen in te spelen.

Samenvattend
De podiumkunstproduktie lijkt zich de 

laatste jaren meer en meer te concentre ren in 
de grote steden. Voor de kleine steden en niet-
stedelijke gebieden heeft dat tot gevolg dat het 
aanbod ver schraalt en vercommercialiseert. 
Gemeen ten - met uitzondering van de grote 
steden - spelen nauwe lijks een rol in de produk-
tie van podiumkunstinstellingen. Krimpende 
budgetten en het verschui ven van gelden van 
niet-centrumsteden naar centrum steden, 
zorgen ervoor dat de bestaan de accommoda ties 
moeizamer ge xploiteerd kunnen worden, 
hetgeen een verschraling van het aanbod en 
terugloop in pu blieksparti cipatie veroorzaakt. 
De rol van de provincie in de podi umkun-
stensector is onopvallend en vult uitsluitend 
het beleid van de steden aan. De opdeling van de 
provin cies kan de pro vin cia le betrokkenheid bij 
de produk tie van podiumkunsten en het 
voortbestaan van provinciale gezel schappen 
nog verder in gevaar brengen. Steden en provin-
cies lijken daarentegen - door de toenemende 
wens zich te profileren - meer invloed te krij gen 
op de kunst pro duktie en de uitga ven die 
hiermee gepaard gaan. De rijksoverheid lijkt 
deze taak zelf te willen behou den, zolang de 
steden en provincies geen garantie kunnen 
bieden voor continuïteit.

het cultuurbeleid vrijwel volle dig gedecen trali-
seerd. In de grote steden vindt de Landeskunst 
(deel staatni veau) plaats naast de uitvoerin gen 
van Stadt-gez el schappen. Op landelijk niveau 
(Bonds staat) is zelfs geen minister voor Cul tuur 
aange steld. Zolang men op WVC de opvatting 
huldigt dat men de kunsten moet ‘beschermen’ 
tegen gemeenten die een onduidelijke aan-
vullende rol vervullen in het kunstbeleid, is een 
derge lijke vergaande decentra lisatie 
onbespreekbaar.

Het publiek
De bevolking van Nederland vergrijst. 

Bovendien neemt het aantal allochtonen onder 
de bevol king toe (in 1992 al 15 procent van de 
bevolking).25 Deze groepen zijn op voor hand 
door thea ters niet mak ke lijk te bereiken. Ten 
eerste is het merendeel van de programmeurs 
niet op de hoogte van het ge kleurde aan bod: 
‘Organisers and promotors have to find out what 
is high quali ty in a culture that is not their 
own.’26 Ten tweede speelt het feno meen dat 
vrijwel uit sluitend de hoger opgelei de, beter 
verdie nende burger in de kunsten partici peert, 
na tuur lijk ook bij de al lochto ne bevol king een 
rol. Het gevolg is dat er grotere inspan ning 
nodig is op publi citair en pro gram ma tisch 
terrein, (wat hogere budget ten vereist) om deze 
relatief nieuwe doelgroepen te kunnen 
bereiken. Het Festival ‘Cultureel ge kleurd’ in 
Brabant, Zee land en Limburg, dat als 
doelstelling heeft het bereiken van publiek dat 
normaal ge spro ken niet of nauwelijks naar het 
theater gaat, ziet dit ook als een groot strui-
kelblok.27 Een schra le troost is dat dit fenomeen 
niet alleen in de kunstensector speelt, maar ook 
in andere secto ren.28

Een belangrijke ontwikkeling bij het publiek 
is die naar overaanbod en overinformatie. Veel 
aanbieders op vele terreinen proberen de consu-
ment voor zich te winnen. Tot voor kort waren 
de vrije publiciteit in de dagbladen en de 

heeft gezorgd voor het vervlakken van de 
kwaliteitsnor men die door de gemeenten 
werden gesteld aan de afname. De eis van een 
kostendekken der exploitatie kan alleen 
ge schieden door hogere eigen inkomsten (meer 
kostendekkende voorstel lingen) en het 
commer ciali seren van de theateraccommo da-
ties (zaal ver huur). Uit eigen ervaring ken ik de 
discus sies die vooral in een gemeen teraad bijna 
achteloos gevoerd worden: ‘Schouw burg X in 
gemeente Y haalt één ton aan zaal huur binnen; 
ons theater is groter en moet dus anderhalve 
ton kunnen halen - om ruimte te maken moeten 
er dus minder dure voorstellin gen worden 
geprogrammeerd.’ Zoals ik hierboven al gesteld 
heb, zal de verschui ving in uitkeringen van het 
Gemeentefonds ervoor zorgen dat de 
accommodaties in de randgemeenten de 
komende jaren veelvuldig met deze opdracht 
geconfronteerd zullen worden. Het tegenar-
gument dat een thea ter ac commo datie  deel uit-
maakt van het lande lijke theater be stel en 
daarom bijna ver plicht is gesubsi dieerd aanbod 
af te nemen, vindt in dit soort discus sies 
meestal geen gehoor. Gemeenteraadsleden 
zullen in de regel de opvatting verkondigen dat 
de gemeente moet beslissen over de be drijfsvoe-
ring van de eigen schouwburg. Ik heb begrepen 
dat men op het ministerie van WVC door deze 
gang van zaken eigen lijk voort durend in de 
mening wordt bevestigd dat de ge meen ten 
minder betrouwbare part ners in het 
cultuurbeleid zijn. Op het minis terie leeft het 
idee dat door de reshuffelingsoperatie het 
aanbod van de podiumkun sten gered is van het 
wankelmoedige gemeentebe leid.23 Bij WVC lijkt 
op dit moment geen be reid heid te bestaan rijks-
gelden te decentra liseren zolang er geen sprei-
dings- en afna megaran tie van de provin cies en 
ge meenten bestaat.24 Het lijkt om deze reden 
ook niet zinvol om in Ne der land het Duitse 
model in te voeren, zoals in de gesprek ken 
meermalen gesugge reerd werd. In Duits land is 
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deze instelling ook inderdaad een nationale 
sprei ding kan bereiken. Kwali teit wordt 
beloond.

Stedelijke kunstinstellingen
Het idee dat de steden de motor zijn van de 

economische, sociale en culturele 
ontwikkeling, vormt het uitgangspunt van de 
bestuurlijke vernieuwing. Het idee dat kunst in 
de steden wordt geboren en dat de steden dus een 
voortrekkersrol in het kunstbeleid moeten 
krijgen, zal daarom het uitgangspunt moeten 
vormen voor het kunstbeleid.29 Het is noodzake-
lijk om de zware functie die de steden hebben bij 
afname van de podium kunsten, en de rol die ze 
spelen bij de produktie van de podiumkunsten, 
te honore ren. Een groot pro bleem voor de 
steden is echter de zware belasting die enkele 
grote accommo daties (thea ters en musea) 
leggen op het lokale kunstbudget. Hoewel deze 
instel lingen vaak een belang en bereik hebben 
dat de stadsgrenzen verre overstijgt, leert de 
ervaring dat uitsluitend de stad voor deze 
accommodatie moet betalen. Hierbo ven heb ik 
al betoogd dat deze grote, regionale instellingen 
daarom naar de regiona le (en in enkele gevallen 
zelfs naar de nationale) bestuurslaag over 
moeten gaan. De steden krijgen dan de ruimte 
om de stede lijke produk tie, afname en sprei-
ding van kunsten te garan de ren door middel 
van hun betrok kenheid bij zowel (klei ne) 
accom moda ties voor een gespe ciali seerd stede-
lijk publiek, als bij de stede lij ke gezelschap pen 
en kunst uitin gen. Dit geeft de steden de kans 
zich te profileren. Zoals Bergen (NH) bekend 
staat als schil dersstad, en Utrecht als festival-
stad, kunnen en zullen ook andere steden een 
pro fiel ontwik kelen. Gedre ven wethou ders, 
direc teuren van instellin gen en kunstenaars 
voelen zich gestimu leerd tot het leveren van een 
bijdra ge aan het beoogde profiel. Daar waar 
kunstui tingen een boven stede lijk of zelfs 
nationaal niveau bereiken, kunnen provincie en 

betrokkenheid bij de boven stede lijke 
instellingen is dat een samen werking - los van 
lokale belangen - tussen de kunst instel lingen in 
een regio moge lijk wordt. Een voorbeeld: de 
regio Rotterdam kent, naast de accom mo daties 
in de stad Rotterdam, theaters in Vlaardin gen, 
Schie dam (bouw in planningsfase), Capelle 
(bouw begint binnenkort), Spijkenis se en 
Barendrecht (zojuist geo pend). Hoewel alle 
thea ters pogen een com pleet aanbod van alle 
genres te bieden, kan van ieder genre om 
financiële en techni sche rede nen niet meer dan 
een deel (en niet nood zake lij ker wijs het topje) 
van de ijsberg worden ge toond. Een groot deel 
van het aanbod van deze rand stede lijke en 
regiona le schouw burgen is dan ook iden tiek. 
Provinciale regie en regionale samenwerking 
maakt de weg vrij voor specialisatie op een 
bepaald type aanbod, dan wel een profile ring op 
het gebied van aanvul lend aanbod voor een 
grote regio. De al eerder genoem de specialisa tie 
van de vier grote theaters in de stad Rotterdam 
kan dan uitgebreid worden naar de omliggende 
randgemeenten. De gepro fi leer de theaters, die 
dan regionaal zullen werken, hebben ieder een 
veel groter verzor gingsge bied en zijn daar door 
minder kwets baar voor lokale bezuinigin gen. 
Boven dien kan ieder theater zijn eigen genre in 
de volle diepte tonen. Een eerste voor beeld van 
deze samenwer king en profilering tussen 
verschillende gemeen ten is te vinden in 
Limburg, waar het theater in Kerkrade zich 
speci ali seert in muziek en dans, en de 
schouwburg in Heerlen zich specialiseert in 
toneel en amusement. 

Rijks gelden zullen gede centrali seerd moeten 
worden om het de pro vincies mogelijk te maken 
de beoogde regie func tie uit te oefe nen. Er zal 
een gezonde concurrentie ontstaan tussen 
provinci ale en nationa le instellingen: bereikt 
een regionale instelling een nationaal 
kwaliteitsni veau, dan kan het rijk door middel 
van bijdragen en convenan ten stimu leren dat 

succesvolle produkties langer door spelen 
(desnoods met een tweede rolbezetting) en dat 
suc ces volle produkties uit het kleine circuit 
(eventueel met hulp van een vrije producent) 
opnieuw gemonteerd worden uitge bracht in het 
grote circuit. De accommodaties zullen zich 
gestimuleerd voelen dit kwalitatief goede 
aanbod ondanks de hoge uitkoop sommen te 
programmeren omdat er een grote publieke 
belangstel ling voor verwacht kan worden. Het 
rijk kan cultuur beleid voeren door gewenste 
uitvoeringen van oorspron kelijk of Neder lands 
werk te stimuleren met prem ies aan de 
producen ten.

Regionale kunstinstellingen
Voor het rijk komt er een duidelijke functie: 

zowel aanbieder van kunst als stimulator van de 
afname van kunst. Voor de provin cies moet een 
duidelijker positie gecreëerd worden dan de 
huidige: een onduide lijke intermediairfunctie 
die voorname lijk buiten de steden tot uiting 
komt. Het feit dat een pro vincie het samenbin-
dende element is tussen stede lijke gebieden, 
moet de essentie vormen van de nieuwe 
taakomschrijving. De pro vin cies oude stijl en 
nieu we stijl moeten als boven ste delijke 
be stuurslaag de regie voe ren. Ook op dit be stu-
urs ni veau moeten aanbod, sprei ding en afname 
in één hand komen. De regie zal inhouden dat de 
provincie de boven stedelij ke podiumkunstvoor-
zie ningen, zoals bij voor beeld or kesten, 
regionale schouw burgen en (jeugd) thea-
tergezel schap pen, coö rdi neert en stimuleert. 

De regie vanuit de provin cie zal leiden tot 
concen tra tie van het bovenstede lijke kunstaan-
bod en de kunst afname in een beperkt aantal 
grotere in stel lingen: het Bra bants Orkest als 
orkestvoor ziening voor geheel Brabant; de 
Stads schouwburg en het Muziekcentrum in 
Eindhoven als reper toireto neel- en 
orkestpodium voor geheel Zuid- en Oost-Bra-
bant. Het grote voordeel van de provin ciale 

krijgen de taak om zowel het volledige Neder-
landse kwaliteitsaanbod als het internationale 
kwaliteitsaanbod te propageren. Het feit dat 
produ centen en afnemers onder één 
be stuurslaag gebracht kunnen worden, zorgt 
ervoor dat theaterproducenten die aan lande-
lijke crite ria moeten voldoen (Het Nationale 
Toneel of Concert gebouw orkest) ge huis vest 
kunnen worden in een theater dat niet meer 
voor een groot deel afhankelijk is van lokale 
belangen (Kon ink lijke Schouwburg of 
Concertgebouw). Nationale kunstprodu centen 
in nationale accommodaties. Het gevolg zal 
onge twij feld zijn dat grote accom moda ties met 
een pro duktie functie onder een éénhoofdige lei-
ding zullen komen.

De spreiding van het aanbod van de 
podiumkunstin stellingen van nationaal belang 
kan gestimu leerd worden door de afname te 
subsidië ren. De nationale instellingen zullen 
zich hierdoor gestimu leerd voelen hun 
reisvoorstellingen te handhaven. Hiervoor zijn 
minstens twee mogelijkheden: een afname fonds 
of geoor merk t geld. Een afnamefonds zal 
waarschijnlijk leiden tot het in stellen van een 
bureaucratisch instituut dat de financiële 
verwerking regelt van de subsidie verzoeken van 
de talrijke instellingen waar een 
repertoirevoorstelling heeft plaatsge vonden. 
Beter lijkt het aan de provincies (oude zowel als 
nieuwe stijl) en gemeenten geoormerkt geld uit 
het Provincie fonds en Ge meentefonds ter 
beschikking te stel len. Hier door kan WVC de 
door haar gewenste functie blijven uitoefenen: 
de provin cies en de ge meenten te stimuleren om 
gebruik te maken van het aanbod van de 
nationa le kunstin stel lingen. De nationa le 
kunstinstellingen kunnen dan op hun beurt de 
budget ten aanvul len door het spelen van 
voorstellingen tegen realis tische uitkoop som-
men. Waarschijn lijk zal hierdoor ook gestimu-
leerd worden dat kunstproducen ten hun 
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uitgangspun ten, wil het rijk, de regio of de 
stad aanbie den en ondersteunen. Welke 
kunst in stel lin gen vallen daardoor onder de 
rijksbijdragen, de regiona le para plu of onder 
lokaal beheer;

-  welke bestaande instellingen voldoen aan het 
gewenste pro fiel en het gewenste 
voorzieningenniveau en welke instel lingen 
moeten aangetrokken of opgericht worden 
om het aanbod te completeren;

-  welke voorwaarden moeten vervuld worden 
opdat de instel lingen aan hun opdracht 
kunnen voldoen (spreiding, bereikbaar heid, 
omgeving van de vestigingsplaats, samen-
werking tussen de instellingen, verga der/
congresfunctie.)

In de gesprekken werd veelvuldig de opmerking 
gemaakt dat decentralisatie van rijksgelden 
niet haalbaar zou zijn, omdat slechts tien jaar 
geleden bij de res huffeling kunstgelden zijn 
gecentraliseerd. Het lijkt me echter niet 
bezwaarlijk om de reshuf fe lings operatie uit de 
jaren tachtig te archive ren als een toentertijd 
noodzakelijke reddingsope ratie, waardoor de 
werkelijke decen trali satie van de jaren 
negentig mogelijk werd. Is het driesporenbeleid 
ontspoord? Het driesporenbe leid van aanbod, 
afname en spreiding is niet zozeer ontspoord, 
als wel aan vervanging toe. Vervanging door een 
drievou dig beleid dat spoort met de bestuurs-
laag waaronder de kunst tot stand komt: 
nationaal, regionaal en lokaal. Een beleid van 
‘Cul tuur op niveau’.

rijk bijsprin gen. Aldus worden lokale en 
regiona le initiatieven beloond door participatie 
van een hoger bestuursni veau. Door stroming 
van kunstuitingen en kunstenaars zullen 
daardoor gesti muleerd worden. Ook hier geldt: 
kwaliteit wordt beloond.

Beoordelingscriteria
Voorwaarden voor het realiseren van de 

bovengenoemde indeling naar nationale, 
regionale en lokale instellingen is het ont-
werpen van een nieuw stelsel van crite ria 
waarop de kunstinstellingen worden beoor-
deeld: ‘harde’ bezoekcijfers en 
spreidingscriteria zullen naast ‘zachte’ 
kunstcriteria moeten worden ge legd. Deze 
criteria zullen, meer dan nu het geval is, leiden 
tot een duidelijker profiel voor de 
kunstinstellingen: een landelijke instelling zal 
immers aan andere normen dienen te voldoen 
dan een stedelijke instel ling. Het biedt ook 
perspectieven voor de instel lingen. Het bieden 
van hogere kwaliteit en grote spreidingscijfers, 
kan een bijdrage betekenen van of promotie 
naar een hogere bestuurs laag. Het valt te 
voorzien dat hier door ruimere bud getten (onder 
andere via sponso ring) beschikbaar komen. De 
keerzijde van de medaille is dat voor 
in stellingen die hun taak niet waarma ken, 
ontmanteling voor de hand ligt. 

Het rijk, de provincies en de stedelijke 
gebieden zullen hun ambities op het terrein van 
de kunsten moeten neerleggen in een 
zogenaamde culturele profielschets.30 

In een culturele profielschets zullen in elk 
geval de volgende punten aan bod moeten 
komen:
-  de uitgangspunten van het kunstbeleid 

(profi le ring van de regio of stad naar buiten 
toe, basisvoor zie ningen, economische functie 
van de kunsten, pro duk tie functie, et cetera);

-  welke kunstuitingen, gebaseerd op de 
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-  Teunissen, mevr. C.P.M., directeur Muziekcentrum 
Frits Philips Eindhoven, vice-voorzitter Vereni ging 
Schouw burg- en Concertge bou w Directies (VSCD);

-  Tiemersma, dhr.drs. D., wethouder Ruimtelijke Orde-
ning, Stadsdeel Zuid, Amsterdam;

-  Tilburg, mevr.mr. H. van, hoofd dienst Culturele Zaken 
gemeente Utrecht;

-  Verberne, mevr. C., hoofd afdeling Kunstzaken 
gemeen te Nijmegen;

-  Visser, dhr. A.B., afdeling Zorg en Cultuur Interprovin-
ciaal Overleg (IPO) Den Haag;

-  Wehrmeijer, dhr. E., directeur De Twentse Schouw burg 
en Muziekcentrum Enschede;

-  Wiegman, dhr. R., directeur Luxor Theater Rotter dam; 
-  Wijn, dhr.drs. C.H., beleidsmedewerker Onderwijs en 

Cultuur Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), Den Haag.
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