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“Historisch is de mime een toegepaste kunst.  

Zo heeft hij zijn ups and downs gekend  

als modeverschijnsel,  

als stoplap,  

als geintje.” 

Will Spoor1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

Met plezier heb ik Ruimte voor beweging geschreven. Het onderzoek heeft mij veel kennis van 

de mime én inzicht in het eigen werkproces opgeleverd. Het schrijven van deze scriptie was een 

leuke, maar ook een grote klus. Ik wil ieder bedanken die mij geholpen heeft. Familie, vrienden 

en huisgenoten voor hun steun, interesse en geduld. En voor het zetten van de vele kopjes 

‘scriptiethee’. Liesbeth Wildschut bedank ik voor het begeleiden van het onderzoek. Ik ben blij 

met de vrijheid die zij mij liet. Dank ook aan tweede lezer Toine Minnaert, die mij heeft 

geholpen met de keuze van het onderwerp en mij ook bij het afronden aanwijzingen gaf. 

Zonder de hulp van de medewerkers van de bibliotheken zou ik het niet gered hebben. Zij 

wezen mij de weg in de archieven. Als laatste wil ik graag Ide van Heiningen, René van het Hof 

en Frits Vogels bedanken voor medewerking aan de interviews. Hun enthousiasme was heel 

motiverend! 

 
 
 
 

                                       
1 Spoor, W. (1967). p.53. 
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1 Inleiding 

 

“Mime is alles. Boven alles, mime is theater.” 

Jacques Lecoq2 

 

Mime is een fascinerende kunstvorm. Het is een discipline die voortdurend in beweging is en 

grenzen blijft opzoeken. Een vorm van theater die verschillende elementen uit andere 

disciplines integreert. Hierbij blijft het verrassende eigene van de mime steeds bewaard. Of 

wellicht beter gezegd: hierbij ontstáát steeds het verrassende eigene van de mime. De 

bestaande theaterwetten worden in dit bewegingstheater voortdurend onderuit gehaald. Zoals 

Erik van Kouwenhoven, oud-directeur van het Veemtheater verwoordde in het Parool: “Mime is 

anarchistisch. Mime stelt het medium theater ter discussie”.3  

In korte tijd heeft de mime in Nederland zich breed ontwikkeld. In de jaren veertig 

raakten enkele kunstenaars geïnspireerd door de traditionele pantomime. Enige decennia later 

kende Nederland vele mimegezelschappen die gespecialiseerd waren in verschillende 

(sub)genres van de mime, zoals mime-comedy en mime-tekstheater. Naast het aantal 

gezelschappen en (sub)genres groeide ook het aantal voorstellingen en bezoekers.  

Vele factoren kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van kunst. Denk bijvoorbeeld 

aan economische omstandigheden of het internationale debat tussen kunstenaars. Het handelen 

van de overheid is ook een element van invloed. Zij voert immers een cultuurbeleid. Zo kan de 

overheid besluiten subsidies aan gezelschappen toe te kennen, waardoor deze meer 

productiemogelijkheden hebben. In de literatuur staat frequent geschreven dat het buitenland 

jaloers is op de faciliteiten en het subsidiebeleid die in Nederland voor de mime bestaan. De 

organisatie van de mimesector in Nederland blijkt uniek te zijn in Europa! Nederland wordt ook 

wel het “Mekka van de mime” genoemd: hét centrum van theatrale vernieuwing van de mime.4 

Ook mimekunstenaar David Haneke noemt in NRC Handelsblad de uitzonderlijke positie van de 

Nederlandse mime in de wereld: “Deze vorm van kunst heeft nauwelijks een tegenhanger in het 

buitenland”.5  

Deze notities maken nieuwsgierig en roepen vragen op. Welke ruimte heeft de 

Nederlandse overheid geschapen voor de kunst van het bewegen? Ruimte kan in brede zin 

worden opgevat. Het kan verwijzen naar letterlijke ruimte, bijvoorbeeld naar faciliteiten als 

opleidingen, werkplaatsen en theaters waar mimekunstenaars in Nederland gebruik van 

maakten. Figuurlijk kan met ruimte gedoeld worden op de speelruimte die de mime gegeven is  

om te experimenteren. Hiernaast kan met subsidiering financiële ruimte gecreëerd zijn voor de 

ontwikkeling van de kunst. En gaf de overheid ruimte aan debat?  

Dit is echter één kant van het verhaal. De ontwikkeling van de Nederlandse mimekunst 

is niet enkel vanuit de overheid, maar ook vanuit de sector zelf te bezien. In het veld kunnen 

sterke persoonlijkheden hard gevochten hebben voor ruimte voor hun kunst. Mimekunstenaars 

kunnen op eigen kracht middelen en mogelijkheden hebben gegenereerd om producties en 

opleidingen tot stand te brengen. Zij kunnen discussie met de overheid afgedwongen hebben. 

                                       
2   Lust, A. (2000). p.88. 
3   Breejen, M. den. &  D. Meijer. (1999, 25 september). p.25. 
4   N.n. (1990, 06 november).  
5   Hellmann, N. (1992, 03 januari). p.3. 
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De vraag is of ontwikkelingen binnen de mimesector in gang gezet zijn door het stimulerende 

mimebeleid van de overheid of dat de ontwikkeling van de Nederlandse mime geheel op het 

conto van het veld zelf te schrijven is. De werkelijkheid is altijd genuanceerder, zo zwart-wit zal 

de ontwikkeling van de Nederlandse mime niet te beschrijven zijn. De vraag hoe de interactie 

tussen het mimeveld en de overheid in Nederland verlopen is en wat deze betekend heeft voor 

de ontwikkeling van de mime, was aanleiding deze scriptie te schrijven. Ruimte voor beweging 

is een onderzoek naar de Nederlandse overheidsbemoeienis met mime.  

 

1.1 Perspectief van emancipatie  

 

De ontwikkeling van de Nederlandse mime kwam in de jaren vijftig op gang. Kenmerkend is dat 

de mime in dit begin gezien werd als een podiumkunst in de marge. Marginaal theater is theater 

buiten het officiële bestel. In vergelijking met het officiële bestel heeft het margetheater een 

programmering op kortere termijn, een ander publiek dat op een andere manier benaderd 

wordt en een ander uitgangspunt bij het maken van een voorstelling.6 De Nederlandse mime 

zou volgens deze opvatting geen zelfstandige discipline zijn die gelijk is aan een sector in de 

officiële kunsten, zoals dans of toneel. Is dit denkbeeld in de loop der tijd veranderd?  

Mime anno 2000: het lijkt goed te gaan met deze podiumkunst. Een blik in het 

Nederlands Theaterjaarboek 1999-2000 geeft de indruk dat mime niet langer een podiumkunst 

in de marge is. Onder het kopje ‘Bewegingstheater’ staan voor dit seizoen 97 titels van 

voorstellingen genoteerd. De mime is ook vertegenwoordigd in het lijstje werkplaatsen, met Het 

Veem Theater in Amsterdam en Los Bewegingstheaterwerkplaats in Maastricht. In het jaarboek 

zijn hiernaast mimefestivals te vinden, waaronder het Moving Mime Festival. Bovendien staan 

mimeprijzen en internationale mimeorganisaties, zoals het MAPA, vermeld.7 De mime heeft 

schijnbaar een zelfstandige plek in de Nederlandse kunstwereld veroverd, net als dans en 

toneel. Met eigen prijzen, festivals enzovoort. Met andere woorden: de mime heeft zich 

geëmancipeerd.  

Kennelijk heeft de emancipatie wel lang geduurd. In de Kunstenkrant schreef journalist 

Nico Vos over de positie van de mime in het Nederlandse theaterland van 1984: “De mime in 

Nederland leidt een karig bestaan in de marge van het grote kunstgebeuren. De aandacht voor 

de mime bij publiek en pers en subsidiënten is niet afwezig, maar veel meer dan dat is het ook 

niet. Een zevental groepen wordt volledig gesubsidieerd, maar op een aanzienlijk lager niveau 

dan bijvoorbeeld een dansgezelschap als Het National Ballet of een toneelgezelschap als het 

Publiekstheater of zelfs maar een groep als Baal. Er wordt over de mime bericht in de media, 

maar er bestaan bijvoorbeeld geen recensenten die zich in deze discipline gespecialiseerd 

hebben. Het gevoel dat de mime in de positie van het ondergeschoven kind functioneert en dat 

daar iets aan gedaan moet worden, veelal omschreven als de ‘emancipatie van de mime’ is vrij 

algemeen”.8  

Vanaf de jaren zeventig wordt mime door de Nederlandse overheid gesubsidieerd. Het 

krijgen van subsidie betekende blijkbaar niet dat de mime meteen als volwaardig beschouwd 

                                       
6   Jong, C. de (red.). (1980). p.7. 
7   Engelander, R. & R. van Gaal. (2000).   
8   Vos, N. (1984). p.8. 
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werd door politici en publiek. Of dat de mime over voldoende middelen en mogelijkheden 

beschikte om vlot verder te groeien en zich te ontwikkelen tot een beroepsveld dat 

gelijkwaardig was aan toneel en dans.  

 Interessant in dit verhaal is de vraag of de mime door de overheid beschouwd werd als 

een zelfstandige kunstensector. Heeft de overheid bemoeienis gehad met de ontwikkeling van 

de mime tót een gelijkwaardige sector? En heeft het mimeveld zelf zich tegenover de overheid 

geprofileerd als zelfstandige sector? Emancipatie is het streven naar gelijkgerechtigheid en 

zelfstandigheid. Emancipatie is gekozen als het perspectief waaruit dit onderzoek geschreven is. 

Deze scriptie gaat in op de gebeurtenissen aan overheidszijde die de ontwikkeling van de 

Nederlandse mime stimuleerden en/of belemmerden. Leidend zijn de vragen welke elementen 

cruciaal waren voor het emancipatieproces van de sector en wat de rol van de overheid in deze 

was.   

 

1.2 Vraagstelling 

 

Uit bovenstaande gedachtegang is de volgende vraagstelling voortgekomen: 

 

Wat is de relatie tussen 

het cultuurbeleid van de landelijke overheid ten aanzien van de mime 

en de emancipatie van de professionele mime in Nederland 

in de periode van 1945 tot 2000? 

 

Doel van het onderzoek is vanuit het mimeveld het cultuurbeleid van de Nederlandse overheid 

te analyseren. Deze analyse krijgt duidelijk welke rol het cultuurbeleid van de overheid heeft 

gespeeld bij de emancipatie van de mime. Ruimte voor beweging richt zich op de professionele 

mime. Amateuristische mime en mime als kunstzinnige vorming komen dan ook niet aan bod. 

Nederland is de plaats van onderzoek en als tijdsspanne wordt de periode 1945-2000 genomen. 

De mime in Nederland begon zich in de jaren veertig te ontwikkelen. Na de Tweede 

Wereldoorlog (WOII), die in Europa van 1939 tot 1945 woedde, startte de Nederlandse overheid 

met een actief cultuurbeleid. Vóór de oorlog was de overheid op dit gebied zeer passief. Om 

deze twee redenen is 1945 gekozen als begin van de te onderzoeken periode. In het jaar 2000 

constateerde de Raad voor Cultuur, een adviescollege van de Nederlandse overheid, in haar 

adviezen ten bate van subsidieaanvragen “een nieuwe bloei in de mime”. In de mimesector 

zouden zich belangwekkende ontwikkelingen voordoen.9 Het begin van een nieuw millennium en 

tevens een nieuwe fase in de mime is gekozen als einde van de onderzoeksperiode.  

Het onderzoek is niet enkel ingekaderd door het bepalen van het tijdvak. De overheid is 

een breed begrip. Synoniemen voor overheid zijn staat en openbaar bestuur. De overheid houdt 

zich bezig met de besturing van de maatschappij en bestaat uit politieke gezagsdragers en een 

ambtelijk apparaat. Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat en kent drie nationale 

overheden: een landelijke, provinciale en gemeentelijke.10 Op gemeentelijk en provinciaal 

                                       
9   Keehnen, N. (2000). p.25-27. 
10  Bovens, M.A.P. e.a. (2001). p.20-25. 
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niveau is nauwelijks aandacht in het cultuurbeleid voor de mime.11 Amsterdam is een gemeente 

die de mime wel steunde.12 Deze scriptie beperkt zich tot het beleid van de landelijke overheid. 

Landelijk zijn ministers verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Zij geven leiding aan 

een departement (ministerie) en kunnen worden bijgestaan door staatssecretarissen. Deze 

hebben een eigen specifiek beleidsterrein, maar de minister blijft ook op hun gebied 

medeverantwoordelijk. Ambtenaren verrichten de uitvoerende taken en ondersteunen de 

ministers bij de totstandkoming van het beleid. Kunst is een van deze beleidsterreinen.13  

 

1.3 Relevantie 

 

Vanuit de wetenschap is niet specifiek geschreven over het mimebeleid van de Nederlandse 

overheid. Wel is over mimebeleid geschreven in een groter kader, wanneer bijvoorbeeld 

gekeken werd naar dansbeleid. Een voorbeeld van het laatste is het onderzoek Principe versus 

pragmatisme. Dans- en mimebeleid in Nederland van F. Cannegieter uit 1989.14 Mime komt 

nauwelijks aan bod bij de opleiding Theaterwetenschap van de Universiteit Utrecht. Deze 

geringe aandacht doet de mime tekort. De mime en het mimebeleid in Nederland is immers 

uniek. Vanuit de bestudering van de mime kunnen relaties gelegd worden met andere 

onderdelen van het Nederlandse theaterlandschap of het Nederlandse cultuurbeleid. Als 

wetenschappelijke analyse kan dit onderzoek een aanvulling betekenen binnen de literatuur 

over mime en cultuurbeleid. Mime is bovendien voor mij persoonlijk een heel boeiend 

onderwerp waarmee ik graag in deze doctoraalscriptie mijn studie Theaterwetenschap af wil 

sluiten.  

Nederland kent momenteel een vierjarige subsidiesystematiek. In een cultuurnota wordt 

bekend gemaakt welke richting de minister of staatssecretaris van cultuur de komende vier jaar 

in wil slaan. Hieraan verbonden is de beslissing welke culturele gezelschappen en instellingen 

subsidie krijgen. Dit levert vaak stof tot discussie. In het kader van dit debat is het interessant 

inzicht te krijgen in de wijze waarop het Nederlandse cultuurbeleid in de afgelopen decennia 

heeft gewerkt voor een kleine kunstensector als de mime en welke conclusies daaruit te trekken 

zijn.  

 

1.4  Aanpak onderzoek 

 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve aanpak. Dit betekent dat er geen 

systematisch cijferwerk aan bod komt, er zal bijvoorbeeld niet worden ingegaan op 

subsidiebedragen. In de scriptie wordt gekeken naar zaken als de samenhang in het mimebeleid 

en het debat tussen overheid en mimekunstenaars. Een kwalitatieve aanpak is beter geschikt 

om een eerste inzicht te krijgen in het emancipatieproces van de mime. Een kwantitatief 

onderzoek zou zeker interessant zijn om bijvoorbeeld de conclusies in deze scriptie verder te 

onderbouwen.  

                                       
11  Cannegieter, F. (1989). p.23. 
12  Roodink, T. (1984, juni). p.15. 
13  Dooren, R. (2000). p.17/119-123. 
14  Cannegieter, F. (1989). 
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De Nederlandse overheidsbemoeienis met mime is in kaart gebracht door te 

inventariseren welke beslissingen die de overheid heeft genomen, het mimeveld in beroering 

brachten en waarom. De gebeurtenissen in het mimeveld die met de besluiten samenhingen, 

zijn tevens beschreven. De ontwikkelingen in het mimeveld zijn naast die in het mimebeleid 

gelegd. Zo is ontdekt waar deze lijnen elkaar tegenkomen dan wel van elkaar afgaan. Dit krijgt 

helder of het mimebeleid samenhangend of juist grillig was. Heeft de overheid de 

gebeurtenissen in de mimewereld genegeerd of heeft zij er juist op ingespeeld? Ook is 

afgevraagd of het mimebeleid van de overheid een anticiperend of een achteraf gevoerd beleid 

was. Vervolgens zijn verschillende elementen aangewezen die de geanalyseerde wisselwerking 

mogelijk zouden verklaren. 

De zelfstandigheid van een beroepsgroep bevat niet alleen vrijheid in de artistieke 

inhoud van producties. Een sector heeft bijvoorbeeld ook een opleiding nodig voor de aanwas 

van nieuwe kunstenaars, want dit leidt tot vernieuwing en onderzoek van de kunst. Een kunst 

kan zich pas volledig ontwikkelen als de arbeidsvoorwaarden naar behoren zijn. Vakbond en 

sectorinstelling zijn van belang voor de presentatie van een kunstenveld naar buiten, 

bijvoorbeeld naar het publiek. Bij de beschrijving van de emancipatie van de mime komen naast 

artistieke ook andere, zoals sociaal-economische elementen aan bod. Dit onderzoek heeft 

echter niet de pretentie compleet te zijn. Niet alle invalshoeken komen aan bod. Niet alle 

gebeurtenissen en personen die een rol speelden bij de emancipatie van de Nederlandse mime 

worden genoemd. Wat niet wil zeggen dat deze niet belangrijk geweest zijn! Gekozen is die 

onderwerpen te selecteren waar het meeste over geschreven is en waar de meeste discussie 

over geweest is. Leidend bij de keuze bleef uiteraard het perspectief van emancipatie. 

  Gegevens zijn verkregen uit literatuuronderzoek. Veel van de gebruikte informatie komt 

dan ook uit tweede hand en niet elke bron is hiermee even betrouwbaar. Zo zijn opmerkingen 

en citaten uit gepubliceerde interviews gebruikt. Met Ide van Heiningen, René van ’t Hof  en 

Frits Vogels zijn zelf interviews gevoerd. De schriftelijke bronnen zijn naslagwerken (zoals 

jaarboeken) waarin de mime in Nederland is beschreven en waarin het Nederlands cultuurbeleid 

uiteengezet wordt. Ook tijdschrift- en krantenartikelen vormen een belangrijke informatiebron. 

Hiernaast zijn notulen, brieven en rapporten bestudeerd. Deze zijn gevonden in de archieven 

van de Raad voor de Kunst, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, de Kunstenbond FNV en 

het Instituut voor Theateronderzoek (ITO). Belangrijke verzamelpunten van materiaal waren de 

Boekmanstichting, het Theaterinstituut Nederland (TIN) en het Instituut voor Sociale 

geschiedenis (IISG). Al de puzzelstukjes aan informatie zijn bij elkaar gevoegd en hieruit is een 

zo compleet mogelijk verhaal gereconstrueerd. 

Het onderzoek volgt de richting van algemeen naar meer specifiek. Allereerst wordt het 

begrip cultuurbeleid uiteengezet en wordt de ontwikkeling van het Nederlands cultuurbeleid in 

grote lijnen geschetst (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt het begrip mime gedefinieerd (hoofdstuk 

3) en wordt de ontwikkeling en infrastructuur van de Nederlandse mimesector in het kort 

beschreven (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt het karakter van de mimesector beschreven. 

Dit is het startpunt voor een gedetailleerdere analyse van de kwesties die een rol speelden in 

het Nederlandse mimebeleid. Op nagenoeg chronologische wijze wordt het emancipatieproces 

van de mime weergegeven. Elk hoofdstuk bevat een inleiding op het onderwerp, een 

beschrijvend deel en een conclusie (hoofdstukken 6 - 12). Hierop volgt de slotconclusie in 
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hoofdstuk 13. Vervolgens wordt in het laatste hoofdstuk het onderzoek geëvalueerd en worden 

aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. Dit wordt gevolgd door een samenvatting en 

bronvermelding. Hiernaast is een overzicht van cultuurministeries, cultuurministers en culturele 

adviescolleges (bijlage I) en als laatste een schematisch overzicht van de gebeurtenissen 

(bijlage II) toegevoegd. Dit schema is ook handig te gebruiken als een overzicht van de 

gebruikte afkortingen. 
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2 Cultuurbeleid 

 

“De overheid behoort geen oordelaar van kunst te zijn.” 

J.R. Thorbecke15  

 

Het handelen van de overheid is een factor die de emancipatie van de mime heeft beïnvloed, 

hierbij vooralsnog open latend of dit negatief of positief was. De overheid bemoeit zich met 

mime door haar cultuurbeleid uit te voeren. Het begrip beleid is te definiëren als de 

voornemens, keuzes en acties van de overheid die gericht zijn op de sturing van een bepaalde 

maatschappelijke ontwikkeling.16 Met onderstaande tekst wordt een grof kader geschapen voor 

de analyse van de voornemens, keuzes en acties van de overheid die te maken hebben met de 

mimesector. De aanname dat bemoeienis met kunst een taak van de overheid is, wordt in dit 

hoofdstuk onderbouwd door de beschouwing van cultuur als merit good. Kort wordt hierbij de 

houding van de overheid tegenover kunst uiteengezet en wordt dieper ingegaan op het begrip 

cultuurbeleid. Middelen en instrumenten die in het beleidsproces voorkomen worden benoemd 

en ontwikkeling en kenmerken van het Nederlands cultuurbeleid worden geschetst. Als laatste 

wordt ingegaan op de criteria die de overheid hanteerde om bepaalde kunst te subsidiëren.  

 

2.1 Cultuur als merit good 

 

Overheidssturing gebeurt in Nederland vaak in samenspraak met maatschappelijke 

organisaties. Ook bedrijven, kerken, actiegroepen en dergelijke houden zich bezig met de 

sturing van maatschappelijke ontwikkelingen. Zonder tussenkomst van de overheid kunnen zij 

waarden uitdragen of problemen oplossen. Dit wordt maatschappelijke zelfsturing genoemd. De 

overheid zet de grote lijnen uit en stelt financiële middelen ter beschikking waarna de 

maatschappelijke organisaties voor de specifieke invulling en uitvoering van het beleid zorgen.17 

Deze overlegcultuur is in het buitenland bekend geworden als het Nederlandse poldermodel.18 

De Nederlandse overheid is een belangrijke financier op het gebied van cultuur. Zij geeft 

subsidies en houdt toezicht op de verdeling en spreiding hiervan. Het culturele middenveld van 

organisaties, stichtingen en dergelijke voeren het culturele werk uit.19  

Ook bestaat sturing door de markt. Marktsturing werkt optimaal als er voldoende 

concurrentie is tussen de aanbieders van goederen en de burgers de vrijheid hebben om zelf te 

bepalen welke goederen zij op welke manier willen consumeren. Het marktmechanisme werkt 

echter niet altijd. Met sturing wil de overheid de markt beschermen, compenseren, aanvullen, 

reguleren en corrigeren. Bij collectieve goederen werkt het marktmechanisme bijvoorbeeld niet. 

Dit zijn goederen die door iedereen gebruikt (kunnen) worden, maar waar niemand individueel 

voor wil betalen. De overheid zorgt voor de productie en het onderhoud van deze goederen, 

zoals verkeerswegen. Ook op het gebied van cultuur werkt het marktmechanisme niet 

voldoende. Cultuur is een merit good. Merit goods zijn goederen die door de markt wel worden 

                                       
15  Pots, R. (2000). p.68. 
16  Bovens, M.A.P. e.a. (2001). p.71-82. 
17  Bovens, M.A.P. e.a. (2001). p.71-73. 
18  Dooren, R. van. (2000). p.133. 
19  Smithuijsen, C.B. (red.). (1990). p.131. 
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geproduceerd, maar waarvan het maatschappelijk wenselijk is ze voor een breder publiek 

toegankelijk te maken. Wanneer culturele goederen enkel volgens het marktmechanisme 

geproduceerd zouden worden, zouden de prijzen heel hoog zijn. Het aanbod zou 

geconcentreerd zijn in de grote steden. Slechts een klein deel van de bevolking zou gebruik 

kunnen maken van het culturele aanbod. De overheid wil cultuuruitingen voor brede lagen van 

de bevolking toegankelijk maken en verstrekt daarom subsidies.20 

 Cultuurvoorziening wordt gezien als een taak van een verzorgingsstaat. Sinds de jaren 

dertig heerst in Nederland de opvatting dat de overheid haar burgers een zekere 

bestaanszekerheid moet garanderen. De Nederlandse verzorgingsstaat verzorgt voorzieningen 

op gebieden als onderwijs en gezondheidszorg en zorgt bijvoorbeeld voor compensatie bij het 

wegvallen van een inkomen bij werkeloosheid.21 Het begrip cultuur staat in ruime zin, zoals 

door antropologen gehanteerd, voor beschaving. In enge zin omvat cultuur cultureel erfgoed, 

kunsten, bibliotheken en media. Bij gebruik van de engere definitie wordt ook wel gesproken 

over het specifieke cultuurbeleid.22 In dit onderzoek wordt cultuur in enge zin bedoeld.  

 

2.2 Middelen en instrumenten in beleid 

   

In Ruimte voor beweging wordt beleid niet gezien als eenrichtingsverkeer van de overheid naar 

de maatschappij. Beleid ontstaat in de wisselwerking tussen veld en overheid. Het hierboven 

genoemde poldermodel laat al zien dat beleid in Nederland vaak tot stand komt in interactie 

tussen burgers en overheid. Burgers zijn niet passief, zij anticiperen op het beleid.23 Het voeren 

van beleid is een voortdurend proces waarbij overheid en burgers (individueel of in 

georganiseerd verband) op elkaar reageren.24 Op basis van nieuwe ervaringen en veranderde 

omstandigheden wordt beleid steeds aangepast.25  

 Burgers (in organisaties) stellen eisen en uiten wensen aan politieke besluitvormers of 

geven hen steun. Deze eisen en wensen kunnen op verschillende manieren kenbaar gemaakt 

worden. Een voorbeeld van penetratie is wanneer burgers proberen vertegenwoordigers in 

besluitvormende organisaties te krijgen. Ook kunnen zij een lijst met handtekeningen 

aanbieden, of stakingen organiseren. Zij maken dan gebruik van een pressiemiddel. Van een 

lobby wordt gesproken, wanneer burgers proberen de besluitvormers in een persoonlijk contact 

te beïnvloeden. Hiernaast proberen zij de maatschappelijke agenda te beïnvloeden door 

bijvoorbeeld media in te schakelen of demonstraties te organiseren: protest. Meestal worden 

verschillende middelen gecombineerd.26 

Eisen en steun worden omgezet in beleid en hiermee wordt het bestuurlijk optreden 

bepaald. Ook nalaten van maatregelen, het niets willen gaan doen met eisen, is een omzetting 

in beleid. De overheid maakt gebruik van verscheidene instrumenten om de vastgestelde doelen 

te realiseren. Ook zij probeert haar doelen vaak te bereiken met een mix van middelen. Er is 

onderscheid te maken tussen juridische, economische en communicatieve instrumenten. 

                                       
20  Bovens, M.A.P. e.a. (2001). p.36-38/73-79. 
21  Bovens, M.A.P. e.a. (2001). p.36-38/73-79. 
22  Ministerie van OC&W. (2002). p.31-32. 
23  Bovens, M.A.P. e.a. (2001). p.84. 
24  Dooren, R. van. (2000). p.131-132. 
25  Bovens, M.A.P. e.a. (2000). p.83-85. 
26  Dooren, R. van (2000). p.131-148. 
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Juridische beleidsinstrumenten zijn wetten en andere regelgevingen die de overheid gebruikt 

om het gedrag van burgers en instellingen te sturen. Wetten kunnen een weerspiegeling zijn 

van de maatschappelijk gegroeide praktijk of kunnen bedoeld zijn om die praktijk te 

veranderen. Economische beleidsinstrumenten zijn erop gericht het gewenste gedrag van 

burgers bedrijven en instellingen financieel aantrekkelijk of juist onaantrekkelijk te maken. 

Juridische en economische beleidsinstrumenten kunnen gericht zijn op het belonen of straffen 

van gedrag. Denk aan respectievelijk subsidies en boetes.27 Er zijn drie niveaus van subsidie te 

noemen. Macrosubsidies zijn bestemd voor sectorgebonden en sectoroverstijgend beleid, 

subsidiering op mesoniveau is bestemd voor meerjarige en structurele subsidies aan 

instellingen en gezelschappen en micro staat voor de subsidiering van ad hoc projecten, 

incidentele manifestaties en andere niet meerjarige gefinancierde activiteiten.28 Een voorbeeld 

van een communicatief beleidsinstrument is voorlichting. De overheid probeert door het 

verschaffen van informatie het gedrag van burgers bedrijven of instellingen te veranderen. 

Communicatieve beleidsinstrumenten worden vaak ingezet als een ondersteunend instrument 

bij de inzet van economische en juridische beleidsinstrumenten.29  

 

2.3 Nederlands cultuurbeleid in vogelvlucht  

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (WOII) gebruikten de Duitse bezetters kunst als 

propagandamiddel voor de fascistische staatsideologie. Vóór de oorlog bemoeide de 

Nederlandse rijksoverheid zich nauwelijks met kunst. Na de Duitse bezetting ging de overheid 

zich meer dan voorheen met kunst en kunstenaars bemoeien. De Nederlandse overheid hield de 

ruimere budgetten voor kunst en de aandacht voor de maatschappelijke en sociale positie van 

kunstenaars uit het Duitse cultuurbeleid aan.30  

  In de jaren veertig en vijftig stond het cultuurbeleid in het teken van het in culturele zin 

opvoeden van de massa. Het mentale klimaat van de samenleving moest volgens de overheid  

veranderen. Het beleid was erop gericht de vooroorlogse normen en waarden te herstellen. 

Confrontatie met goede kunst zou een beschavende en vormende invloed op mensen hebben. 

De eerste naoorlogse kabinetten voerden een voorwaardenscheppend beleid dat erop gericht 

was particuliere initiatieven te ondersteunen en te stimuleren. In het veld van de kunsten 

heerste eveneens de opvatting dat het primaat bij het particulier initiatief lag. Vanwege het 

algemeen belang diende de overheid de activiteiten van de burgers wel te ondersteunen. 

Particulieren richtten orkesten, theatergroepen en kunstopleidingen op. Een voorbeeld van een 

particuliere organisatie die een bijdrage leverde aan de bevordering van het culturele leven was 

het Prins Bernhard Fonds. De Federatie van Kunstenaarsverenigingen was bijvoorbeeld een 

organisatie die meer gericht was op de vakbeweging.31 Kunst werd als synoniem gezien voor 

schoonheid en vanuit deze gedachte werd bepaald welke kunst de overheid zou moeten 

steunen.32 De overheid greep in waar zij vond dat het culturele aanbod geografisch of sociaal te 

kort schoot. Het ideaal was dat kunst voor alle lagen van de bevolking en overal in het land 

                                       
27  Dooren, R. van. (2000). p.131-148. 
28  Raad voor de Kunst. (1990, 12 oktober). p.5.  
29  Dooren, R. van. (2000). p.131-148. 
30  Pots, R. (2000). p.251. 
31  Pots, R. (2000). p.251-274. 
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beschikbaar moest zijn.33 Vanuit dit idealistisch denken werd de invloed van de overheid op de 

(gesubsidieerde) culturele infrastructuur steeds groter. Cultuur was ondergebracht bij het 

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W).34  

In 1965 werd cultuur ondergebracht bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk werk (CRM). Het opvoedingsdenken van de overheid werd genuanceerder. 

Cultuur werd benaderd vanuit het perspectief van het welzijnsdenken.35 Het ging niet meer om 

het opvoeden van de lagere sociale klassen tot de normen en waarden van de hogere klassen, 

maar om het stimuleren van het geestelijke welbevinden van individuen.36 Vernieuwing werd 

binnen het welzijnsdenken een belangrijk criterium voor het verstrekken van subsidies, wat 

meer aandacht betekende voor experimentele kunstenaars.37 Dit ontwikkelde zich in de jaren 

zeventig tot een accent op de maatschappelijke relevantie van kunst. Kunstenaars en overheid 

deelden de opvatting dat kunst veel maatschappelijker moest functioneren. Hierbij valt te 

denken aan kunst met een groter bereik onder minderheden.38 In de jaren zestig en zeventig 

stonden kunst en kunstbeleid veel ter discussie. De vraag kwam op of het opnemen van kunst 

in het welzijnsbeleid niet ten koste ging van de autonomie van kunst. Vanuit het 

welzijnsperspectief werd kunst namelijk als middel gezien om andere idealen te 

bewerkstelligen. Tevens had de overheid duidelijk een meer initiërende en actievere houding 

ingenomen wat de vrijheid van de kunsten mogelijk bedreigde.39  

Na jaren van discussie was er sprake van een terugtredende overheid. Dit wilde niet 

zeggen dat de overheid geheel afstandelijk was. De overheid concentreerde zich weer op het 

voorwaardenscheppende beleid. In de jaren tachtig heerste de opvatting dat maatschappelijke 

problemen meer zouden moeten worden opgelost door het mechanisme van vraag en aanbod in 

de markt dan door bemoeienis van de overheid. Op gebied van de kunsten hield dit de gedachte 

in dat culturele instellingen een goede marktstrategie in zouden moeten zetten om meer publiek 

te bereiken. Culturele instellingen werden vaker beoordeeld op efficiency, zakelijk handelen en 

publieksbereik. Naast verzakelijking was pluriformiteit een kenmerk van het cultuurbeleid in de 

jaren tachtig en negentig. Binnen de sector muziek was er bijvoorbeeld niet alleen aandacht 

voor klassieke maar ook voor popmuziek. Artistieke kwaliteit werd het criterium voor het 

verstrekken van subsidie. Tevens werd de internationale dimensie van het cultuurbeleid 

belangrijker. De landelijke overheid droeg steeds meer beleidstaken over aan lagere overheden 

en zelfstandige bestuursorganen. Vanaf 1982 was cultuur een afdeling van het Ministerie van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC). Twaalf jaar later ontstond het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W). In grote lijnen gezien is het budget voor cultuur 

vanaf WOII gestegen. Het aandeel van de kunsten binnen het totale cultuurbudget werd steeds 

groter.40  

In 1988 werd de methodiek van het kunstenplan geïntroduceerd. In het kunstenplan 

werd het kunstbeleid van de overheid voor de komende periode vastgelegd. Subsidies werden 

                                                                                                                    
32  Oosterbaan Martinius, W. (1990). p.65-68. 
33  Meyer, D. (red.). (1994). p.55-67. 
34  Pots, R. (2000). p.252–294. 
35  Pots, R. (2000). p.295. 
36  Meyer, D. (red.). (1994). p.59. 
37  Pots, R. (2000). p.295-325.  
38  Ministerie van OC&W. (2002). p.62-64.  
39  Pots, R. (2000). p.295-325.  
40  Ministerie van OC&W. (1998). p.40-50. 
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niet meer jaarlijks, maar voor een periode van vier jaar vastgesteld.41 In 1993 werd deze 

plansystematiek in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid vastgelegd. In deze wet werd 

bovendien ingevoerd dat de minister of staatssecretaris van cultuur verplicht was eens per vier 

jaar een cultuurnota voor te leggen. Hierin moest een overzicht worden gegeven van het 

gerealiseerde beleid plus de hoofdlijnen van het beleid voor de komende vierjarige periode. 

Sinds WOII is een duidelijke verschuiving te zien met betrekking tot de kwestie van het 

primaat. Het primaat lag in eerste instantie sterk bij het particulier initiatief. Steeds meer zette 

de overheid de lijnen van het beleid uit. In de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid werd het 

primaat van de politiek zelfs het formele uitgangspunt van het beleid.42  

 

2.4 Artistiek oordeel 

 

Op cultureel gebied is het verstrekken van subsidies en beurzen een veelgebruikt 

beleidsinstrument. De Nederlandse overheid kiest niet zelf welke kunst zij steunt maar laat zich 

hierover gevraagd en ongevraagd adviseren door een adviesraad. De leden van deze raad zijn 

vaak zelf, velen als kunstenaar, nauw bij kunst betrokken. Artistieke kwaliteit is sinds de jaren 

tachtig het leidende criterium voor het toekennen van subsidies. De overheid laat het 

adviescollege bepalen wat kwaliteit is. Het adviescollege adviseert tevens over de grote lijnen 

van het beleid.43  

Vanuit het kunstenveld was sterk aangedrongen op het instellen van een wettelijk 

adviescollege. In 1955 werd de Raad voor de Kunst officieel ingesteld. In 1996 werden 

verschillende advieslichamen, waaronder de Raad voor de Kunst, samengevoegd in de Raad 

voor Cultuur. Sinds de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid is het voordragen van de leden van 

de raad de taak van een vanuit het ministerie opererende benoemingscommissie en niet meer 

van de raad zelf.44 Bij sommige vraagstukken werden tijdelijke adviescolleges ingesteld. Vanaf 

de jaren tachtig werden door de overheid gefinancierde fondsen opgericht. De fondsen gingen 

de aanvragen voor incidentele subsidies behandelen. De overheid verstrekte het geld en stelde 

de voorwaarden waarna het fondsenbestuur de verdere verantwoordelijkheid nam.45 De 

oordelende commissies van de fondsen zijn autonoom in het bepalen van de besteding van de 

budgetten en bestaan ook voor de meerderheid uit kunstenaars.46  

Het oordelen over kunst is in de loop der jaren veranderd van karakter. De criteria die 

achtereenvolgens gehanteerd werden, waren schoonheid, welzijn en kwaliteit. In de jaren 

veertig en vijftig waren zowel ethische als esthetische criteria verbonden aan het oordeel. Het 

ging om moraal en om schoonheid. In de jaren zeventig werden de criteria socialer en sinds de 

jaren tachtig gaat het bij het oordelen over kunst over de artistieke kwaliteit van kunst. Enkel 

de esthetische kant speelt sindsdien een rol. Hoe minder kunst gebonden was aan ethische 

criteria hoe vrijer de kunst werd. Dit wordt het autonomiseringsproces van de kunst genoemd.47  

                                       
41  Directie Kunsten.  
42  Pots, R. (2000). p.327-430. 
43  Oosterbaan Martinius, W. (1990). p.9-12/128. 
44  Pots, R. (2000). p.253-259/282/339-341. 
45  Ministerie van OC&W. (1998). p.41-62. 
46  Oosterbaan Martinius, W. (1990). p.128. 
47  Oosterbaan Martinius, W. (1990). p.18-19/105-106. 
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In Nederland is het beginsel dat de overheid niet oordeelt over kunst algemeen 

aanvaard. De overheid mag de artistieke vrijheid van de kunst(enaar) niet aantasten en mag 

bijgevolg niet ingrijpen om kunstproducties te verbieden of (on)mogelijk te maken. Deze 

opvatting komt voort uit het recht op vrijheid van meningsuiting dat is opgenomen in de 

grondwet.48 Hiernaast is het terug te voeren op de keuze van politicus J.R. Thorbecke in 1862 

om de autonomie van kunst tot een politiek uitgangspunt te verklaren. Volgens hem mocht de 

overheid geen oordelaar zijn van wetenschap en kunst en moest zij de bemoeienis hiermee tot 

een minimum beperken. Deze uitspraak is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van 

het Nederlands cultuurbeleid.49 Het sluit echter niet uit dat de overheid nauw betrokken is bij 

kunst.50 Zoals hierboven uiteen is gezet, is de overheid steeds meer de lijnen van het 

cultuurbeleid gaan uitzetten.  

 

Conclusie 

 

De Nederlandse politiek heeft een traditie van compromissen sluiten: het poldermodel. Ook 

traditioneel is de opvatting dat de overheid geen artistieke oordelen mag vellen. Dit doet 

vermoeden dat cultuur in Nederland geen heikel politiek onderwerp is. Cultuur wordt wel 

degelijk gezien als een taak van de overheid. Cultuur wordt gezien als een merit good en dient 

daarom door de verzorgingsstaat gestimuleerd te worden. De overheid is een belangrijke 

financier en daarmee naast wetgever ook een belangrijke werkgever op het gebied van cultuur. 

Dit rechtvaardigt de vooronderstelling dat de overheid een rol heeft gespeeld in het 

emancipatieproces van de mime. De overheid stelt zichzelf een taak met betrekking tot de 

kunsten, en dus met betrekking tot de mime. De taak wordt echter in samenwerking met het 

veld zelf uitgevoerd. Deze rechtvaardiging vormt de pijler van de analyse van de voornemens, 

keuzes en acties van de overheid betreffende de mimesector.  

 Het adviescollege functioneert als een schakel tussen overheid en het kunstleven. Dit 

steunt de gehanteerde proces- en interactieopvatting van beleid. Het mimebeleid is een proces 

waarin overheid en burgers, op verschillende manieren, ageren en op elkaar reageren. In deze 

wisselwerking kunnen verschillende middelen worden gebruikt. Vanuit de kant van de burgers 

zijn dit penetratie, lobby, pressie en protest. De overheid kan zich bedienen van juridische, 

economische en communicatieve instrumenten. Bij het onderzoek naar het mimebeleid is het 

interessant te kijken welke wensen en eisen mimers kenbaar hebben gemaakt en op welke 

manier zij dit gedaan hebben. Ook is het de moeite waard te bekijken welke van deze eisen en 

wensen wel of niet omgezet zijn in beleid en hoe dit is gebeurd. 

 Als laatste kunnen de criteria die de overheid hanteerde om bepaalde kunst te 

subsidiëren bekeken worden als mogelijke verklaringen voor bewegingen in de mimesector. Het 

maakt voor de mime vermoedelijk verschil of de overheid denkt vanuit het criterium van 

vernieuwing of van publieksbereik.   

 Zoals aangegeven in de inleiding worden in deze scriptie de lijnen in het mimebeleid 

naast de lijnen in het mimeveld gelegd. Een grove lijn van het Nederlandse cultuurbeleid is in 

                                       
48  Hagoort, G. (1980). p.6-21. 
49  Pots, R. (2000). p.423-424.  
50  Hagoort, G. (1980). p.6-21. 
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dit hoofdstuk beschreven en kan in een kader met kernwoorden worden geplaatst. Of deze 

kernpunten in het Nederlandse cultuurbeleid de mime hebben beïnvloed, wordt in de komende 

hoofdstukken duidelijk gemaakt.  

 

 Lijn Nederlands cultuurbeleid 

• 1945-1960: opvoedingsdenken, aandacht voor het spreidingsideaal 

• 1960-1970: welzijnsdenken, aandacht voor vernieuwing  

• 1970-1980: focus op maatschappelijke relevantie, aandacht voor bereik minderheden 

• 1980-2000: focus op zakelijkheid, aandacht voor pluriformiteit 

 

 Kenmerkend aan de ontwikkeling van het Nederlandse cultuurbeleid is de overgang van 

het primaat van het particulier initiatief naar het politieke primaat. Dit ging gepaard met een 

toename aan planning, samen met de groei van het kunstenbudget. Vraag is of de mime van 

deze overgang iets gemerkt heeft. Vanuit het perspectief van emancipatie is het interessant af 

te vragen of de mime binnen deze planning een plek heeft gehad als volwaardige sector, met 

recht op een eigen deel van het budget dat was vastgelegd voor de kunsten. Of verdween mime 

tussen de grotere categorieën als toneel en dans?  

 In de voorgaande tekst wordt steeds gesproken van ‘de mime’. Om de in de conclusie 

genoemde onderwerpen uit te kunnen diepen moet allereerst worden vastgesteld wat ‘de mime’ 

eigenlijk is. Dit gebeurt in het volgende hoofdstuk. 
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3 Begripsbepaling mime  

 

“Mime is grammatica van houding en beweging in ruimte en tijd.”  

André Agterof51 

 

Voor het beschrijven van de emancipatie van de Nederlandse mime is het noodzakelijk te 

bepalen wat de term ‘Nederlandse mime’ inhoudt. Voor de beroemde mimekunstenaar Jean-

Louis Barrault was mime “de kunst van de stilte”.52 In Nederlandse mimevoorstellingen is het 

gebruik van woorden echter niet vreemd. De definitie van Barrault is in dit onderzoek dan ook 

niet bruikbaar. Het is zaak een andere definitie van mime te formuleren. Mime blijkt een 

veelomvattende term en verschillende definities worden naast elkaar gehanteerd. Het begrip 

mime is namelijk moeilijk in één definitie te vangen. In Ruimte voor beweging wordt mime dan 

ook beschouwd als een verzamelbegrip. Het eigene van mime is niet in één zin te verwoorden. 

Nadat het verzamelbegrip mime is besproken, worden verschillende verschijningsvormen van 

mime neergezet door de verschillende kenmerken te benoemen. De besproken vormen worden 

in de klassieke, moderne en postmoderne stroming geplaatst. Zo wordt uiteindelijk vastgesteld 

wat typerend is aan de Nederlandse mime.  

 

3.1 Mime als verzamelbegrip 

 

Binnen de verschillende opvattingen over wat mime is, is men het erover eens dat mime te 

maken heeft met beweging. Zoals mimekunstenaar Boukje Schweigman in de Volkskrant 

aangeeft: “Mime gaat uit van de ruimte, de beweging, van het fysieke”.53 Mimekunstenaar Rob 

de Graaf vertelt in NRC Handelsblad dat mime zich niet alleen van andere theaterdisciplines 

onderscheidt door het accent op beweging, maar ook door de houding van de kunstenaars. 

Onderdeel van deze houding is bijvoorbeeld dat de makers in de meeste gevallen ook spelers 

van de voorstelling zijn.54 In deze scriptie wordt daarom vaak gesproken van een 

mimekunstenaar of mimer, in plaats van mimespeler of mimemaker. Ben Hurkmans, huidige 

directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten, ondersteunt in het Parool de uitleg dat mime 

vooral een opvatting is: “de laatste jaren onderscheidt de mime zich van het repertoiretoneel in 

mentaliteit. Mime wil alternatieven bieden voor het in het algemeen toch wat brave 

repertoiretoneel”.55 

Mime is al eeuwen oud. In de Grieks-Romeinse oudheid (± 500 voor Chr. – 200 na Chr.) 

ontstonden mime en pantomime als vormen van expressieve beweging. Mime komt van het 

Griekse woord mimesis, dat imitatie betekent. Het woord verwijst naar de communicatie van 

mensen met goden door middel van bewegingen en gebaren. Uit deze religieuze rituelen is het 

Griekse theater ontstaan. De Griekse mime was verbonden aan dans en theater, waar bij de 

Romeinen mime juist afzonderlijk van deze theatervormen voorkwam. De Romeinse mime was 

een kort stuk waarin met expressieve bewegingen en gebaren het leven werd geportretteerd. 

                                       
51  Zijthof, R. (1999). p.18. 
52  Rolfe, B. (red.). (1979). p.7. 
53  Buijs, M. (2004, 06 augustus). p.12. 
54  Hellman, N. (1992, 03 januari). p.3.  
55  Breejen, M. den. & D. Meijer. (1999, 25 september). p.25. 
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Pantomime verwees naar een stuk waarin een soloartiest met maskers, bewegingen en gebaren 

karakters, objecten en dieren speelde. In beide vormen van theater werd geacteerd én gedanst. 

Het gebruik van woorden kwam bij mime wel en bij pantomime niet voor.56  

In de Middeleeuwen (± 500 – 1500 na Chr.) kreeg mime een bredere betekenis als de 

kunst van het gebaar, uitgeoefend door verschillende soorten kunstenaars (mimers, zangers, 

dansers, poppenspelers of acteurs). Vanaf de zestiende eeuw verwees mime ook naar 

clownacts, balletpantomimes, de commedia dell’ arte en tussenspelen in het variété theater of 

concertgebouw. In het negentiende-eeuwse theater raakte beweging ondergeschikt aan de 

stem, maar als tegenreactie gaven verschillende kunstenaars in de twintigste eeuw weer 

beweging nadrukkelijk meer aandacht. Naast de traditionele ontstonden moderne 

mimevormen.57 Zo werd mime een verzamelwoord voor een breed scala aan 

uitdrukkingsmogelijkheden van het lichaam.58 

 

3.2 Verschijningsvormen van mime 

 

Mime kent verschillende verschijningsvormen. Kunstenaars beperken zich bovendien niet tot 

een bepaalde vorm van mime. De variëteit van mime ontstond hiernaast omdat 

mimekunstenaars ook bínnen bepaalde vormen van mime van elkaar afweken. In dit onderzoek 

worden verschillende vormen van mime geplaatst in de klassieke, moderne en postmoderne 

stroming. Dit betekent niet dat een mimevoorstelling met deze indeling direct te labelen is. 

Mime bestaat namelijk zelden in ‘zuivere’ vorm, er zijn vele kruisbestuivingen. Stijlen worden 

vermengd en klassieke vormen gaan over in moderne en postmoderne vormen. Bovendien 

wordt mime in vele andere podiumkunsten gebruikt. Onderstaande beschrijving is eerder 

bedoeld als middel om grip te krijgen op het veelzijdige woord mime. De hieronder beschreven 

vormen komen veel voor in de literatuur en vormen daarmee een selectie uit de vele bestaande 

vormen. Nederlandse mimekunstenaars gebruik(t)en de verschillende vormen van mime als 

inspiratiebron.  

 

3.2.1 Klassieke mime 

 

Klassieke mime is een uitbeeldende en illustratieve stille kunst waarmee concrete emoties en 

situaties met conventionele gebaren worden neergezet. De klassieke mimekunstenaar is 

herkenbaar door zijn witgeschminkte gezicht of het masker dat hij draagt.59 Vaak wordt hij 

begeleidt door een verteller, koor of muziek, of uit hij zelf expressieve geluiden die geen 

woorden zijn.60 De hieronder beschreven klassieke vormen van mime zijn pantomime, 

commedia dell’ arte, clownerie en stomme film. 

Mimekunstenaar Jacques Lecoq definieert pantomime als gebaren die woorden 

vervangen. In de pantomime worden herkenbare verhalen over het alledaagse leven verteld 

met mimiek en gebaren, maar zonder woorden. Pantomimespelers spelen vaak herkenbare 

                                       
56  Lust, A. (2000). p.1-22. 
57  Lust, A. (2000). p.2-3. 
58  Baart, J. (1982). p.6. 
59  Leabhart, T. (1989). p.2-3. 
60  Rolfe, B. (red.). (1979). p.7. 
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typetjes en ook de uitgebeelde emoties zijn herkenbaar. Pantomime wordt dan ook wel de 

‘mime van de lach en de traan’ genoemd. Het suggereren van de aanwezigheid van voorwerpen 

is een belangrijk onderdeel van pantomimevoorstellingen.61 Pantomime had als populair 

volksvermaak vaak een schertsend karakter. De middeleeuwse pantomimespelers spotten 

bijvoorbeeld met het christendom. De kunstenaars ervoeren om deze reden vaak tegenstand 

van de katholieke kerk.  

De traditionele negentiende-eeuwse pantomime is het letterlijk vertalen van woorden en 

ideeën in gebaren, maar Georges Wague en Felicia Mallet ontwikkelden een meer lyrische en 

poëtische pantomime in de twintigste eeuw. Zij introduceerden een natuurlijkere vorm van 

pantomime, met minder stereotype bewegingen en karakters. De vernieuwde moderne 

pantomime werd de kunst van het uitdrukken van gevoelens.62  

In de zestiende eeuw ontstond in Italië de commedia dell’ arte. Een eeuw later 

verspreidde dit volksvermaak zich over Europa. De commedia dell’ arte integreerde beweging 

met tekst, clownerie, dans en zang.63 In de voor een groot deel uit improvisatie bestaande 

voorstellingen speelden de spelers vaste kluchtige figuren zoals Harlekino en Pedrolino (dit 

figuur is beter bekend onder de Franse naam Pierrot). In de zeventiende eeuw werd uit angst 

voor de spotlust van de populaire commedia dell’ arte door de Franse overheid een verbod 

uitgesproken: Italiaanse acteurs mochten niet meer in de officiële theaters komen en gesproken 

tekst mocht niet meer gebruikt worden op de straatpodia. De spelers van de commedia dell’ 

arte begonnen om deze reden meer te improviseren met het uitbeelden van de teksten. Een 

bekend commedia dell’ arte- en pantomimeartiest uit de negentiende eeuw is Jean Gaspard 

Deburau uit Tsjecho-Slowakije. Hij trad op als zwijgende speler in het Franse volkstoneel en 

werd beroemd met zijn figuur de knecht Pierrot. Het leven van Deburau werd in 1944 verfilmd 

in Les enfants du paradis. Met deze film werd de (panto)mime bij een groter publiek bekend.64                  

Als tegenhanger van de Franse commedia dell’ arte figuur Pierrot kwam in Engeland in 

de negentiende eeuw de pantomimische clown op. Deze combineerde traditionele pantomime 

met acrobatiek, spraak, goochelarij, dans, slapstick en elementen uit de commedia dell’ arte. 

Pierrot was een tragikomisch figuur waar de pantomimische clown een grappenmaker was. De 

laatste vermaakte het publiek door situaties en handelingen te pantomimen op een overdreven 

of spottende manier. De Engelse pantomimeclown Grimaldi werd zeer beroemd. Vele clowns 

volgden hem in het verweven van pantomime in hun act.65  

De Nederlandse podiumkunstenaars en theaterliefhebbers maakten niet alleen kennis 

met mime op straat of in de theaters. In het begin van de twintigste eeuw verschenen 

mimekunstenaars als bewegingsacteurs in populaire stomme films. Zij combineerden 

pantomime met slapstick en clownerie. Grimaldi inspireerde de wereldberoemd geworden 

Charlie Chaplin en Buster Keaton voor hun pantomime optredens in stomme films.66   

 

 

 

                                       
61  Baart, J. (1982). p.4-7.  
62  Lust, A. (2000). p. 3/31-35/61-63. 
63  Lust, A. (2000). p.17. 
64  Baart, J. (1982).p.7-10. 
65  Lust, A. (2000). p.5/49-52. 
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3.2.2 Moderne mime  

 

De vroege klassieke mimevoorstellingen konden naast beweging tevens bestaan uit dans en 

acrobatiek maar ook uit zang en spraak. In de twintigste eeuw werd deze multidisciplinariteit 

een onderscheidend kenmerk van de moderne mime. Een element als tekst kan in moderne 

mime uitgebreid worden gebruikt. Ook een moderne mimekunstenaar gaat uit van het gebruik 

van de uitdrukkingsmogelijkheid van het lichaam als taal. Dit is echter niet de enige taal die hij 

gebruikt. Moderne mime maakt uitgebreid gebruik van expressiemiddelen uit andere disciplines, 

dit is duidelijk af te lezen aan de verschillende subgenres die er bestaan, waaronder mime-

muziektheater en mime-teksttheater. Mimers werken overigens ook vaak samen met andere 

soorten kunstenaars.67  

Moderne mime kent geen lange geschiedenis of klassiek repertoire.68 “Mimers zijn, 

misschien door hun geringe traditionele achtergrond, bereid om eigen conventies los te laten”, 

noemt mimer Rob de Graaf in het Parool.69 Er bestaat bovendien geen vaste wijze om een 

mimevoorstelling te noteren. Een productie wordt vaak opgestart vanuit improvisatie en elk 

modern mimestuk is hiermee nieuw.70 Moderne mime zette zich af tegen traditionele 

principes.71 Het abstracte karakter onderscheidt moderne mime duidelijk van de klassieke 

mimetraditie. De veelal avondvullende72 moderne mimevoorstellingen zijn gericht op 

zelfexpressie of autonome bewegingsexpressie, in plaats van op het uiten van gevoelens of het 

vertellen van een verhaal.73  

Vele moderne mimekunstenaars zijn geïnspireerd door het werk van Jacques Copeau. 

Copeau richtte in het begin van de twintigste eeuw een theateropleiding op. Op deze opleiding 

werd men getraind in de l’ art corporel, waarbij het spreken minder belangrijk werd gevonden 

dan de kunst van het bewegen.74 De nadruk op de fysieke kant van acteren was voor die tijd 

uniek. Kenmerkend voor de l’art corporel is het gebruik van improvisatie als basis voor een rol 

of voorstelling. Een ander principe gold het neutrale toneel, waar door de vereenvoudiging van 

het toneelbeeld een beroep werd gedaan op de inventiviteit van de speler. Copeau gebruikte  

veelvuldig elementen uit de commedia dell’ arte, waaronder maskers.75 Ook bij de l’art corporel 

kon gebruik worden gemaakt van maskers.76 Direct en indirect inspireerde Copeau de ‘grote 

drie’ moderne mimekunstenaars: Etienne Decroux, Marcel Marceau en Jacques Lecoq. 

Mime wordt vaak als gymnastiek gebruikt om verschillende podiumkunstenaars (naast 

mimespelers ook dansers en toneelspelers) op te leiden in het geven van zeggingskracht aan 

het eigen lichaam. Etienne Decroux wilde tot de essentie van beweging komen en breidde de    

l’ art corporel van Copeau uit tot zo’n speltechniek: de Mime Corporel.77 Decroux’ uitgangspunt 

is dat het lichaam altijd het toneelbeeld zou moeten bepalen. De Mime Corporel is een 

                                                                                                                    
66  Lust, A. (2000). p.166. 
67  Austen, I. & C. van Beelen. (red.). (1992). p.23-33.  
68  N.n. (1995). p.38. 
69  Breejen, M. den. & D. Meijer. (1999, 25 september). p.25. 
70  Baart, J. (1982). p.7-9. 
71  Leabhart, T. (1989). p.109. 
72  Baart, J. (1982). p.18. 
73  Freriks. K. e.a. (1984). p.10.  
74  Boost, R. (1985). p.20. 
75  Heiningen, I. van. (1986).  
76  Leabhart, T. (1989). p.26. 
77  Austen, I. & C. van Beelen. (red.). (1992). p. 23-33. 



 
 

23

articulatieschema van het menselijk bewegen, deze bewegingswetten zijn in oefeningen en 

voorstellingen zichtbaar te maken. Het menselijk lichaam wordt als instrument gebruikt om 

gedachten en gevoelens uit te drukken.78 Decroux vond onderzoek belangrijker dan 

uitvoering.79 Ook de mimevorm van Decroux ging in de praktijk vaak vergezeld van geluid.80 

Decroux wordt door velen als de grondlegger van de moderne mime gezien. Vóór het werk van 

Decroux was mime enkel gebaseerd op improvisatie. Met de Mime Corporel was er een 

technische basis voor de mime vastgelegd. Deze analyse van lichaamsbewegingen was een 

aanzet tot meer abstracte en op associatie gerichte vormen van mime. De traditionele 

mimevormen zijn juist anekdotisch en verhalend.81 De mime van Decroux liet zuivere 

bewegingen zien, die niets anders meedelen dan zichzelf.82 

Een beroemde leerling van Decroux is Jean-Louis Barrault. Barrault ging niet als 

mimespeler werken, maar gebruikte in zijn theaterwerk nog wel elementen uit de mime.83 Hij 

zag het fysieke onderzoek als middel in plaats van als einddoel. Mime was in zijn ogen een 

theatrale ondersteuning voor andere theatervormen. Decroux wilde juist van de mime een 

onafhankelijke theatervorm maken waar taal, muziek of dans niet bij nodig waren. Barrault en 

Decroux werkten samen aan het hierboven genoemde Les enfants du paradis. Barrault speelde 

de hoofdrol van Deburau. In deze film is de Mime Corporel de basis voor het weergeven van de 

historische pantomime.84 

Marcel Marceau, een andere leerling van Decroux, is met zijn kruisbestuiving tussen de 

traditionele pantomime en de moderne Mime Corporel heel beroemd geworden. Populair was 

zijn stille karakter Bip, die altijd verscheen met een wit geschminkt gezicht. Marceau was onder 

meer geïnspireerd door filmacteur Charlie Chaplin. Marceau toerde in de jaren veertig en vijftig 

door Europa en maakte met zijn solo’s velen weer geïnteresseerd in de mimekunst.85  

Jacques Lecoq vond de mime vooral geschikt als een trainingstechniek voor acteurs.86 

Lecoq ontwikkelde na de Tweede Wereldoorlog (WOII) een pedagogische methode waarin 

(natuurlijke) beweging de basis vormde voor stille, gesproken, geschreven en beeldende 

expressie. Mime was voor Lecoq een onderzoeksmethode voor het ontwikkelen van verdere 

dramatische creativiteit. Hij geloofde dat mime moest samenwerken met andere 

theaterkunsten. Naast mime leerde de student bij Lecoq aspecten van onder meer clownerie. 

Improvisatie vormt een essentieel onderdeel van Lecoq’s methode. Een ander kenmerk is het 

gebruik van maskers. Lecoq combineerde elementen uit de traditie van de commedia dell’ arte 

met de Mime Corporel die Decroux ontwikkelde.87 Lecoq mengde mime met klassieke 

theatervormen waar het lang van gescheiden van was geweest.88  
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   Afbeelding 2 Etienne Decroux en zijn Mime Corporel89 

   Afbeelding 3 Jean-Louis Barrault in La mort90 

  Afbeelding 4  Marcel Marceau als Bip91   

   Afbeelding 5 De pedagogiek van Jacques Lecoq92 

                                                                                                                    
88  Lust, A. (2000). p.99-108. 
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3.2.3 Postmoderne mime 

  

Moderne mime zette zich af tegen de al bestaande klassieke paradigma’s. Het postmodernisme 

was juist een uitbreiding van de moderne fase van mime met een hergebruik van moderne 

vormen.93 Veel postmoderne mimekunstenaars ontwikkelden zich in de jaren tachtig uit de 

moderne scholen van Decroux, Marceau en Lecoq. In postmoderne mime beperkten de 

kunstenaars zich niet langer tot de stille expressie van de klassieke mime of de gecodificeerde 

techniek van de moderne mime.94  

 Postmoderne mimekunstenaars geloven niet dat er één manier van theatermaken is. 

Iemand kan moeten zingen en een andere keer moeten mimen om zich uit te kunnen 

drukken.95 De postmodernen integreerden circus, folklore, dans, film en andere disciplines in de 

mimekunst. Er werd vrij geëxperimenteerd met allerlei uitdrukkingsmogelijkheden van 

bijvoorbeeld het lichaam, het licht, de stem, rekwisieten, tekst, kostuum en muziek. In de 

postmoderne (mime)kunst wordt het maakproces vaak zichtbaar gemaakt in het 

eindresultaat.96 Het accent ligt niet op de dramatische handeling maar op de theatrale 

middelen. Het publiek wordt bewust gemaakt van de theatraliteit van wat ze ziet en wordt hier 

direct op aangesproken.97 In de moderne mime wordt de vorm van mime bepaald door 

artistieke normen. In postmoderne voorstellingen wordt de vorm vaak bepaald door sociale en 

politieke thema’s en wordt gebruik gemaakt van multiculturele en etnische bronnen. Moderne 

vormen van mime waren meer zuivere vormen, postmoderne mimevormen zijn minder ‘puur’.98  

 In het postmodernisme begonnen de grenzen tussen mimegenres meer en meer te 

vervagen. Postmoderne mimevormen zijn daarom moeilijker exclusief als mime te benoemen. 

Vele postmoderne verschijningsvormen van mime hebben het meer losse label 

bewegingstheater. Voorbeelden van postmoderne mime zijn de Amerikaanse New Vaudevillians. 

Deze bewegingskunstenaars combineren clownerie, zang, dans, slapstick, film et cetera in hun 

shows. 99  

 

3.3 Nederlandse mime 

 

(Post)moderne en klassieke mime hebben een verschillende taakstelling. Dit komt onder meer 

tot uiting in de publieksbenadering. Pantomime heeft een sterker accent op het vermaken en 

onderhouden van het publiek. (Post)Moderne mime houdt zich meer bezig met de artistieke 

ontwikkeling van het vak en heeft een meer experimenteel en avant-gardistisch karakter.100 De 

klassieke mime is in Nederland niet veel beoefend. De Raad voor de Kunst noemt in haar 

advisering over de subsidies voor het mimeseizoen 1985-1986, dat pantomime binnen de 

Nederlandse mimesector altijd een aparte plaats heeft ingenomen, waaraan relatief weinig 

aandacht werd besteed. In Nederland wordt de abstracte (post)moderne mime het meest 

                                       
93  Leabhart, T. (1989). p.110. 
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beoefend.101 Vooral de opvattingen van Decroux hebben hier voet aan de grond gekregen. 

Gebeurtenissen in de Nederlandse mime worden vooral gekenmerkt door wat in de moderne 

mime aan de hand is. De toegankelijkere pantomime is in andere landen een bekende 

podiumkunst. De Nederlandse mime is echter een voor andere landen bijzondere vorm van 

theater.102 Frits Vogels geeft aan dat de Nederlandse mime gekenmerkt wordt door 

interdisciplinariteit. Het neemt echter niet de groteske vormen aan die interdisciplinair theater 

in het buitenland vaak wel heeft.103 De Nederlandse mime wordt in Ruimte voor beweging 

benaderd als een (post)moderne vorm van bewegingskunst. Postmoderne mime wordt in dit 

onderzoek gezien als een uitbreiding van de moderne mime.  

 

Conclusie 

 

De ambigue Nederlandse mime is niet in één alles omvattende definitie uit te leggen. In dit 

onderzoek wordt mime gehanteerd als verzamelbegrip voor een breed scala aan 

uitdrukkingsmogelijkheden van het lichaam. Mime is een podiumkunst die beweging als 

uitgangspunt neemt. Met Nederlandse mime wordt de moderne mime in Nederland bedoeld, 

inclusief de postmoderne fase. Een overzicht van de verschillende stromingen ziet er als volgt 

uit: 

 

Stromingen in de mime 

• Klassieke mime: in stille uitbeelding worden met conventionele gebaren concrete 

emoties en situaties neergezet 

voorbeelden: pantomime, commedia dell’ arte, clownerie en stomme film 

• Moderne mime: een multidisciplinaire afzetting tegen de traditionele principes 

voorbeelden: scholen van Etienne Decroux, Marcel Marceau en Jacques Lecoq 

• Postmoderne mime: interdisciplinaire uitbreiding van de moderne fase 

voorbeelden: bewegingstheater, New Vaudevillians 

 

Dit hoofdstuk maakt duidelijk hoe ingewikkeld de definitiekwestie van de mime is. Er 

bestaan vele verschijningsvormen van de mime en de grenzen tussen deze vormen zijn niet 

altijd helder te trekken. Bovendien stellen velen mime gelijk met het begrip pantomime. Dit kan 

hebben geleid tot een diffuus beeld bij publiek en politiek. De begripsverwarring kan tot 

onduidelijkheid hebben geleid in het cultuurpolitieke debat over de podiumkunst.  

Niet alleen binnen, maar ook buiten de mime zijn de grenzen vaag. Waar houdt de 

mime op en waar begint bijvoorbeeld de dans? Karakteristiek voor de Nederlandse mime is de 

integratie van verschillende disciplines. De herkenbaarheid van de kunst kan hierdoor, met 

name in de postmoderne variant, ingeboet hebben door de experimenteerdrift.  

Ook de mimebenadering dat spelers tevens makers zijn, kan een beduidende invloed 

hebben gehad op het emancipatieproces van de sector. Elk individu heeft een eigen inbreng. 

Hierdoor kan de sector versnipperd lijken of raken. De hier genoemde definitiekwestie, 
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(on)herkenbaarheid plus het individualisme zijn elementen van de Nederlandse mime die de 

ontwikkeling van mime tot een zelfstandige sector kunnen hebben belemmerd. Ook kan de 

overheid deze elementen gebruikt hebben om ‘zich achter te verschuilen’. De zichtbaarheid van 

de kunst kan voor overheid en publiek niet duidelijk geweest zijn.  Hier wordt nader op 

ingegaan in het vijfde hoofdstuk. 

Hiernaast toont dit derde hoofdstuk juist dat de Nederlandse mime een ‘geval apart’ is. 

Een kunst met eigen kenmerken, waarmee ze zich onderscheidt van andere kunsten. Dit 

legitimeert de gedachte dat de overheid een apart mimebeleid voert.  

Nu meer bekend is over het Nederlandse cultuurbeleid en ook het begrip Nederlandse 

mime bepaald is, kan in het volgende hoofdstuk geschetst worden hoe deze kunst zich heeft 

gevormd.  
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4 Nieuwe mime geboren 

 

“Mimeschool […] werken vanuit je eigen gekte.” 

Dette Glashouwer104 

 

Hoe is de Nederlandse mime ontstaan? Nederland maakte na de Tweede Wereldoorlog 

(opnieuw) kennis met klassieke mime, door onder meer optredens van Marcel Marceau, de 

vertoning van Les enfants du Paradis en de Chaplin-films.105 Nederlandse kunstenaars vormden 

de moderne Franse invloeden om tot een eigen mimestijl. Geleidelijk ontstond vanuit de 

hernieuwde belangstelling voor pantomime de Nederlandse moderne en later postmoderne 

mime. Langzaam professionaliseerde en institutionaliseerde de mime zich. Hieronder wordt in 

het kort de ontwikkeling van en de tendensen in de Nederlandse mime beschreven. Op enkele 

punten wordt de infrastructuur van de mime specifiek behandeld in de paragrafen  

mimeopleiding, broedplaatsen van de mime, mimefestivals, mime en Europa en mimeprijzen.  

 

4.1 Ontwikkeling en tendensen van de Nederlandse mime 

 

Jan Bronk is de eerste van een generatie mimepioniers in Nederland. Bronk volgde een 

opleiding bij Marcel Marceau in Frankrijk en werkte in Nederland als pantomimespeler bij 

verschillende kleine gezelschappen. In 1948 richtte hij het eerste Nederlandse mimegezelschap 

op: de Werkgroep Pantomime. Al snel werd de naam veranderd in de Werkgemeenschap 

Nederlandse Pantomime in Oprichting en kort daarna in de Stichting Nederlandse Pantomime 

(SNP). De stichting richtte zich, naar voorbeeld van Marceau, op de klassieke mime.106 De 

activiteiten van de SNP die gericht waren op voorstellingen, scholing en kunstzinnige vorming, 

werden uitgebreider en meer gestructureerd. Als gevolg daarvan werd in 1962 de SNP gesplitst 

in vier afdelingen.107 Het Nederlands Mimetheater was een mimetheatergroep die zich bezig 

hield met experimentele programma’s. De Mimische Werkgemeenschap verzorgde cursussen, 

lezingen en demonstraties en de Nederlandse Mimeschool was een opleiding voor mimespelers, 

mimografen en mimepedagogen. Het Pantomimetheater Carrousel richtte zich met 

voorstellingen en instructieve programma’s in het bijzonder op de jeugd.108 De programma’s 

van Carrousel waren lange avondvullende stukken in plaats van de sketches en losse nummers 

die tot dan gebruikelijk waren in de mime.109  

 De SNP is van wezenlijk belang geweest voor de ontwikkeling van mime in Nederland. 

Pantomimetheater Carrousel kende lang een vaste kern spelers. Bijna alle leden zijn actief 

gebleven in de mime of in andere disciplines. Leden die het gezelschap verlieten richtten vaak 

weer eigen groepen op. Rob van Reijn was een van de eerste leden van de Werkgemeenschap 

Nederlandse Pantomime in Oprichting. Na het verlaten van Bronks gezelschap in 1953 werd hij 

bekend met zijn solopantomimes waarin hij het figuur Mannetje Maccus speelde. In 1973 

ontstond het Pantomimetheater Rob van Reijn waaraan de Pantomimeopleiding verbonden was. 
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Van Reijn representeert de klassieke mimestroming in Nederland.110 Een ander voorbeeld van 

een bekende mimepersoonlijkheid die ooit begon bij de SNP is Frits Vogels. Vogels was naaste 

medewerker van Bronk bij de SNP en leidde de Nederlandse Mimeschool en de Mimische 

Werkgemeenschap. In 1965 startte hij een eigen opleiding en noemde deze de School voor 

Bewegingstheater. In 1968 fuseerden de Nederlandse Mimeschool en de School voor 

Bewegingstheater in de Mime Opleiding aan de Amsterdamse Theaterschool.111  

 De SNP ging zich in de jaren vijftig steeds meer richten op de abstracte moderne mime. 

Will Spoor vertegenwoordigde deze nieuwe ontwikkeling. Spoor was mimespeler bij het Franse 

mimegezelschap van Etienne Decroux. Terug in Nederland werkte hij bij de SNP waar hij spelers 

onderwees in de Mime Corporel. Spoor verliet de SNP en ging zelfstandig verder met een 

gezelschap en een school waar hij de Decrouxtechniek doceerde. Hij werkte mee aan 

verschillende (experimentele) voorstellingen. Rood zien was de eerste mimografie van de SNP 

die niet een uitbeelding van een verhaal was, maar enkel associaties opriep. Deze voorstelling 

van onder meer Bronk, Spoor en Vogels was het eerste abstracte, zuiver op beweging 

gebaseerde, mimestuk in Nederland.112  

 Eind jaren zestig raakte de Nederlandse mime verder in een overgangsfase. De 

klassieke mime werd losgelaten.113 Moderne mimekunstenaars zetten zich enerzijds af tegen 

het primaat van de tekst bij het traditionele toneel en anderzijds tegen het toneel zonder tekst 

(de pantomime).114 De nieuwe mime onthield zich in het begin van inhoudelijke discussies. Het 

uitgangspunt was dat beweging samen met ruimte en licht een eigen verhaal kon vertellen. 

Betekenis zou niet pas worden verkregen bij het uitbeelden van situaties uit het werkelijke 

leven. Een bezwaar tegen deze nieuwe trend was dat het zou ontaarden in formalisme, als een 

esthetisch geschuif met vormen en kleuren en beweging, dat nergens over ging.115 Vogels was 

voortrekker in deze formalistische fase van de mime. Met het gezelschap Bewth, in 1965 

voortgekomen uit de School voor Bewegingstheater, onderzocht hij de mogelijkheden van het 

bewegende lichaam in relatie tot ruimte, licht, geluid en architectuur. Bewth speelde in andere 

ruimtes dan de gebruikelijke theaters.116 

Het netwerk dat Jan Bronk en andere pioniers in de jaren veertig en vijftig hadden 

opgericht, vormde het fundament voor meer structuur in de mimesector. Het aantal 

professionele beroepsbeoefenaren nam toe. Hiernaast verzorgden overheid en veld voor 

voorzieningen als een opleidingsinstituut, de eerder genoemde Mime Opleiding, en 

accommodaties.117 Ook het ontstaan van een beroepsorganisatie was een onderdeel van het 

proces waarin het mimeberoep zelfstandig werd, in 1968 werden vakbond en 

werkgeversorganisatie opgericht. Enkele mimegezelschappen kregen in dit jaar bovendien voor 

het eerst subsidie.118 In 1969 werd de SNP het Nederlands Mimecentrum (NMC). Het NMC was 
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een documentatie- en informatiecentrum en een instituut dat mime als een vorm van artistieke 

educatie stimuleerde.119  

 De jaren zeventig waren turbulent. In 1969 verstoorden theaterschoolstudenten een 

voorstelling van het repertoiregezelschap de Nederlandse Comedie door tomaten naar het 

podium van de Amsterdamse Stadsschouwburg te gooien. Aktie Tomaat was het geheel aan 

discussies en protesten wat hiermee in gang werd gezet. Men protesteerde tegen het verstarde 

toneel en toneelbeleid en riep om vernieuwing in het theater, dat teveel een zaak van de elite 

zou zijn. Het theaterbestel werd op deze wijze opengebroken en men kreeg meer belangstelling 

voor vernieuwing en experiment. Door Aktie Tomaat ontstond meer ruimte voor alternatieven 

voor het schouwburgtoneel. De jaren zeventig werden gekenmerkt door een vernieuwings- en 

experimenteerdrang.120 Deze periode hield tevens een explosieve groei binnen de mimesector 

in. Nieuwe mimegezelschappen zetten zich enerzijds af tegen het ‘witte gezicht van de 

pantomime’ en anderzijds tegen alles wat verwees naar de Mime Corporel. Mimekunstenaars 

gingen meer expressiemiddelen uit andere disciplines gebruiken. Andersom hadden 

mimevoorstellingen weer invloed op de andere disciplines. Er ontstonden veel (post)moderne 

dansgroepen en experimentele theatergroepen die invloeden uit de mime gebruikten.121  Mime 

werd bovendien steeds vaker gebruikt in het toneel, bijvoorbeeld in voorstellingen van het 

Nieuw Rotterdams toneel en de Haagse Comedie. Diversiteit was een duidelijk kenmerk 

geworden van de Nederlandse mime.122 

De generatie mimespelers uit de zeventiger jaren vond het minder belangrijk dat de 

mime zuiver van vorm was. Mime mocht meer inhoud hebben en meer tekst werd gebruikt. Wel 

bleef een duidelijk verschil tussen het omgaan met tekst door een mimespeler en een acteur. 

Een acteur gebruikt bijvoorbeeld meer mimiek waar een mimespeler het hele lijf inzet.123 Het 

postmoderne Nieuw West, voortgekomen uit de Mime Opleiding in de jaren zeventig, zette zich 

af tegen de orthodoxie en de esthetiek van gezelschappen als Bewth.124 Termiek, in 1977 op 

initiatief van Will Spoor opgericht, gebruikte verhalende elementen.125 De mime van de jaren 

zeventig was geïnspireerd door de internationale vernieuwingsgolf. Buitenlandse 

theatergezelschappen als het Living Theatre en het Theaterlaboratorium van Grotowski wilden 

terug naar de essentie van het acteurschap. Overeenkomsten met de Nederlandse 

mimegroepen bestonden uit de opvatting dat het theater een werkplaats is, de wil de 

overheersing van het woord in het theater te doorbreken en uit de nadruk op improvisatie en op 

de bewegingsaspecten van het acteren. Het verschil was echter dat de Nederlandse mime juist 

aansluiting zocht bij andere kunstvormen en de buitenlandse gezelschappen terug wilden naar 

de basis.126  

 De jaren tachtig en negentig waren perioden van stabilisatie in de mime. Veel 

mimekunstenaars waren na de jaren zeventig bang dat de identiteit van de mime zou vervagen. 

Zij zagen mimers steeds verder afdrijven van de Mime Corporel van Decroux en begonnen zich 
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hiertegen te verweren. Zij wilden juist dat de mime zou vasthouden aan Decroux als basis. Zo 

vertelt Jan Langedijk in de publicatie Mime & Mime dat hij veel heeft geleerd van het 

analysemodel van Decroux. “Ik vind dat mensen gewoon Decroux moeten doen. Je moet een 

bewustzijn hebben van het lichaam, en die Decrouxtechniek is heel goed in het uitleggen en het 

vormen, zonder dat het een esthetiek oplegt.” Veel mimekunstenaars hechtten in de jaren 

tachtig veel waarde aan de ambachtelijkheid van de mime. Zij stelden aan producties een 

nieuwe eis van technische perfectie omdat een vakontwikkeling van de mime volgens hen 

nauwelijks mogelijk was, als mimekunstenaars van veel zaken altijd maar een beetje weten.127 

De mimenotatie kreeg van deze gezelschappen sterk de aandacht. Ook gingen enkele 

mimegroepen, bijvoorbeeld het in 1975 door Frits Vogels opgerichte Griftheater, werken aan 

repertoirevorming. Zij wilden een mimetraditie neerzetten en verstevigen.128 Het decennium 

hierna werd de focus op ambachtelijkheid minder en kwamen nieuwe media als nieuwe 

theatrale middelen de mimeproducties binnen.129 Een andere tendens in de jaren negentig was 

dat na een lange periode van vele solovoorstellingen meer gezamenlijke projecten uitgevoerd 

werden.130  

 

 

 

Afbeelding 6 Plattegrond voor een mimografie van Wouter Steenbergen131 
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4.2 Mime Opleiding  

 

Wat mime is, heeft voor de kunstenaar vaak te maken met het referentiekader. Voor veel 

mimers wordt het referentiekader bepaald door de opleiding die hij of zij heeft genoten. 

Mimekunstenaar Rob de Graaf erkent dit: “Een opleiding is de garantie van een traditie. Een 

opleiding helpt het kunnen benoemen en herkennen van een discipline”.132 In een notitie van de 

beroepsorganisatie de Federatie van Kunstenaarsverenigingen wordt de kwaliteit van de 

Nederlandse mime mede toegeschreven aan het bestaan van een aparte opleiding.133 In de 

Nederlandse mimewereld bestaat een nauwe verbinding tussen opleiding en praktijk. Nieuwe 

ontwikkelingen kwamen vaak voort uit activiteiten van studenten en docenten van de Mime 

Opleiding in Amsterdam. Pionier Frits Vogels benoemt het belang van de Mime Opleiding in 

Notes: “De mime opleiding heeft van oudsher een spilfunctie gehad, […] als vrijplaats voor niet-

marktgericht werken, als plek voor ontwikkeling van onderwijs- en artistieke inzichten, 

theateronderzoek”.134  

 In 1968 fuseerden de Nederlandse Mimeschool van Jan Bronk met de School voor 

Bewegingstheater van Vogels tot de Mime Opleiding van de Amsterdamse theaterschool. Jan 

Kassies, directeur van de Theaterschool in Amsterdam, wilde namelijk alle bestaande 

theateropleidingen onder één dak samenbrengen, mits de eigen autonomie voor elke afdeling 

behouden zou worden.135 Hij vond een medestander in de rijksinspecteur voor het 

kunstvakonderwijs Dick Zweers, die geen bezwaar had tegen het opnemen van de School voor 

Bewegingstheater bij de Theaterschool.136 

 In het fusiejaar kreeg de Mime Opleiding aan de Amsterdamse Theaterschool de status 

van een kunstvakopleiding in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Hiermee was de Mime 

Opleiding de eerste officiële mimeopleiding, waar studenten opgeleid werden tot mimespelers 

en -docenten.137 Het eerste leerplan voor de mime werd ontworpen door Vogels voor de School 

voor Bewegingstheater. In het plan was veel ruimte voor raakvlakken van de mime, zoals dans 

en beeldende kunsten en deze veelzijdigheid van de School voor Bewegingstheater werd 

voortgezet in de Mime Opleiding aan de Theaterschool.138  

 Twintig jaar later fuseerde de Theaterschool met andere kunsteducatieve instellingen in 

de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). De Theaterschool zat als Hogeschool nog 

maar net boven de norm die de minister hanteerde voor een autonoom voortbestaan. Zijn 

boodschap aan alle HBO opleidingen die minder dan 600 studenten telden, was dat zij moesten 

fuseren of opheffen.139 De Theaterschool ging later op in de Amsterdamse Hogeschool voor de 

Kunsten (AHK).140 Op 26 september 1993 vond in het Hortusplantsoen in Amsterdam een 

discussiemiddag plaats over de toekomst van de mimeschool. Een van de onderwerpen was het 

gevaar van schaalvergroting in het mime onderwijs. De angst was dat de mimeschool haar 
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eigen karakter niet zou kunnen bewaren binnen het grotere geheel van de AHK.141 Frits Vogels 

is van mening dat het opgaan in de AHK in feite geen negatieve gevolgen heeft gehad voor de 

Mime Opleiding.142  

 Het uitgangspunt van de Mime Opleiding was individualiteit143 en de opleiding werd 

gezien als een laboratorium.144 Studenten werden niet opgeleid om bij bestaande 

gezelschappen te gaan spelen, maar om als nieuwe mimespelers, zonder een bestaande 

traditie, nieuw mimetheater te maken. Zij werden opgeleid tot autonome theatermakers.145 De 

Mime Opleiding was dan ook een broedplaats voor beginnende theatermakers. Vanuit de 

opleiding zijn vele gezelschappen gestart, waaronder Termiek en Suver Nuver.146 De werkwijze 

van de opleiding is niet onomstreden. In discussies over het lesprogramma werd steeds vaker 

aangekaart dat de Mimeschool niet enkel een artistieke workshop moest bieden, maar ook een 

gedegen professioneel trainingsprogramma. Voordat ieder het eigen individuele pad opgaat zou 

eerst een technische basis moeten worden gelegd.147 

 Vogels werd de eerste artistiek leider van de officieel erkende opleiding. Zijn inzet was 

het creëren van veelzijdige acteurs die de Mime Corporel van Decroux als technische basis 

hadden.148 Vogels experimenteerde met het bewegend lichaam in relatie tot ruimte, tijd, licht, 

geluid en architectuur.149 Onder Vogels was de mime meestal zonder of met minimale tekst.150 

Onder zijn opvolger vanaf 1978, de acteur Tom Jansen, was de opleiding minder gericht op het 

onderzoek naar pure beweging en de vorming van bewegingskunstenaars. Jansen introduceerde 

het gebruik van tekst in de Mime Opleiding en zette daarmee een nieuwe mimetrend in.151 Hij 

opende wegen voor studenten om de connecties met andere theatrale disciplines te 

onderzoeken.152 In 1985 vertrok Jansen en nam de Amerikaanse theatermaker Rob List zijn 

taken over. Het beleid van List was een voortzetting van dat van Jansen. Tekst kreeg bij hem 

echter minder de nadruk waar onderzoek met multimedia juist meer de aandacht kreeg.153 Rob 

de Graaf werd van 1992 tot 1996 de vierde artistiek leider. Hij was als schrijver betrokken bij 

het mimegezelschap Nieuw West.154 Het gebruik van tekst binnen de opleiding bleef van belang 

in het programma van de opleiding. Met Loes van der Pligt aan de leiding richtte de opleiding 

zich  vervolgens weer meer op het ambachtelijke vakmanschap van de mime.155 

  In 1990 startte aan de Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten (HKU) een acteerrichting 

voor fysiek theater. De studieleiding was in handen van acteur en regisseur Wim 

Meeuwissen.156 Het onderwijsprogramma was gebaseerd op de mimeopvattingen van Lecoq. 

Meeuwissen vond de principes van Lecoq namelijk beter toepasbaar dan de zakelijke 
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benadering van Decroux.157 Meeuwissen verwachtte niet dat alle studenten zich tot speler 

zouden ontwikkelen en vertelde in Toneel Theatraal: “Er zijn ook buiten het toneel genoeg 

plekken waar men kan functioneren en gebruik maken van wat men tijdens de opleiding geleerd 

heeft”.158 De Utrechtse opleiding ontwikkelde zich meer tot een acteursopleiding naast de Mime 

Opleiding in Amsterdam waar specifiek mimekunstenaars werden opgeleid.  

 Er bestonden ook andere mogelijkheden om les te nemen in de mime. Bij een aantal 

theateropleidingen aan Hogescholen voor de Kunsten werden mimevakken gedoceerd. Men kon 

onder meer bij De Muze, Mimestudio Amsterdam en Pantomimeschool Halina Witek particuliere 

cursussen en workshops volgen.159  

Een diploma van de Mime Opleiding was niet een noodzakelijke voorwaarde voor 

kunstenaars om te werken in de mime. In Nederland kan men ook zonder diploma kunstenaar 

zijn. Kunstenaars hebben geen beroepsbescherming vanuit de overheid, vergelijk een arts of 

advocaat die zonder diploma het beroep niet mogen uitoefenen. Ook onder mimespelers zelf 

wordt het hebben van een mimediploma niet als onontbeerlijk gezien. Ter illustratie: in het 

onderzoek Mimespelen in Nederland uit 1969 vond het merendeel van de medewerkers van de 

vijf toen bestaande mimegezelschappen scholing in mimebeoefening nodig. Slechts een derde 

van hen vond dat een afgeronde mimeopleiding een eis zou moeten zijn voor toelating in een 

gezelschap.160 Frits Vogels ziet dat een opleiding het artistieke proces zelfs in de weg kan zitten 

en dat een kunstenaar in dat geval beter kan drijven op persoonlijkheid: “Een opleiding kan 

wakker schudden. Maar talent en gedrevenheid moet al aanwezig zijn, dat kan een opleiding 

niet leren”. Vogels verwees tevens naar de eerste Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) in 

1980. Vijf jaar ervaring stond in deze overeenkomst gelijk aan vijf jaar opleiding. Ook voor de 

Mime CAO in 1993 gold dit principe. Voor afgestudeerden gold een hogere salarisschaal. Mimers  

konden ook in de hogere schaal ingeschaald worden als zij geen opleiding hadden gevolgd. In 

dat geval moesten zij eerst in ongeveer vijf jaar de volontairklasse doorlopen.161 

 

4.3 Broedplaatsen 

 

Naast de Mime Opleiding waren werkplaatsen en productiehuizen broedplaatsen voor talentvolle 

mimekunstenaars. In een notitie wezen het NMC en belangenorganisatie de Mime Combinatie 

op het belang van werkplaatsen als instrument voor de ontwikkeling van de mimekunst en de 

doorstromingsmogelijkheden van de jonge spelers.162 De voor Europa unieke werkplaatsen en 

productiehuizen waren in de jaren tachtig ontstaan. Het doel was een betere doorstroming van 

opleiding naar de praktijk te bevorderen. Jonge of beginnende theatermakers kregen de kans 

met technische en productionele ondersteuning een voorstelling te produceren binnen een 

professionele accommodatie.163 Werkplaatsen en productiehuizen werden onderscheiden naar 

discipline. Steeds vaker werden de disciplines echter gemixt.164  
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 In 1981 werd in Amsterdam het Veem Theater opgericht. Het Veem fungeerde als 

podium voor het eigen gezelschap, Bewegingsstudio Het Veem, en voor andere groepen die 

werkten in de mime. Hiernaast werden cursussen, workshops en festivals georganiseerd. Het 

Veem Theater was de eerste mimewerkplaats in Nederland en ontving steun van de gemeente 

Amsterdam en het ministerie van WVC.165  Een deel van de makers was afkomstig van de Mime 

Opleiding in Amsterdam. Jeanette Smit, leider van het Veem sprak in 1989 in Notes: “Wat ik 

beoog, is een soort overbrugging naar zelfstandig theatermaken”.166 Ook de activiteiten van 

werkplaats De Muze waren specifiek op mime gericht. De Muze in Tilburg was het eerste 

provinciale steunpunt voor de mime.167 Het beleid van het steunpunt was gericht op het 

bevorderen en ontwikkelen van de infrastructuur voor de mime in Brabant. In 1988 werd bij de 

Muze de Stichting Komik ondergebracht, een coördinatiepunt voor de mimekunst. Twee jaar 

later startte de Muze met het verlenen van technische faciliteiten en organisatorische en 

productionele ondersteuning bij het maken van mimevoorstellingen. De Muze richtte zich niet 

zozeer op produceren maar op deskundigheidsbevordering via het aanbieden van workshops.168 

De Muze is uiteindelijk ontwikkeld tot een centrum voor kunsteducatie. Het Veem was de enige 

werkplaats die zich richtte op het uitbrengen van producties.169 Een aantal toneel- en 

danswerkplaatsen, zoals het Nationaal Fonds in Amsterdam en het Korzo theater en 

productiehuis in Den Haag, brachten wel zo nu en dan mimeproducties uit.170 Ook Danslab, De 

Toneelschuur, Amphi-Theaterwerkplaats en Het Gasthuis waren werkplaatsen waar veel jonge 

(mime)makers terecht konden.171 

Margetheater vond vaak plaats in kleine theaters die oorspronkelijk niet als 

theateraccommodatie gebouwd waren. Deze theaters boden ruimte aan theaterinitiatieven die 

niet tot stand konden komen binnen het bestaande bestel.172 Voor de mimekunst vormden 

enkele van deze theaters belangrijke broedplaatsen. Mimevoorstellingen werden vooral 

gespeeld in vlakke vloertheaters. De vaak kleinschalige producties gedijden het beste bij een 

kleine afstand tot het publiek. Bij het lijsttoneel is deze afstand groter dan bij vlakke 

vloertheaters.173  

In de jaren vijftig kende Amsterdam het zoldertheater Le Canard. Le Canard 

programmeerde manifestaties van hedendaagse en avant-gardistische kunst op onder andere 

het gebied van de mime. Jonge kunstenaars kregen de mogelijkheid voor publiek te treden. Het 

Mickery theater opende in 1965. Mickery regelde optredens van buitenlandse experimentele 

gezelschappen. Vanuit de startplaats Loenersloot verhuisde het theater in 1971 naar 

Amsterdam. Zowel Le Canard als Mickery verzorgden activiteiten op meerdere plekken in het 

land. In 1991 sloot Mickery.174 Ook de Brakke Grond, Frascati en de Engelenbak, de Melkweg en 

de Balie in Amsterdam boden kansen aan aankomende talenten en boorden een nieuw publiek 
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aan.175 Ineke Austen en Steve Austen ontwikkelden het Shaffytheater.176 Dit in 1968 in 

Amsterdam geopende theater werd van grote betekenis voor de mime. Nationale en 

internatonale theatermakers, veelal uit de beeldende kunst of de muziek en vaak zonder 

opleiding, kregen een kans.177 Zo organiseerde het theater bijvoorbeeld mimeweken.178 De 

internationale voorstellingen in het Mickery theater waren van invloed op de gebeurtenissen in 

het Shaffy theater.179 De theaterproducties uit Shaffy werden ook buiten Amsterdam gespeeld 

in het Shaffy-Toneelschuurcircuit.180  

 

4.4 Festivals  

 

Festivals werden soms ingezet als middel om de mime onder de aandacht van een breder 

publiek te brengen.181 Daarbij droegen festivals bij aan een wederzijdse stimulans van mime en 

andere podiumkunsten en tot een internationale profilering van de Nederlandse mimekunst.182 

In 1969 vond het eerste (internationale) mimefestival plaats. Doel van het festival was het 

stimuleren van de ontwikkeling van de mime door de confrontatie van binnenlandse met 

buitenlandse mimekunstenaars.183 Het Nederlands Mimecentrum (NMC) was in een initiërende 

of adviserende rol veel betrokken bij vele mimefestivals. Bijvoorbeeld bij het Noord-Nederlands 

Mime Festival in 1990.184 Ook werkplaatsen De Muze en Het Veem organiseerden mimefestivals, 

zoals het Moving Mime Festival.185 Het Shaffytheater speelde eveneens een belangrijke rol bij 

de organisatie van festivals. Zo organiseerde het Shaffy theater in 1975 in samenwerking met 

de Melkweg het Festival of Fools, met kunstenaars uit het margetheater.186 Het Shaffytheater 

werkte samen met een aantal Amsterdamse mimegroepen aan de organisatie van Zomerfestijn 

in de jaren tachtig. Zomerfestijn had als doel de podiumsituatie van de groepen te verbeteren. 

Het aantal producties van de kleine podiumkunstenaars bleef namelijk groeien. Doorbreken 

naar grotere podia was voor hen echter lastig en bovendien nam het circuit van kleine theaters 

nauwelijks toe.187 Sinds de jaren 1970 groeide het aantal Europese festivals die waren gewijd 

aan mime of mime in het programma hadden.188 

  

4.5 Mime en Europa 

 

Mime is bij uitstek óók een internationale kunst. Taalbarrières zijn nauwelijks aanwezig, omdat 

tekst niet het uitgangspunt van de voorstelling is, of tekst helemaal niet gebruikt wordt. 

Hiernaast neemt de Nederlandse mime in Europa een bijzondere plaats in, zoals Ineke Austen in 

Notes bevestigd: “De mime heeft in Nederland een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Een 
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ontwikkeling die uniek is en waardoor ook de Nederlandse mime in het buitenland furore 

maakt”.189 Ook in een notitie van de belangenorganisatie de Federatie van 

Kunstenaarsverenigingen staat dit te lezen: “De mime heeft zich ontwikkeld als markant 

exportproduct, niet alleen wat betreft productie en uitvoering, maar ook in de zin van 

kennisoverdracht.”190 Evenzo vertelt theatermaker Rob List in Notes dat “mimegroepen in 

Nederland veel verder ontwikkeld zijn dan in andere landen”.191 

 Nederland had als enige Europees land een speciaal centrum voor mimekunst: het 

Nederlands Mimecentrum (NMC).192 Naar voorbeeld van het NMC werden in onder andere 

Berlijn en Wenen mimecentra opgericht.193 Het NMC organiseerde veel activiteiten om mime in 

het buitenland bekend te maken. In 1990 trad het NMC toe tot de Informal European Theatre 

Meeting (IETM), een informeel internationaal overleg van instellingen, directies en 

festivalorganisatoren. Op initiatief van het NMC werd in hetzelfde jaar de Europese Mime 

Federatie (EMF) opgericht. Het doel van de EMF was het oprichten van een internationaal 

netwerk met als taken promotie, informatie, documentatie en advisering in uitwisselingen van 

kunstenaars en docenten. Hiernaast wilde de EMF een discours ontwikkelen over de mime als 

instrument voor theaterontwikkeling en acteertraining. De EMF nam deel aan reeds bestaande 

Europese overlegstructuren zoals de IETM en het European Network of Information Centres.194 

In 2001 is het EMF opgedoekt in verband met een tekort aan geld. 195 

Het in Amsterdam gesitueerde MAPA is een netwerk van samenwerkingsverbanden 

tussen vooral Oost-Europese en Midden-Europese landen. MAPA is opgezet om jonge 

kunstenaars de gereedschappen en vaardigheden aan te reiken om vernieuwend theater te 

maken en tegengif te bieden aan het groeiende nationalisme door het stimuleren van 

internationale contacten. Initiator Ide van Heiningen legde in de jaren tachtig contacten met 

collega-mimespelers in Berlijn en andere plaatsen en raakte onder de indruk van het potentiële 

talent van deze vaak jonge theatermakers. Hij richtte MAPA op in 1992 tijdens een vergadering 

van de EMF. In Oost-Europa was in de naoorlogse jaren vooral de pantomime populair.196 MAPA 

is te zien als een reizende mimeopleiding.197 In de cultuurnota voor de kunstenplanperiode 

1997-2000 kregen EMF en MAPA financiële steun ter ondersteuning van “de belangrijke 

voortrekkersrol die Nederland internationaal op het gebied van de mime vervult.”198  

 

4.6  Prijzen 

 

De jaarlijkse Nederlandse Mimeprijs is een initiatief van het NMC en bestaat vanaf 1985. Als 

Nederlandse Theaterprijs wordt ze uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en 

Concertgebouw Directies (VSCD). Een onafhankelijke jury kiest de persoon of groep die de 

belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de mime in het betreffende seizoen. Dit kan zijn op 
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gebied van mimografie, regie of uitvoering.199 Het Amsterdams Fonds voor de Kunst reikt vanaf 

1985 de Aanmoedigingsprijs Mime en de Mimografieprijs uit.200  

 

Conclusie 
 

De Nederlandse mime is ontstaan vanuit de Stichting Nederlandse Pantomime (SNP). Pioniers 

Jan Bronk, Frits Vogels en Wil Spoor introduceerden de mime in Nederland en ontwikkelden de 

kunst verder. De ontwikkeling van de Nederlandse mime in perioden is hieronder in schema 

gezet: 

 

Ontwikkeling van de Nederlandse mime 

• 1945-1950: klassieke mime 

• 1950-1960: overgangsfase 

• 1960-1970: moderne mime, nadruk op formalisme 

• 1970-1980: (post)moderne mime, explosieve groei sector en opbouw infrastuctuur 

• 1980-2000: stabilisatie in de mime, aandacht voor mimenotatie en repertoirevorming 

 

De Mime Opleiding heeft een belangrijke rol gespeeld in deze professionalisering van de mime. 

Het hebben van een opleiding is voor de emancipatie van de mime van wezenlijk belang. Een 

officiële mimeopleiding fungeert namelijk als een kwaliteitsborg voor de sector. Leerlingen 

moeten voldoen aan bepaalde eisen van het rijk en worden niet meer enkel opgeleid voor 

recrutering in het bij de opleiding horende gezelschap. Bovendien zorgt een opleiding voor de 

aanwas van nieuwe kunstenaars en dus voor nieuwe (ontwikkelingen in de) kunst. De Mime 

Opleiding maakte artistieke ruimte voor de kunst.  

Bij de beschrijving van de ontwikkeling van de Nederlandse mime wordt de indruk 

gewekt dat de Nederlandse mime speurende was naar wat wel en niet onder het kopje mime 

genoemd mocht worden. Vragen die de mimekunstenaars zich leken te stellen waren: Kon tekst 

worden gebruikt? Mocht de mime puur formalistisch zijn? Moest de Nederlandse mime 

vernieuwen of kon worden gewerkt aan een repertoire? Deze signalering versterkt de 

vooronderstelling uit het derde hoofdstuk dat de definiëring van de mime een belangrijke rol 

gespeeld kan hebben bij de ontwikkeling van de mime. In het volgende hoofdstuk wordt dieper 

ingegaan op deze definitiekwestie. 

Hiernaast valt op dat de Nederlandse mime zich snel ontwikkeld heeft. In een halve 

eeuw is deze kunst, zonder traditie om vanuit te vertrekken, tot bloei gekomen. Voor de mime 

waren de jaren zestig in dit opzicht een belangrijke periode. De jaren zestig waren jaren van 

opstand en knokken tegen het gezag. Ook in de kunst heerste deze tijdsgeest. Eind jaren zestig 

cumuleerde dit in theaterland in de Aktie Tomaat. In 1968 werd de mime als sector  eigenlijk 

geboren. Toen werden vakopleiding en vakbond opgericht. Snel daarop werd het mimebeleid 

afgekondigd waarin de eerste subsidieregeling voor de gehele mime was opgenomen. Ook 

steunde de overheid vanaf deze periode werkplaatsen, productiehuizen en 

samenwerkingsverbanden. Het duurde dus wel enige tijd, immers 23 jaar, voordat de opbouw 
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van de infrastructuur op gang kwam. Waarom het zo lang duurde voordat de overheid in actie 

kwam en welke actie precies werd ondernomen is het onderwerp van het zesde hoofdstuk. 
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5 Identiteit  

“In iedere mimer huist een rebel.” 

Katelijne Hoorweg201 

 

De definiëring van de mime kan een grote rol gespeeld hebben bij de ontwikkeling van de 

sector. De herkenbaarheid van een specifieke beroepskwalificatie is namelijk één van de 

bepalende kenmerken van de emancipatie van een sector.202 De herkenbaarheid van mime als 

zelfstandige kunstvorm spreekt echter niet altijd uit het totaalbeeld van een productie. In het 

artikel WVC: mime, weg ermee stelt mimekunstenaar Frits Vogels dat de overheid de niet 

herkenbare identiteit van mime vaak als een probleem bestempelde.203 Het gebrek aan 

identiteit werd volgens Vogels veelal als argument gebruikt om de subsidie voor mime te 

korten.204 Mimer André Agterof schrijft in Notes ook over het gebrek aan een herkenbare 

identiteit van de mime: “De moderne mime heeft een imagoprobleem: het bestaat wel, maar de 

eigenheid en de betekenis worden niet onderkend”.205 Een verklaring voor de onherkenbaarheid 

van de mime kan worden gezocht in de artistieke variëteit van de voorstellingen en de perceptie 

hiervan door de overheid. Maar ook kan gekeken worden naar de geaardheid van de sector zelf. 

Dit hoofdstuk geeft, onder de kopjes herkenbaarheid, vertrouwdheid en mimebeweging, een 

indruk van het karakter van de mimesector.  

 

5.1 Herkenbaarheid  

 

Onder de noemer mime worden de meest uiteenlopende voorstellingen uitgebracht, die in 

achtergrond, uitgangspunt, publieksbenadering en theatertaal niets met elkaar te maken 

hebben. Mime werd dikwijls gezien als een onoverzichtelijk vak.206 Zo wordt in de Sectornotitie 

Podiumkunsten van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen genoemd dat mimekunstenaars 

zich heel breed ontwikkeld hebben, maar dat de toepassing van mime vaak enkel in onderdelen 

van een productie zichtbaar is.207 Mimer Ide van Heiningen haalt het probleem van de 

(on)herkenbaarheid aan in een interview in Poppenpodium. Tijdens zijn werk bij theatergroep 

Perspekt trof hij schouwburgdirecteuren die zich toch afvroegen hoe de theatergroep een 

publiek zou kunnen opbouwen voor een theatervorm die elk jaar veranderde.208 “Dat er over 

mime hardnekkige misverstanden en vooroordelen leven bij theaterdirecties en publiek lijkt de 

prijs te zijn die de mime voor haar vrijheid betaalt”, vat mimekunstenaar Lis van der Kleij 

samen in Notes.209 

De door sommigen genoemde vervaging van de mime kan ontstaan zijn door het 

individualisme en de daarmee samengaande specialisering in de mime. Anderzijds kan dit ook 

hebben bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van de mime. Mime is een zeer 

individualistische podiumkunst. De sector ontstond dan ook voornamelijk doordat individuele 
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mimekunstenaars een eigen signatuur verworven.210 Er waren weinig vaste mimegezelschappen 

en mimekunstenaars werkten vaak in wisselende samenstellingen.211 De Raad voor de Kunst  

noemde dit individualisme een specifiek kenmerk van de mime: “Groepen binnen de mime zijn 

kleinschalig, drijven op initiatief van een of meer onafhankelijke kunstenaars die anderen 

mobiliseren”.212  

Door anderen wordt de oorzaak van de ‘identiteitscrisis’ van de mime gezocht in het 

ontbreken van een mimerepertoire. Zo zegt kunstenaar Rob List in Mime & Mime: “Het idee van 

een identiteitscrisis kan ontstaan doordat de historische basis van de mime niet wordt erkend”. 

Ook theatermaker Rob de Graaf hanteert deze theorie in Notes: “Mime worstelt eeuwig met 

identiteitsvragen. We moeten eraan wennen dat we geen afgebakende identiteit hebben door 

het ontbreken van een repertoire”.213 Vanaf de jaren tachtig werkten mimegroepen aan het 

ontwikkelen van een repertoire. Jan Langedijk studeerde in 1986 af aan de Mime Opleiding en 

vertelt in Notes dat zijn generatie de eerste is, voor wie de Nederlandse mimetraditie lang 

genoeg is om te kunnen dienen als cultureel erfgoed: “Dat betekent dat het bijvoorbeeld 

mogelijk wordt om te citeren”.214  

Voor het toegekend krijgen van subsidie is het herkenbaar zijn van een discipline echter 

wel van belang. In Mickery Mouth wordt in 1973 geschreven dat de vraag naar de 

levensvatbaarheid van de mime in allerlei officiële stukken steeds de kop op steekt, terwijl het 

aantal mimegezelschappen juist gestaag groeide.215 In 1983 maakte de Raad voor de Kunst zich 

zorgen over de waargenomen grensvervaging tussen verschillende disciplines. De 

mimediscipline zou zich minder omlijnd tonen, voornamelijk in relatie tot toneel en dans.216 In 

de jaren tachtig hanteerde de Raad voor de Kunst het hebben van een duidelijke mimesignatuur 

expliciet als criterium voor het toekennen van subsidie. Dit criterium kwam in die periode steeds 

meer bovenaan te staan. Na deze jaren wordt het hebben van een duidelijke mimesignatuur 

door de Raad vervangen door het meer algemene criterium van artistieke kwaliteit.217 

          De onherkenbaarheid kwam volgens sommigen niet enkel door de artistieke diversiteit 

van de mime, het individudualisme of het ontbreken van een repertoire tot stand. Ook speelde 

bijvoorbeeld volgens Frans Lommerse, voormalig programmeur bij de Toneelschuur in Haarlem, 

de manier waarop mimers zich aan het theater presenteerden een rol. Volgens Lommerse was 

deze presentatie “allerbelabberdst”. Mimekunstenaars presenteerden volgens hem maar vage 

verhaaltjes. Vaak waren ze er zelf nog niet achter wat ze wilden. Een niet uitgekristalliseerde 

voorstelling was voor een programmeur problematisch. Lommerse beweerde dat hiermee de 

kans op waardering van het publiek helemaal klein was. De mime lag volgens hem al moeilijk: 

“Economisch gezien is mime de grootste ramp die je kan overkomen”.218  

Sommige mimekunstenaars maakten zich kwaad over de voortdurende eis zichzelf te 

definiëren. Ter illustratie volgen hier drie citaten: 
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o “De vraag naar de identiteit van de mime moeten voorstellingen zelf maar 

beantwoorden.” (Jeanette Smit in Notes)219 

o “’t Is waanzin om een schilder, een musicus, een acteur een danser te vragen: ‘wat is 

dat  eigenlijk, schilderkunst, muziek etc.?’. Maar van de mimespeler wordt bijna 

dagelijks verlangd dat hij op zijn gebied en dergelijke vraag beantwoordt!.” (Frits 

Vogels in Idee)220 

o “In 1982 ging ik naar de mimeopleiding en vanaf dat moment ken ik niet anders dan de 

eeuwige discussie over wat mime nu eigenlijk is. Wat op zich alleen maar goed is. Maar 

ook naar buiten toe moet de mime zich altijd verdedigen. Zodra je bijvoorbeeld in 

producties terechtkomt met toneelacteurs en je zegt dat je van de mimeopleiding komt, 

dan worden er grappen over gemaakt. En daarin wordt niet eens een onderscheid 

tussen mime en pantomime gemaakt. Als zelfrelativerend persoon kun je daar 

natuurlijk om lachen. Maar het maakt wel duidelijk hoe weinig kennis er is van de 

mime.” (Marion van Wijk in Mime & Mime)221  

 

5.2      Vertrouwdheid  

 

Door bovengenoemde oorzaken was de mime voor velen een onherkenbare vorm van kunst. 

Hierdoor was het publiek niet zo vertrouwd met de mime. “Een niet zo toegankelijk zijspoor van 

het toneel” wordt de mime door L. Heyting genoemd in Mickery Mouth.222 De vertrouwdheid van 

het publiek met mime is volgens Cannegieter in haar onderzoek Principe versus pragmatisme 

minder groot dan met dans. In de mimewereld zijn niet zulke statusverschillen als in dans en 

toneel. In de mime bestaan geen grote geïnstitutionaliseerde gezelschappen.223  

Hoogma stelt in Mickery Mouth in 1973 dat mimers zich nauwelijks afvragen voor welk 

publiek wordt gespeeld. Mime raakte daardoor in een isolement.224 In 1999 schetst 

mimekunstenaar Rob De Graaf in het Parool een beeld van mime in de jaren tachtig: “het ging 

er tien jaar geleden om hoe je modern hoorde te zijn en dat was je voornamelijk door mensen 

tegen hun schenen te schoppen. In die tijd werd mime geassocieerd met het hebben van een 

persoonlijkheid. Op de opleiding heerste de gedachte dat als je maar dwars genoeg was, je er 

eigenlijk al was. Daardoor kwamen er in de praktijk allemaal heel wonderlijke mensen terecht, 

die helemaal geen rekening hielden met het publiek”.225  

In de communicatie met het publiek is niettemin iets veranderd. In de behandeling van 

de subsidieaanvragen voor het seizoen 1988-1989 constateerde de Raad voor de Kunst 

namelijk dat projecten helderder waren geworden. Een vrij hoog artistiek peil werd volgens het 

adviescollege gecombineerd met een vergroting van de toegankelijkheid. Het aandeel van 

artistieke interessante maar laagdrempelige projecten leek te zijn toegenomen.226 De tendens 

naar meer kwalitatief goede en tevens voor een breed publiek toegankelijke mimeprojecten 
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zette zich volgens het adviescollege het jaar hierop door. 227 Bambie wordt tegenwoordig vaak 

aangehaald als voorbeeld van een gezelschap dat weer rekening houdt met het publiek. Bambie 

bestaat uit kunstenaars van de lichting mimers die in 1996 afstudeerden aan de Mime 

Opleiding. In de Volkskrant in 2004: “Mime bevrijdt zich van het ego van de makers. Niet langer 

geldt: hoe dwarser hoe beter. De jongste lichting houdt weer rekening met het publiek.  Met de 

komst van Bambie en even jonge collega’s […] heeft de mime in Nederland aan 

toegankelijkheid gewonnen. Een verdienste, ook van de opleiding”.228 

Ook kan de ontkenning  van de mime als zelfstandige kunst door mimers zelf, hebben 

bijdragen aan het niet bestaan van vertrouwdheid van het publiek met mime. In een artikel in 

Notes noemt auteur Ineke Austen dat voornamelijk jongere mimespelers zich liever 

theatermakers dan mimers noemen.229 Vogels vertelde in een interview dat veel 

mimekunstenaars hun werk liever geen mime noemden, omdat zij bang waren geen publiek te 

trekken. Wanneer een voorstelling onder het label mime gepresenteerd werd, zou het publiek 

zich laten afschrikken.230 Zo stelde mimekunstenaar José ten Hove tijdens een discussiemiddag 

over de ad hoc mime in 1987 dat het begrip mime moeilijk lag bij het verkopen van een 

productie. Ten Hove vond het verstandig dat mimers zich niet onder mime presenteerden maar 

onder de algemene noemer theater.231 Volgens Vogels heeft dit gedrag echter alleen maar 

bijgedragen aan de onduidelijkheid. In Mime & Mime wordt deze opmerking gedeeld: “De 

mimers zelf werken die onbekendheid met het begrip mime nog eens extra in de hand doordat 

zij naar buiten toe het label mime niet expliciet hanteren. Wie mime bedrijft komt daar vaak 

niet voor uit en verkoopt wat hij maakt als theater”.232 

 

5.3 Saamhorigheid 

 

Een sterk saamhorig beroepsveld kan bijdragen aan de herkenbaarheid en vertrouwdheid van 

de sector. Zoals Frits Vogels zegt tijdens een inleiding van een forumdiscussie: “Je moet van 

jezelf iets vinden om te zorgen dat er iets van je gevonden wordt. Je moet bij jezelf een 

duidelijkheid van je vak kweken om te zorgen dat de onduidelijkheden die er bij de 

buitenwereld heersen de som is van vele duidelijkheden van evenzovele beoefenaars”.233 

Volgens Vogels is er inderdaad spraken van een saamhorige mimebeweging. Maar hij 

schreef ook over de steeds weer oplaaiende richtingenstrijd van mimers onderling. Artistiek 

gezien waren er blijkbaar grote meningsverschillen, maar beleidsmatig zaten de 

mimekunstenaars wel op één lijn.234 Van der Kleij merkt op dat de steeds terugkerende 

pogingen om het vak te benoemen en te begrenzen bij mimespelers en –makers onderling tot 

veel artistieke schermutselingen heeft geleid. Tot overeenstemming over een vakidentiteit of 

een profiel van de mime is het nooit gekomen.235  
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Maar de sector moest steeds strijd voeren en de mimers waren hierdoor verplicht 

samen te knokken. Bovendien werd de beleidsmatige saamhorigheid bewerkstelligd door het 

bestaan van slechts één mimeopleiding. De strijdbare geest in de mime gold vooral de jaren 

zestig. Op een gegeven moment zag Frits Vogels echter een scheiding in het mimeveld ontstaan 

tussen de oude en nieuwe garde. Toen de fusieplannen van het NMC in de jaren tachtig bekend 

werden, gingen de oudere mimekunstenaars demonstreren. Onder de jongere generaties was 

geen verzet. In de jaren negentig was de actiebereidheid van mimers over het algemeen een 

stuk minder.236  

De beleidsmatige saamhorigheid van de mime is naar buiten niet altijd duidelijk 

geweest. Jan Kassies constateerde in 1984 dat de beroepsorganisatie op het gebied van mime 

niet sterk ontwikkeld was en verwijst in een verklaring hiervoor onder meer naar het 

individualistische karakter: “De maatschappelijke positie van de mimespelers is niet 

vergelijkbaar met die van gevestigde theatermensen, doordat er veel collectieven voorkomen is 

er niet echt sprake van een werkgevers-werknemersrelatie. Doordat de mimewereld uit 

individuen bestaat, is machtsvorming beperkt. Er zijn verschillende combinaties en functies 

lopen door elkaar heen”.237 Mimekunstenaar Marjolein Bierens sprak in een interview in TM de 

zorg uit dat de mime geïsoleerd kan raken doordat mimespelers zich individualistisch 

opstellen.238  

Er wordt weinig aandacht besteed aan de promotie van de mime, concludeert Ton 

Roodink in 1984. Zowel waar het de promotie van de mime naar bestuurders en subsidiegevers 

betreft, als waar het de promotie naar het publiek en de theaters betreft. In de pers wordt maar 

in beperkte mate over de mime geschreven. Menigeen vindt de deskundigheid van de 

recensenten ten aanzien van de mime gering en er is niet één recensent die zich op de mime 

gespecialiseerd heeft. Aandacht voor organisatorische aspecten van de mimegroepen, betekent 

meestal ook aandacht voor de presentatie van de groep naar het publiek toe.239 Ook in Mime & 

Mime wordt dit genoemd: “Wat haar public relations betreft timmert mime niet aan de weg. 

Zoekt geen radio of tv op, geen publieke debatten”.240 Ook mimekunstenaar Luc van Esch 

benoemt dat mimers “over het algemeen niet beschikken over een krachtige pen waarmee ze 

de achterban een stem kunnen geven”. Mimers zijn vooral gericht op zichzelf en op de kunst die 

ze produceren. Mimers zijn introvert en weinig politiek geïnteresseerd. Mimegroepen zijn 

bovendien klein georganiseerd en beschikken zelden over mensen die zich met politiek bezig 

kunnen houden. Mimers zijn volgens Van Esch: “de marge van de marge”.241 Juist in de mime 

was volgens Ide van Heiningen, met name in de projectgroepen, een verwaarlozing van het 

management en de marketing. Dit zou komen door het collectieve werken, waar in het 

management juist behoefte is aan een consistent en systematisch beleid.242  

In een interview in 2004 geeft René van ’t Hof aan dat mimekunstenaars veel 

bescheidener en ingetogenere persoonlijkheden zijn dan toneelacteurs. Mimers zijn sterke 

persoonlijkheden, maar zijn ook sterk naar binnen gekeerd.  Jan Willem Overeem noemde in 
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Mickery Mouth het Mimefestival van 1973 een preek voor eigen parochie. De belangstelling voor 

mime was volgens Overeem een tamelijk interne zaak. Het mimemilieu was besloten en mime 

als theatervorm was geïsoleerd. De nieuwe mime vocht met de oude mime maar niet met een 

bredere buitenwereld.243  

In Notes verbaasde Ineke Austen zich over het weinig trots zijn van het mimeveld op 

het eigen verleden. Het mimeveld leek bovendien weinig belangstelling te tonen voor wat in de 

rest van het kunstveld gebeurde. De mime zou meer naar buiten moeten treden: “Navelstaren 

en de kop in het zand steken en dan roepen dat er nooit aandacht aan de mime besteed wordt. 

Pas als de mimewereld zich gaat realiseren dat het in al zijn diversiteit eensgezind naar buiten 

moet treden en er vooral aan moet denken dat er een publiek is dat voortdurend geïnformeerd 

moet worden, komt het wel goed”.244 Janny Donker constateert in Speltribune dat de Mime 

Opleiding zich altijd teveel opgesloten heeft in de marge om impulsen te kunnen geven aan het 

theater als geheel: “Voortgekomen uit het verzet tegen het repertoiretheater in de jaren zestig, 

is ze altijd afkerig gebleven van het ‘grote toneel’, de ‘grote zalen’, ook nu het verschil tussen 

marge en establishment geen artistieke tegenstelling is maar meer een kwestie van meer of 

minder subsidie”.245 

De mime is niet enkel een bescheiden en introvert beroepsveld. Mimekunstenaars 

blijken solidair met elkaar te zijn. In een brief aan Jan Kassies schrijft Vogels dat door  

mimebeoefenaars niet vaak in het openbaar over de inhoud van het vak gediscussieerd wordt. 

Men is in de mime bovendien trots op de prestaties van de ander.246 In Mime & Mime staat 

geschreven: “Artistieke waardeoordelen over eigen en andermans werk worden zelden of nooit 

tot onderwerp van het openbaar debat gemaakt.”247 De collectieve werkwijze onderstreept dit 

solidair naar elkaar zijn. Een ander voorbeeld is de totstandkoming van de Collectieve 

Arbeidsovereenkomst (CAO) waarbij werkgevers (VGM) en werknemers (vakgroep mime) zich 

uitspraken voor meer mogelijkheden voor nieuwe groepen ten koste van een salarisverhoging 

voor de gevestigde mimegroepen.248 Ide van Heiningen vat het bovenstaande mooi samen: 

“mime is een mentaliteit, mimers zijn hard werkende personen, solidair naar elkaar en enkel 

gericht op het kunstenaarschap, niet op roem”.249  

 

Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is een schets gegeven van het karakter van de mime aan de hand van de 

thema’s herkenbaarheid vertrouwdheid en saamhorigheid. De herkenbaarheid van de mime is 

bij de overheid een belangrijk criterium geweest voor bijvoorbeeld het toekennen van subsidies. 

De mimevoorstellingen waren echter niet altijd als zodanig herkenbaar. Dit is te verklaren door 

te wijzen op de artistieke diversiteit van de mime. Deze kwam mede tot stand door het 

individualistische karakter van de sector. De mime kende verschillende signaturen en bestond 

uit wisselende samenstellingen. Hiernaast ontbrak het mimerepertoire. De podiumkunst kende 
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geen door historie afgebakende identiteit. Als derde punt werd door onherkenbaarheid in de 

hand gewerkt door de slechte presentatie van mime naar buiten toe. Mimers profileerden zich 

bijvoorbeeld niet duidelijk naar theaterdirecteuren toe of brachten voorstellingen liever uit 

onder de noemer theater. 

 De matige herkenbaarheid van de mime hangt samen met de onvertrouwdheid van het 

publiek met de kunstvorm. Deze onvertrouwdheid werd tevens veroorzaakt door de 

ontoegankelijkheid van de mimevoorstellingen. Mimers waren het niet gewoon om rekening te 

houden met het publiek. De toegankelijkheid van de voorstellingen is in de loop der jaren echter 

wel groter geworden. 

 Artistiek gezien bestonden er duidelijk (menings)verschillen. Maar beleidsmatig zaten de 

mimekunstenaars juist wel op één lijn. Door de achterstandssituatie van de sector werden de 

kunstenaars ‘gedwongen’ samen te knokken voor de emancipatie van de mime. Het bestaan 

van één mimeopleiding droeg bij aan deze saamhorigheid. Maar in deze saamhorigheid 

ontstond langzamerhand wel een scheiding tussen de oudere en jongere mimers.  

 Naar buiten toe was de beleidsmatige saamhorigheid niet altijd even duidelijk. Door het 

individualistische karakter van de sector was de beroepsorganisatie bijvoorbeeld niet heel sterk 

ontwikkeld. Ook hadden mimekunstenaars weinig aandacht voor promotie, management en 

marketing. De mime is hiermee introvert te noemen. Ook werden artistieke discussies 

bijvoorbeeld intern gevoerd. Naar buiten toe was men vooral trots op elkaars werk. Deze 

solidariteit wordt ook uitgedrukt in het werken in collectieven.  

 De trefwoorden die het karakter van de mime beschrijven zijn hieronder opgesomd: 

• kleinschalig  

• divers 

• introvert 

• bescheiden 

• solidair 

• individualistisch 

Op dit punt is het algemene deel van de scriptie behandeld. Er is vastgesteld wat de 

Nederlandse mime is, hoe deze kunst zich ontwikkeld heeft en wat het karakter van de sector 

is. Nu kan specifieker ingegaan worden op wat het mimebeleid betekende voor de sector. In het 

volgende hoofdstuk wordt, in aansluiting op de conclusie uit hoofdstuk vier, van start gegaan 

met het beschrijven en analyseren van de gebeurtenissen in het jaar 1968, toen het eerste 

mimebeleid werd afgekondigd.  
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6 Afkondiging mimebeleid 

 

         “De mime is een uitbreidende olievlek.” 

Michael Helmerhorst250 

 

Vanaf 1968 werd de mime gezien als een aparte sector. Naast een kunstzinnige uitstraling 

ontstond in dit jaar ook maatschappelijke erkenning van de mime.251 Tussen mime en de 

overige podiumkunsten werd een formele scheidslijn getrokken en een afzonderlijke advies- en 

besluitvormingsprocedure en een geoormerkt mimebudget werden ingevoerd.252 Eerder had de 

overheid de Nederlandse mime nog geen structurele steun verleend. Wel waren er incidentele 

initiatieven. De projectsubsidies voor mime (hoofdzakelijk beurzen) kwamen uit de 

subsidiepotten van toneel en dans.253 Zo ontving Pantomimetheater Carrousel in 1958 als 

eerste mimegezelschap een projectsubsidie van het ministerie van OK&W.254 En Frits Vogels 

kreeg bijvoorbeeld een beurs om in Parijs bij Decroux te gaan studeren.255 In dit hoofdstuk 

wordt ingegaan op het belangrijke besluit om structureel subsidie aan de mime te verlenen en 

op de gebeurtenissen die met het besluit samenhingen. Zo wordt het voorstel van 

cultuurminister Klompé om één nationaal mimegezelschap te vormen uitgediept en wordt de 

organisatie van de belangenbehartiging van de mime die hierop volgde beschreven. Vervolgens 

wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: welke ontwikkelingen en discussies hebben 

geleid tot de vaststelling van de eerste subsidieregeling van de mime? En hoe zag deze eerste 

regeling eruit?   

 

6.1 Eén nationaal mimegezelschap  

 

Vóór de jaren zestig lijkt weinig discussie over de mime gevoerd te zijn. Hier is namelijk geen 

materiaal over te vinden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in de jaren zestig voor het eerst  

mimekunstenaars van de Nederlandse Mimeschool en later de School voor Bewegingstheater 

afkwamen. De kersverse mimekunstenaars zochten werkmogelijkheden en dit leidde tot een 

groeiende uitwisseling van ervaringen en visies en tot discussie met elkaar en met de overheid. 

Meerdere mimegroepen ontstonden én hadden succes.256 Er ontstond bovendien een goed 

contact met de pers.257  

De mimekunstenaars vroegen de overheid om een structurele subsidie voor de mime en 

cultuurminister Marga Klompé reageerde op de groei van de mimegezelschappen. Zij kwam met 

het voorstel om één nationaal mimegezelschap op te richten, met maximaal vijftig spelers die 

de verschillende stromingen in de mime zouden vertegenwoordigen. Het talent in de mime 

moest volgens de minister worden gebundeld.258 Klompé sprak de voorkeur uit voor “één goed 

geleid en bezet gezelschap, waarin verschillende artistieke mogelijkheden tot hun recht komen 
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en dat is afgestemd op de huidige en potentiële belangstelling van het publiek”.259 In 1967 

vroeg zij de Raad voor de Kunst advies over samenwerking in de mimesector in de vorm van 

eenwording tussen de mimegezelschappen. Zij wilde antwoord op de vraag of er in Nederland 

mogelijkheden bestonden voor vijf mimegezelschappen. Wat was de marktpositie van de mime 

binnen de totale vraag naar vormen van theater? Klompé vroeg zich af of er wel plaats was 

voor meer dan één mimegezelschap. De situatie zou volgens haar nog niet rijp genoeg zijn om 

ontwikkelingen mogelijk te maken van meerdere gezelschappen.260  

De Raad sprak in het Rapport Situatie Mimekunst261 net als de minister een voorkeur uit 

voor een grotere eenheid binnen de mimesector door samenwerking en coördinatie, maar dan 

wel met behoud van eigen visies van de mimegezelschappen. Het advies was om een centraal 

bureau op te richten. De subsidiering zou via dit bureau gebeuren en de salarissen zouden 

centraal worden uitbetaald. Ook werd geadviseerd een beroepsvereniging van mimebeoefenaars 

in te stellen omdat de interne en externe organisatie van mimegezelschappen veelal onduidelijk 

en gebrekkig was. Het gemis aan organisatie kwam volgens de mimekunstenaars door een 

gebrek aan erkenning van de mimekunst door de overheid. Het opzetten van een centraal 

bureau en een goede organisatie zou veel tijd en moeite kosten. Dit wilden de kunstenaars 

liever stoppen in het realiseren van doelstellingen van de gezelschappen, die door gebrek aan 

middelen waren blijven liggen. Het mimeveld wilde de verschillende artistieke identiteiten van 

de gezelschappen niet verliezen, maar besefte wel dat ze krachten moest bundelen, in dit geval 

tegen de minister. De mimegezelschappen wilden tegemoet komen aan de wensen van Klompé 

door met elkaar samen te werken.262  

Het onderzoek Mimespelen in Nederland, in 1969 in opdracht van CRM geschreven, 

richtte zich op de vraag of samenwerking van de bestaande mimegezelschappen 

nastrevenswaardig was. Op het moment van onderzoek waren er vijf Nederlandse 

mimegezelschappen: Bewth, Carrousel, Will Spoor, Cabamime en Funhouse. Zij droegen 

verschillende opvattingen van de mime uit. Carrousel kreeg jaarlijks subsidie van het Rijk en de 

gemeente Amsterdam. De andere gezelschappen kregen incidentele financiële steun, maar 

moesten de producties verder zelf financieren. Dit betekende een lage speelfrequentie en een 

groot verloop onder de spelers. De uitvoerende mimekunstenaars kregen geen of een geringe 

vergoeding en moesten vaak een vorm van sociale uitkering aanvragen. Maar betaling bleek 

voor de mimers niet het belangrijkste criterium te zijn om bij een gezelschap te werken. De 

tevredenheid met het werk binnen een gezelschap en de aantrekkingskracht van een ander 

gezelschap bleek tevens afhankelijk van de visie op mime en de werkwijze van het gezelschap. 

Dit maakte dat mimekunstenaars niet graag overstapten naar een ander gezelschap. De 

meerderheid van de mimekunstenaars vond daarom samenwerking in één groot gezelschap 

onnodig of onmogelijk. De conclusie van het onderzoek was dat een samengaan van twee of 

drie gezelschappen zou kunnen, een gehele versmelting was echter onmogelijk.263 
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6.2 Belangenbehartiging 

 

Mimekunstenaars verenigden zich om meer invloed uit te oefenen op het cultuurbeleid en om 

daarmee hun positie in de theaterwereld te versterken. Beroepsorganisaties werden opgericht 

om beroepsnormen te ontwikkelen, toezicht te houden op de opleiding en andere 

gemeenschappelijke belangen te behartigen. In 1968 richtten mimekunstenaars de 

werkgeversorganisatie de Vereniging van Gezelschappen op Mimegebied (VGM) en de 

werknemersorganisatie de Beroepsvereniging van Mime Beoefenaars (BMB) op.  

 De bestaande mimegezelschappen verenigden zich in de belangenvereniging VGM. 

Doelen van de VGM waren onder meer het bevorderen van samenwerking tussen de leden en 

het stimuleren van doelmatigheid in de werkwijze en dienstverlening. Het aantal leden van de 

VGM groeide met de toename van het aantal mimegezelschappen.264 Meestal werden 

belangenbehartigingsorganisaties via de subsidies aan de leden gesteund. Bij de oprichting van 

de VGM werd door de overheid echter onderkend dat de mime zich in een zodanige 

achterstandsituatie bevond ten opzichte van andere podiumkunsten dat een bundeling van de 

gemeenschappelijke belangen geboden was, wilde de mime zich kunnen handhaven. Het Rijk 

besloot daarom in dit geval wel de instandhouding van de VGM als een overkoepelende 

instelling in het geheel te regelen. De VGM zou een op de emancipatie van de mime gericht 

beleid moeten vormgeven en zou een platform moeten bieden aan mimegezelschappen 

waardoor zij zich sterker konden opstellen in de strijd om meer subsidie. Het bureau zou tevens 

diensten verlenen aan de leden op zakelijk en administratief terrein.265 

 De VGM hield op te bestaan in 1985 (hierover wordt meer verteld in hoofdstuk negen). 

Een groot aantal van de via de VGM gesubsidieerde gezelschappen richtten vervolgens de 

werkgeversorganisatie de Mime Combinatie op.266 De doelstellingen werden beperkt tot het 

bundelen en coördineren van zakelijke en administratieve belangen van de grotere min of meer 

structureel gesubsidieerde mimegezelschappen bij overheden en bij derden.267 In 1984 stond 

WVC op het standpunt dat de belangenbehartiging niet langer rechtstreeks door het ministerie 

gesubsidieerd diende te worden. Wel wilde WVC de directe belangenbehartiging subsidiëren via 

overdracht van subsidie door mimegroepen aan hun belangenvereniging. Voor projectgroepen 

was deze constructie echter slecht haalbaar, zij hadden namelijk een zwakke financiële basis.268  

 Vanaf 1993 behartigde de Mime Combinatie ook de belangen van de ad hoc mime.269 

Een voorwaarde voor personen of gezelschappen die lid wilden worden, was dat zij op 

regelmatige professionele basis mimevoorstellingen produceerden.270 In 1997 werd de 

verenging opgeheven en sloten de gezelschappen zich aan bij de Vereniging van Nederlandse 

Toneelgezelschappen, welke haar naam veranderde in de Vereniging van Nederlandse 

Theatergezelschappen.271  
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De Raad voor de Kunst zag het advies tot de oprichting van een beroepsvereniging van 

mimekunstenaars opgevolgd. Met bemiddeling van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen 

werd de BMB opgericht.272 Deze vereniging behartigde de belangen van individuele 

mimebeoefenaars in elke situatie. De BMB had bijvoorbeeld ook leden die mimedocent waren. 

VGM behartigde enkel de belangen van leden die verenigd waren in een van de aangesloten 

gezelschappen. In tegenstelling tot de VGM kreeg de BMB geen middelen van de overheid.273 

De oprichters van de BMB constateerden dat de overheid zich niet geheel onthield van steun 

aan de mime, maar dat de kunstvorm in Nederland wel degelijk werd ondergewaardeerd in 

vergelijking met andere theaterkunsten.274  

In de jaren zeventig kwam de roep om een grotere eenheid in het vakbondsbestel van 

kunstenaars. Hiertoe werd in 1976 de Kunstenaarsorganisatie NVV (KONVV) opgericht. In de 

KONVV fuseerde de BMB met andere kunstenaarsverenigingen. Spoedig werd de naam 

gewijzigd in Kunstenbond FNV en later in FNV KIEM. Het doel van de vakbond was het 

behartigen van de belangen van de leden, die werkzaam waren in de kunst en cultuur. De 

Kunstenbond was opgebouwd uit verschillende vakgroepen die zich bezighielden met de 

arbeidsvoorwaarden en de sociaal-economische positie van de leden.275 In een notitie van de 

KONVV is te lezen waarom in 1976 een vakgroep mime in het leven was geroepen: “De mime 

bestaat en wil ook als zodanig erkend worden. Haar bestaan is in Nederland afhankelijk van de 

mate van erkenning door de overheid”.276 Als vakorganisatie was de bond tot 1978 lid van de 

Federatie van Kunstenaarsverenigingen. De Federatie was opgericht in 1946, leden waren 

verschillende kunstenaarsberoepsverenigingen. De organisatie wilde de inbreng van 

kunstenaars ten aanzien van het beleid van de overheid bundelen en coördineren. De Federatie 

bemoeide zich met inhoud van het kunst- en cultuurbeleid, en deed aan materiele 

belangenbehartiging.277   

In 1989 werd op aandringen van het mimeveld door de Federatie van 

Kunstenaarsverenigingen en de Mime Combinatie het Mime Platform opgericht. Leden van het 

overlegorgaan waren vertegenwoordigers uit het mimeveld: (ad hoc) gezelschappen, de Mime 

Combinatie, de Mime Opleiding en het NMC.278 Het doel van het overleg was om te komen tot 

een programma van wensen ten aanzien van de mimesector in verband met het Tweede 

Kunstenplan. Het Mime Platform wilde meningen die in het mimeveld bestonden meegeven aan 

de Raad voor de Kunst.279   

 

6.3 Subsidiestructuur 

 

De gezelschappen dienden snel na de oprichting van de VGM een subsidieverzoek in bij het 

ministerie, vanwege de moeilijke situatie voor de mime die was ontstaan wegens het gebrek 

aan middelen.280 De begrotingen voor het seizoen 1968-1969 waren met één brief ingezonden 
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maar deze brief bevatte vervolgens de begrotingen per gezelschap in aparte enveloppen. Uit de 

afzonderlijk ingediende begrotingen bij de aanvraag van VGM leidde Klompé af dat er weinig 

samenwerking op gang was gekomen.281 Zij wees het subsidieverzoek af. In Nederland zou 

geen markt zijn voor vijf mimegezelschappen, ook al werkten zij op een bepaalde wijze samen. 

Klompé had zich immers afgevraagd of er überhaupt wel plaats was voor meer dan één 

mimegezelschap. Hiernaast was het budgettair onmogelijk het totaal begrote bedrag ter 

beschikking te stellen.282  

Klompé schreef de Raad dat in het Rapport Situatie Mimekunst te weinig was nagedacht 

over de mogelijkheden van vijf gezelschappen die elkaar beconcurreerden op de bescheiden 

mimemarkt.283 De VGM reageerde hier weer op met de mening dat het juist de goede kant 

opging met de mime. De vraag naar mimevoorstellingen groeide en er werden dan ook meer 

mimevoorstellingen gegeven. Bovendien groeide de aandacht van de pers voor de mime. De 

VGM sprak van een vicieuze cirkel, die pas met subsidies kon worden doorbroken. Niet 

gesubsidieerde instellingen konden namelijk met weinig middelen niet veel brengen, wat de 

markt klein zou houden. De VGM betwijfelde of een samenvoeging van gezelschappen kon 

werken vanwege de uiteenlopende visies. Samenvoeging zou een verarming van de mime 

betekenen en de toekomstmogelijkheden van studenten van de mimeschool zouden beperkt 

worden. Dit was in tegenspraak met het feit dat de overheid deze opleiding financieel steunde. 

De hoge investeringen die een samenvoeging zou betekenen, konden beter direct ten goede 

komen aan de gezelschappen.284 

De VGM bood de minister in 1969 een organisatorisch samenwerkingsplan van de vijf 

mimegezelschappen aan, in de hoop zo tegemoet te komen aan de eisen en in aanmerking te 

komen voor subsidie.285 Een gezamenlijke administrateur zou in dienst treden van de VGM en 

de salarisadministratie en overige boekhoudingen doen, de gezamenlijke publiciteit bevorderen 

en uitvoeren en het ontwerp en beheer van het gemeenschappelijke technische apparaat en 

ruimtelijke voorzieningen als taak op zich nemen. Voor een onafhankelijke artistieke ontplooiing 

was het echter wel noodzakelijk dat de zakelijke leiding per gezelschap zou blijven gebeuren.286 

De begrotingen werden ditmaal collectief ingestuurd. Het overzicht bestond uit een algemeen 

gedeelte voor onder meer administratie en secretariaat plus een specifiek gedeelte dat per 

gezelschap verschilde.287 Het plan werd besproken in de Raad voor de Kunst. Zowel over een 

constructie met vijf zakelijke leiders als met één zakelijk leider kon geen overeenstemming 

worden bereikt.288  

Een indirect gevolg van het voorstel van Klompé om één nationaal mimegezelschap te 

vormen, was dat binnen de Raad voor de Kunst een permanente Commissie Mimekunst werd 

gevormd. Hierin werden zaken die de mime betroffen besproken. Zo stelde de commissie in 

1969 voor om het eerste Nederlandse Mimefestival te houden. Om de artistieke diversiteit van 

de Nederlandse mimegezelschappen te tonen, specifiek aan het ministerie van CRM, en de 

                                       
281 Klompé, M.A.M. (1968, 20 augustus). Mimekunst.   
282 Klompé, M.A.M. (1968, 20 augustus). Subsidieverzoek. 
283 Klompé, M.A.M. (1968, 20 augustus). Mimekunst. 
284 VGM. (1968). 
285 VGM. (1969, 04 maart). 
286 Knulst, W.P. (1969, september). p.46-47. 
287 VGM. (1969). 
288 Knulst, W.P. (1969, september). p.46-47.  



 
 

52

belangstelling voor mime te prikkelen. Bij de organisatie ervan zou het idee van een centraal 

bureau in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. Hiervoor werd een gezamenlijke begroting 

met subsidieverzoek naar het ministerie gestuurd. Hiernaast bleef de commissie zoeken naar 

een tegemoetkoming aan de voorwaarde van de minister, zodat gezelschappen in aanmerking 

konden komen voor subsidie maar hun artistieke autonomie zouden behouden.289  

Op 01 januari 1970 werd besloten om de vijf bij de VGM aangesloten 

mimegezelschappen in salariskosten te subsidiëren. Een bepaald percentage van het salaris 

werd door het ministerie gegarandeerd maar de aanvulling moest door de gezelschappen zelf 

worden geregeld. Het maximum gesubsidieerde arbeidsplaatsen werd gesteld op vijftig.290  

De keuze voor afkondiging van een mimebeleid was gebaseerd op de erkenning van een 

gemeenschappelijke ambachtelijke identiteit van mime- en pantomimegezelschappen: “de 

mimebeoefening zou bovendien artistiek, organisatorisch en financieel in een opbouwfase 

verkeren die het wenselijk maakte om een praktische scheiding aan te brengen met de andere 

theatersectoren”.291 Frits Vogels ziet het saamhorig optreden van de mimesector als de 

aanleiding voor dit besluit. De mime oefende druk uit op de beleidsmakers. Simon Dik, 

toenmalig voorzitter van de VGM, richtte zich namelijk als woordvoerder van het mimeveld 

succesvol tot Klompé. Dit leidde tot de afkondiging van een apart mimebeleid.292  

 

Conclusie 

 

Eind jaren zestig kwam de eerste lading afgestudeerden van de Nederlandse Mimeschool en 

later de School voor Bewegingstheater af. Zij zochten naar werkmogelijkheden en eisten 

subsidie. Het voorstel van cultuurminister Klompé om te komen tot één nationaal 

mimegezelschap was voor hen onaanvaardbaar. De mimegezelschappen hadden namelijk te 

zeer uiteenlopende visies.  

In de discussie over het plan om te komen tot één nationaal mimegezelschap namen 

veld, overheid en adviescollege verdeelde posities in. Zij namen verschillende zaken als 

uitgangspunt. De minister ging uit van de marktpositie van de mime, de Raad voor de Kunst 

van de gebrekkige organisatorische opzet van mimegezelschappen en de VGM nam de artistieke 

pluriformiteit van gezelschappen als belangrijkste punt van overweging. Minister Klompé kwam 

met haar voorstel voor de mimesector, toen de nood al aan de man was. Vele kunstenaars 

waren al afgestudeerd en op zoek naar werk. Hiernaast werd de diversiteit van de mime door 

de overheid niet als een duidelijk kenmerk van de kunst gewaardeerd. De samenvoeging van de 

gezelschappen tot één nationaal gezelschap zou immers weinig ruimte laten aan de 

ontwikkeling van nieuwe mimevormen.  

De actie van Klompé leidde echter wel degelijk tot positieve structurele ontwikkelingen 

in de mimesector. Mimers gingen met elkaar en met de overheid in discussie en 

beroepsorganisaties werden opgericht. De overheid stimuleerde dit door de VGM te subsidiëren.  

Bij de Raad voor de Kunst werd een aparte commissie mimekunst ingesteld. Uiteindelijk 

erkende de minister de gemeenschappelijke identiteit van de mimegezelschappen. In 1970 
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werd de eerste subsidiestructuur voor de mime ontworpen, waarin bij vijf mimegezelschappen 

van de VGM vijftig arbeidsplaatsen werden (mede)gefinancierd.  

Het krijgen van subsidie biedt een gezelschap mogelijkheid tot continuïteit en tot het 

produceren van meer voorstellingen. Dit betekent een impuls voor de vraag van het publiek en 

voor de aandacht van de pers. Er ontstond bij de overheid nu een structuur voor de mime met 

een apart mimebudget en een aparte mimeadvies- en besluitvormingsprocedure. Zodoende is 

deze beslissing een belangrijke stap op de weg naar emancipatie.  Maar er zitten ook andere 

kanten aan de beslissing van CRM. Door strenge eisen te stellen aan de hoeveelheid 

gezelschappen en werknemers werd de ruimte voor de mime juist ook beperkt. Bovendien is 

het tegenstrijdig dat de overheid wel de Mime Opleiding financierde en vervolgens een 

beperking stelde aan het aantal werkplekken.  

Hiermee komt de vraag aan de orde hoe de eerste subsidiestructuur voor de mime in de 

praktijk functioneerde. Het volgende hoofdstuk handelt dan ook over de gevolgen van de VGM- 

subsidiestructuur. Voor het overzicht is eerst nog hieronder het handelen van de overheid in 

een opsomming geplaatst: 

 

Positief handelen van de overheid met betrekking tot de afkondiging van het mimebeleid rond 

1968 

• Overheid reageert op de ontwikkeling in de mimesector, onder andere met onderzoek 

• Handelen cultuurminister gooit de discussie open 

• Overheid stimuleert belangenbehartiging 

• Overheid stelt aparte mimestructuur in 

• Overheid kondigt eerste subsidieregeling af 

• Overheid erkent groei en gemeenschappelijke identiteit mimesector 

 

Negatief handelen van de overheid met betrekking tot afkondiging van het mimebeleid rond 

1968 

• Overheid reageert laat 

• Overheid heeft niet vooruitgeblikt 

• Overheid stimuleert de diversiteit van de mime niet  

• Beleid van de overheid is tegenstrijdig met het steunen van de opleiding en het 

tegelijkertijd beperken van de arbeidsplaatsen 
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7 Inflexibele mimeregeling  

 

“25-jaar mime […], geen bloemen, geen toespraken.” 

 Jules Hoogma293 

 

De Raad voor de Kunst constateerde in 1973 dat de sinds 1970 gesubsidieerde gezelschappen 

gegroeid waren. De gezelschappen hadden een publiek bereikt, een groter aantal voorstellingen 

gegeven en meer producties gemaakt. Dit werd gezien als een bewijs dat het ontvangen van 

subsidie de mimebeoefening in Nederland deed groeien.294 Er klonken echter ook andere 

geluiden. Jan Holvast schreef in Mickery Mouth dat de subsidiestructuur via de VGM de 

doorstroming van nieuwe en jonge gezelschappen onmogelijk maakte.295 In hetzelfde nummer 

noemt Jules Hoogma de subsidiestructuur stug en de werksituatie voor de Nederlandse 

mimespeler belabberd.  Mime voerde volgens hem een harde strijd “[…] om erkenning door het 

publiek, maar vooral door de overheid”.296 In dit zevende hoofdstuk wordt de werking van de 

eerste subsidiestructuur uiteengezet, evenals de voorstellen die zijn gedaan om de regeling te 

verbeteren.  

 

7.1 Arbeidsplaatsen 

 

De eerste subsidiestructuur voor de mime was vrij gesloten. De VGM verdeelde de 

subsidiegelden over de verschillende gezelschappen. De minister van CRM stelde hieraan als 

voorwaarde dat het aantal medewerkers in totaal niet meer dan vijftig mocht bedragen. Holvast 

en Hoogma verwijzen in hun artikelen in Mickery Mouth naar dit maximum aan gesubsidieerde 

arbeidsplaatsen. Deze restrictie van de minister maakte dat mimegezelschappen zelf niet 

konden uitbreiden en vernieuwing van buitenaf ook onmogelijk was. Bovendien vormden 

nieuwe subsidiegegadigden een bedreiging voor de gesubsidieerde gezelschappen. Naast de 

vijftig bij de VGM werkende mimekunstenaars beoefenden in 1973 namelijk nog dertig 

individuen de mime en elk jaar studeerden nieuwe mimers af aan de Mime Opleiding.297  Eva 

van Schaik schreef over deze frictie: “Ministeries van Onderwijs & Wetenschappen en CRM 

liepen elkaar voor de voeten, je mocht het vak wel leren, maar kon het niet uitvoeren”.298 

Ook de BMB ervoer de bestaande subsidiestructuur als negatief. In een notitie schreef 

de beroepsvereniging: “Problemen zijn de beoordelingsnormen voor de mimebeoefenaar en de 

daaruit voortvloeiende financiële consequenties bij het hanteren en het van toepassing brengen 

van de salarisregeling”. De gedachten van de BMB gingen uit naar een adviescommissie die als 

uitgangspunt zou nemen dat íedere beroeps mimebeoefenaar en niet enkel de bij een 

gezelschap aangeslotene aanspraak kon maken op de subsidieregeling.299 Hiernaast vond de 
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BMB het zorgelijk dat het gesubsidieerde percentage van het salaris zo laag was, dat veel 

mimebeoefenaars niet eens een sociaal minimum gegarandeerd kregen.300 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7 Pamflet van KONVV uit 1976 over de demonstratie van kunstenaars  

voor het recht op subsidie301 
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De Raad voor de Kunst vond het onjuist om zonder meer aan een maximum van vijf 

gezelschappen vast te houden. Met toestemming van de minister werd het maximum van vijf 

gezelschappen door de VGM verruimd.302 Enkele nieuwe gezelschappen traden toe tot de 

VGM.303 Ook stelde de Raad voor het aantal beschikbare medewerkersplaatsen binnen de VGM 

uit te breiden met tenminste vijf. Het argument van de minister tégen deze uitbreiding van de 

arbeidsplaatsen was dat hem de levensvatbaarheid en het maatschappelijk functioneren van de 

mime niet voldoende duidelijk was.304 De Raad had echter de minister eerder het advies 

gegeven dat het bestaan van meerdere groepen gerechtvaardigd was, juist omdat een 

gedifferentieerd aanbod ten goede zou komen aan de maatschappelijke relevantie waaraan de 

minister zoveel belang hechtte.305  

Uiteindelijk werd op andere wijze meer werk voor de mime gecreëerd. Op 30 juli 1975 

kondigde het Ministerie van CRM aan een bedrag beschikbaar te stellen voor 

mimegezelschappen die niet al via de VGM werden gesubsidieerd.306 Het doel was om tijdelijk 

projecten mogelijk te maken, ten gunste van nieuwe impulsen in de mime.307  

Een jaar later vergaderde de Commissie Mimekunst van de Raad voor de Kunst over de 

noodzaak van het doorbreken van de limiet van vijftig gesubsidieerde mimers. Over de wijze 

waarop dit moest gebeuren was nog wel discussie: moesten  mimemedewerkers of enkel 

mimespelers worden gesubsidieerd? De VGM was voorstander van het subsidiëren van alle 

mimemedewerkers, want wanneer technici bijvoorbeeld buitengesloten zouden worden, zouden 

voorstellingen gewoonweg niet mogelijk zijn. Gezelschappen moesten daarom in hun totaliteit 

worden gesubsidieerd. De Raad vond echter dat de mimespeler prioriteit had. De Raad en de 

VGM werden het toch eens over een advies aan de minister. Volgens hen bood de huidige 

subsidiering van het mimebestand onvoldoende bestaanszekerheid en bovendien zouden meer 

dan vijf gezelschappen in de subsidiering moeten worden betrokken. De gezelschappen zouden 

hun personele bezetting uit moeten kunnen breiden. Er moest in het percentage van de 

salarisgarantie wel onderscheid gemaakt worden tussen mimespelers en niet typisch mime 

gerichte medewerkers.308 Het is uit het archiefonderzoek niet duidelijk geworden welke reactie 

van het ministerie op dit advies kwam. 

 

7.2 Instituut voor de mime 

 

In 1972 evalueerde de Raad voor de Kunst de vijf gezelschappen die bij de VGM waren 

aangesloten. Naar aanleiding hiervan werd de Projectcommissie Mimestructuur en 

subsidiebeleid ingesteld. Het doel was dat deze commissie de vragen en problemen zou 

uitwerken waar de permanente commissie op was gestoten bij de evaluatie. In 1973 werd een 

advies uitgebracht als resultaat van het overleg over de situatie van de mime in Nederland. De 
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projectcommissie deed voorstellen voor een nieuwe subsidieregeling voor de mime, die in zou 

gaan bij aanvang van het seizoen 1973-1974.309  

Het rapport bevatte onder meer de aanbeveling een Instituut voor de Mime op te 

richten. Elk gezelschap of persoon die zich bezighield met mime zou een subsidieaanvraag 

kunnen indienen bij dit instituut.310 Het instituut zou een, binnen de door de minister 

goedgekeurde regels, autonoom beleidsbepalend en beleidsuitvoerend orgaan zijn. De taken 

van het instituut zouden het beheren en verdelen van de voor de mime beschikbare rijksgelden 

zijn.311 Ook zou het instituut mimewerkzaamheden coördineren, overlegsituaties creëren en de 

integratie van de mime in de maatschappij bevorderen. Werkzaamheden die nu bij de minister, 

ambtenaren en de Raad lagen, zouden naar het instituut worden gedelegeerd.312   

De VGM en de BMB steunden dit voorstel van de Raad. In een notitie van de BMB stond 

geschreven: “Er zal een organisatievorm moeten worden gevonden die mime als totaliteit kan 

bevorderen en stimuleren en tevens de eigenheid ervan bevordert en tot bloei brengt. Daarvoor 

heeft de mime een onafhankelijk instituut nodig […] dat door de overheid van de nodige 

middelen wordt voorzien”. Dit instituut voor de mime zou de gelden verdelen. De 

mimebeoefenaars zouden in dienst komen bij het instituut en zo worden verhuurd.313 

Voor het seizoen 1973-1974 werd een interimregeling voorgesteld, als overgangsfase 

naar het volgende seizoen waarin de nieuwe subsidiestructuur die van 1970 zou vervangen. De 

subsidie van de bestaande groepen zou worden gecontinueerd. Ook zou geld vrij moeten komen 

voor de subsidiering van enkele nieuwe initiatieven. Vanaf 01 september 1973 zou het Instituut 

voor de Mime de open sollicitaties naar subsidies voor het seizoen 1974-1975 voorbereiden.314 

Op 07 augustus 1974 ontving de VGM een brief van het ministerie. Daarin werd onder 

andere vermeld dat minister Van Doorn “op het voorstel van de Raad om te komen tot 

oprichting van een instituut voor de mime afwijzend heeft moeten beschikken”. De Raad voor 

de Kunst en de BMB waren niet op de hoogte gebracht van dit besluit. Daarom, en omdat de 

beslissing niet gemotiveerd werd, verzocht de BMB de minister om een onderhoud.315 Over de 

afloop van dit onderhoud is geen informatie gevonden in de archieven.  

 

Conclusie 

  

De subsidiestructuur via de VGM was stug en functioneerde niet voldoende. Het beperkte aantal 

arbeidsplaatsen betekende gedwongen parttime banen voor mimekunstenaars en geen 

mogelijkheden voor vernieuwing en uitbreiding van de sector. Net afgestudeerden aan de Mime 

Opleiding hadden geen werkmogelijkheden. Kortom: de mime zat in een vacuüm. Voorstellen 

van de Raad voor de Kunst en de belangenorganisaties voor verruiming van de arbeidsplaatsen 

en voor instelling van een instituut voor de mime haalden bakzeil bij het ministerie.  

Het argument van de minister tegen deze ideeën was dat de levensvatbaarheid en het 

maatschappelijk functioneren van de mime niet voldoende duidelijk was. Dit aangedragen 
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argument is dubieus. De jaren zeventig vormden namelijk juist een periode van explosieve 

groei in de mime. De mime was dus wel degelijk levensvatbaar! Uiteindelijk werd de gesloten 

structuur enigszins opengebroken doordat de overheid een bedrag beschikbaar stelde voor 

mimegezelschappen die niet al via de VGM werden gesubsidieerd om tijdelijk projecten mogelijk 

te maken. 

In dit hoofdstuk valt op dat het veld en de Raad voor de Kunst het vaak met elkaar eens 

worden, maar dat het ministerie en de Raad zelden op één lijn liggen. De minister volgde het 

advies om de arbeidsplaatsen voor de mime uit te breiden bijvoorbeeld niet op. Ook wees de 

minister het voorstel van de Raad en het veld af om een instituut voor de mime op te richten. 

Over deze afwijzing werd de BMB niet ingelicht en ook de Raad werd niet geïnformeerd. De 

Raad wordt geacht te functioneren als een adviescollege met gespecialiseerde kennis. Het 

reageren van de minister doet de vraag opkomen of de Raad voor de Kunst, in het bijzonder de 

commissie mime, wel serieus genomen werd.  

Een andere vraag die opkomt is hoe het veld met deze afwijzingen en argumentatie 

omging. Deed het veld nog een nieuwe poging om het starre subsidiesysteem te doorbreken en 

meer ruimte voor de mime te creëren? Hier wordt in het volgende hoofdstuk op ingegaan. 

Allereerst wordt hier voor het overzicht het handelen van de overheid in een opsomming 

geplaatst. 

 

Positief handelen van de overheid ten aanzien van de mime in het begin van de jaren zeventig 

• Overheid verruimt het maximum aantal gezelschappen dat gesubsidieerd kan worden 

• Overheid trekt geld uit om tijdelijk projecten in de mime mogelijk te maken  

 

Negatief handelen van de overheid ten aanzien van de mime in het begin van de jaren zeventig 

• Overheid houdt vast aan maximum arbeidsplaatsen 

• Overheid hanteert een te laag percentage salarisgarantie 

• Overheid volgt adviezen van de Raad voor de Kunst niet op 

• Overheid motiveert het besluit met betrekking tot het instituut voor de mime niet 

• Overheid licht beroepsvereniging en de Raad voor de Kunst niet in over dit besluit 
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8 Mimeoorlog 

 

“Dertig jaar mime in Nederland […] dertig jaar oorlog tegen papieren tijgers.” 

VGM/KONVV316 

 

In voorgaande hoofdstukken zijn voorbeelden beschreven van de strijd die het mimeveld voerde 

om subsidie te krijgen en om de subsidieregeling te verbeteren. Vervolgens bleek dat in de 

Toneelnota uit 1976 van Minister van Doorn geen mimeparagraaf was opgenomen. In de 

hieraan voorafgaande kunstnota was dit echter wel toegezegd.317 De mimers maakten zich 

daarom kwaad! Naar aanleiding van deze situatie besloot de Raad voor de Kunst om zelf een 

nieuw subsidieplan te maken voor de mime. In 1977 ontwierp de Commissie Mimekunst het 

Vierjarenplan Mime. De uitvoering van dit plan liep echter niet voorspoedig. Het gevecht dat de 

mime leverde om het Vierjarenplan gerealiseerd te zien, wordt de Mimeoorlog genoemd.318 In 

dit hoofdstuk wordt beschreven wat het Vierjarenplan inhield en hoe de uitvoering hiervan (niet) 

verliep. De hieraan verbonden discussie over de prioriteiten die gesteld moesten worden bij 

besteding van mimegelden is in de tweede paragraaf uiteengezet. Als laatste wordt de reactie 

van het mimeveld besproken. 

 

8.1 Vierjarenplan Mime 

 

Met het Vierjarenplan moesten “fasegewijs de ergste knelpunten in de steeds achtergestelde 

mimesector” weggenomen worden. In 1980 zou de mime volledig gesubsidieerd moeten zijn.319 

Een van de redenen voor het plan was dat een half salaris voor de mimespelers niet houdbaar 

bleek te zijn.320 Niet alleen de salarisstop, maar ook de personeels- en gezelschapsstop moesten 

structureel weg gewerkt worden, zodat meer perspectieven zouden ontstaan voor nieuwe 

mimekunstenaars.321 In het Vierjarenplan zouden reguliere arbeidsplaatsen geschapen worden 

voor 65 mimespelers.322 De minister van CRM aanvaarde het concept in eerste instantie. Maar 

hoewel het Vierjarenplan door Van Doorn als beleidsuitgangspunt werd geaccepteerd, werd het 

niet gegarandeerd met (verruiming van) financiële middelen.323  

Dit was reden voor de Commissie Mimekunst van de Raad voor de Kunst om in 1979 het 

adviseringswerk op te schorten en zich te bezinnen op haar functioneren.324 De directe 

aanleiding was de bekendmaking van de ontwerpbegroting van CRM voor het kunstenseizoen 

1979-1980. Met de bedragen die daarin genoemd werden, was volgens de commissie het 

Vierjarenplan onuitvoerbaar.325 De commissie eiste een antwoord van de minister inclusief de 

cijfers die het plan wél mogelijk zouden maken. In een reactie op deze eis werd door de 

                                       
316 VGM & KONVV. (1980).  
317 Zonneveld, L. (1997). p.341. 
318 Schaik, E. van. (1980, 19 maart). p.126. 
319 N.n. (1979). Vierjarenplan Mime dient verwezenlijkt. p.2-4. 
320 Schaik, E. van. (1980, 19 maart). p.126. 
321 N.n. (1970). p.24.  
322 Bresser, J.P. (1980, 26 januari). 
323 N.n. (1979). Vierjarenplan Mime dient verwezenlijkt.p.2-4. 
324 N.n. Bulletin vakgroep mime. p.4. 
325 N.n. (1970). p.24. 
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overheid echter niets beloofd.326 Vanwege de ontoereikende gegevens van CRM moest een 

financieringsopzet ontbreken bij het advies van de Commissie Mimekunst voor het mimeseizoen 

1979-1980. In dit advies wees de commissie op de groei van de mime in Nederland, die bleek 

uit toenemende publieke belangstelling, geslaagde mimefestivals, aanvragen uit het buitenland 

en de verdubbeling van het aantal mimevoorstellingen.327  

Wanneer uitvoering van het afgesproken ‘saneringsplan’ voor de mime geen prioriteit 

zou krijgen, vroeg de commissie zich af of advisering eigenlijk wel zinvol was. Het functioneren 

van het adviescollege als geheel kwam ter discussie te staan.328 In de Volkskrant werd bericht 

dat de afdeling mime van de Raad voor de Kunst het werk staakte en dat de afdeling daarom 

geen adviezen meer zou uitbrengen.329  

De vakgroep mime van de Kunstenaarsorganisatie KONVV stond achter de Raad voor de 

Kunst en ondernam actie. De bond stuurde een brief naar CRM waarin de eis van realisering van 

het faseringsplan werd gesteld. De vakgroep eiste bovendien dat het ministerie een 

regeringsbeleid ten aanzien van de mime zou ontwikkelen. De pers werd ingelicht en een 

kaartenactie werd georganiseerd. Cultuurminister Gardeniers ontving zo’n vijfhonderd kaarten 

van mimekunstenaars.330  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8a  Voorkant van een kaart uit de kaartenactie van KONVV in 1979331 

 

                                       
326 N.n.  Bulletin vakgroep mime. p.4. 
327 N.n. (1978). p.2-11. 
328 N.n. (1970). p.24. 
329 N.n. (1979). Knipselkrant CRM. p.46. 
330 N.n.  Bulletin vakgroep mime. p.5-6. 
331 KONVV. (1979). Faseringsplan nu! 
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Afbeelding 8b  Achterkant van een kaart uit de kaartenactie van KONVV in 1979332 

 

Nadat politici door de bond waren benaderd, werd minister Gardeniers ter verantwoording 

geroepen bij de kamerbehandeling van de kunstenbegroting in 1979. Voor de mime werd alsnog 

een bedrag extra uitgetrokken: driekwart miljoen.333 Dit bedrag was onderdeel van een 

totaalbedrag voor tekorten bij groepen die nieuwe theaterontwikkelingen stimuleerden.334  

 

8.2 Verdwenen mimegeld 

 

Na de toekenning van het ‘extra’ bedrag in 1979, barstte een discussie los over hoe dit 

mimegeld besteed zou moeten worden. De vraag stond centraal of het geld moest worden 

besteed aan uitbreiding óf aan verbetering van de arbeidsplaatsen.335 Het veld koos voor 

uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. Eerst moest je immers kunnen werken, dan pas 

kwamen verhogingen van salaris en pensioen aan de orde.336 In eerste instantie had de VGM 

prioriteit gegeven aan arbeidsvoorwaarden waar de KONVV werkgelegenheid voorrang gaf.337 

Maar uiteindelijk kwamen de VGM en de KONVV tot een gezamenlijk standpunt waarmee 

werkgelegenheid prioriteit in de onderhandelingen kreeg.338 

                                       
332 KONVV. (1979). Faseringsplan nu! 
333 KONVV. (1978). De stille boodschap. 
334 VGM & KONVV. (1980). 
335 Schaik, E. van. (1980, 19 maart). p.126. 
336 Smiers, J. (1980). p.4-5. 
337 Raad voor de Kunst. (1978). p. 2-11. 
338 Smiers, J. (1980). p.4-5. 
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Ook de Raad voor de Kunst vond het veilig stellen van positieve ontwikkelingen binnen 

de bestaande samenwerkingsverbanden het meest noodzakelijk. Werkgelegenheid had daarom 

prioriteit boven arbeidsvoorwaarden en de Raad voor de Kunst, de KONVV en de VGM wilden 

het geld gebruiken om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren.339 CRM was echter van mening dat 

verbetering van de arbeidsomstandigheden belangrijker was.340 Het ministerie wilde het bedrag 

gebruiken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren van de mimegezelschappen die jaarlijks 

subsidie ontvingen.341  

Met een definitief besluit wilde het ministerie echter wachtten tot de onderhandelingen 

tussen KONVV en VGM over de Mime CAO waren gevoerd. Daarom werd een deel van het 

subsidiebedrag en een percentage loonsverhoging nog achter gehouden. CRM vroeg de 

gezelschappen binnen twee weken een nieuwe begroting te maken.342 Het veld protesteerde 

hiertegen. De vakgroep mime van de KONVV benaderde de Raad voor de Kunst, de VGM en de 

mimegezelschappen in een poging een actie op te zetten om het schrijven van nieuwe 

begrotingen te boycotten. Omdat de actie net in de vakantieperiode viel, lukte dit niet. De bond 

adviseerde de groepen vervolgens een protestbrief bij de nieuwe begrotingen te voegen. Vele 

groepen volgden dit advies.343 

In een brief aan CRM protesteerde de vakgroep mime van de KONVV tegen het negeren 

van ontwikkelingen bij de gezelschappen, het negeren van het advies van de Raad en het niet 

informeren en horen van de vakgroep. Samengevat: tegen het eigenmachtig en onbeleidsmatig 

optreden van CRM. De vakgroep stelde de uitvoering van het faseringsplan, meer 

arbeidsplaatsen en invoering van arbeidsvoorwaarden als eisen in de brief. Hierop volgend werd 

de overheid een compromisvoorstel geboden, waar het ministerie weigerde op in te gaan. Het 

argument van CRM was dat onduidelijkheid bestond over wat het CAO overleg zou opleveren. 344 

Op 12 december was de CAO door alle partijen goedgekeurd. Het ministerie van CRM 

deelde mee dat het nog enkele maanden kon duren voordat alles intern was afgerond. Het 

probleem was echter dat het geld dat op 31 december 1979 niet zou zijn uitgegeven, zou 

terugvloeien naar de staatskas!345 De situatie wordt als volgt door Trouw beschreven: “[…] de 

goocheltruc, waarmee de ambtenaren van CRM de mimesector op mysterieuze en onthutsende 

wijze wisten te beduvelen”.346 

 

8.3 Het Zwartboek 

 

Aan het eind van 1979 was het onduidelijk waar het extra mimegeld gebleven was. De VGM en 

de KONVV gaven daarom een zwartboek uit, getiteld De verdwenen driekwart miljoen, waarin 

een overzicht werd gegeven van het “wanbeleid” van CRM. De mimers voelden zich belazerd. In 

het zwartboek was geïnventariseerd wat van het Vierjarenplan gerealiseerd was: geen 

productiebureau, pensioen of uitbreiding van arbeidsplaatsen. Wel gerealiseerd was  de subsidie 

                                       
339 Raad voor de Kunst. (1979). p.2-4. 
340 Schaik, E. van. (1980, 19 maart). p.126. 
341 N.n. (1980, 29 januari). 
342 Raad voor de Kunst. (1978). p.2-11. 
343 N.n. Bulletin vakgroep mime. p.4-6. 
344 N.n. Bulletin vakgroep mime. p.4-6. 
345 N.n. (1980, 29 januari). 
346 Schaik, E. van. (1980, 19 maart). p.126. 
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voor het verenigingsbureau, enige salarisgroei en geld voor projecten. Aankomende groepen 

werden “zoetgehouden” met subsidies van buiten de mimepot of met kleine bedragen uit de 

mimeprojecten pot. 347 

Rond de vierhonderd Nederlandse mimespelers ondertekenden een brief die zij samen 

met het zwartboek verzonden aan alle Tweede Kamerleden. In de brief eisten zij opheldering 

over het verdwenen geld.348 In het zwartboek werd de conclusie getrokken dat het ministerie de 

zaken zo lang rekte, dat het geld niet meer uitgegeven kon worden.349 Het veld wilde de 

mimeoorlog beëindigen met de invoering van een pakket aan maatregelen, waaronder het 

alsnog uitvoeren van het bestedingsplan van het extra geld, de garantie van jaarsalarissen voor 

tachtig mimemedewerkers op basis van de Mime CAO en de subsidie voor het in stand houden 

van het bureau van de VGM.350 Trouw schreef naar aanleiding van het zwartboek een artikel 

waarin stond geschreven: “De mimesector wordt bij de overheid nog steeds niet voor vol 

aangezien. De mimespelers verdienen slechts 80 procent van het salaris dat een acteur krijgt en 

er zijn in deze sector geen pensioenvoorzieningen”.351 

De uitgave van De verdwenen driekwart miljoen vormde tevens de aanleiding tot de 

organisatie van een discussiefeest op 04 februari 1980 in het Shaffytheater. Tijdens het feest 

werd het zwartboek gepresenteerd. Het discussiefeest vond plaats onder de titel: Dertigjarige 

oorlog van de mime.352 Aanwezig waren mimespelers, de KONVV en de Raad. Van CRM waren 

de ambtenaren Rudy Wolffensberger en Frits ten Haring gekomen, maar minister Garderniers 

was er zelf niet bij.353 Tijdens de bijeenkomst liet CRM weten dat de gelden toegevoegd waren 

aan het mimebudget, maar dat eerst overeenstemming in de mimewereld moest komen over de 

vraag wat met de gelden moet worden aangevangen. De groepen moesten hun plannen 

indienen.354 PvdA kamerlid Aad Kosto was ook aanwezig en steunde de mimespelers. Hij zou 

minister Gardeniers in het parlement rechtstreeks vragen om opheldering.355  

Een vervolg op deze bijeenkomst in Shaffy vond plaats op 29 maart in het theater de 

Blauwe Zaal in Utrecht, ter afsluiting van het derde Utrechtse Mimefestival. De VGM 

presenteerde een rapport waarin een conclusie was opgenomen over het verdwenen mimegeld. 

Het ministerie zou op onoverzichtelijke wijze geschoven hebben tussen verschillende budgetten. 

VGM schreef dat sinds 1977-1978 twee mimegezelschappen uit de experimentenpot 

gefinancierd werden, dit in verband met onvoldoende middelen voor de mime. Ook enkele ad 

hoc projecten werden vanuit de experimentenpot gedekt. Het leek erop dat het grootste deel 

van het extra mimegeld teruggevloeid was naar de experimentenpot. Naar de uitvoering van 

het Vierjarenplan was het geld dus niet gegaan.356 Op 10 januari zou de VGM een gesprek met 

CRM over het verdwenen geld hebben. Het ministerie zegde de afspraak echter af.357 Er is geen 

informatie gevonden in de archieven dat erop duidt dat een gesprek alsnog plaatsvond. 

                                       
347 VGM & KONVV. (1980). 
348 N.n. (1980, 07 februari). 
349 N.n. (1980, 25 januari). 
350 VGM & KONVV. (1980). p.12. 
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In 1979 vond de vakgroep mime van de KONVV dat het faseringsplan inmiddels was 

uitgehold. Organisaties waren gedwongen tot ad hoc prioriteitsstelling terwijl zij juist een beleid 

op langere termijn wensten. De vakgroep wilde het faseringsplan daarom afschaffen en vond 

dat een werkgroep moest worden geformeerd die een nieuw subsidiebeleid op lange termijn zou 

gaan uitstippelen.358   

Bij de advisering over de mimesubsidies voor het seizoen 1981-1982 zag de Raad voor 

de Kunst dat het beschikbare budget gelijk was aan het in het Vierjarenplan geraamde bedrag 

voor het vorige seizoen. De Raad bleef aandringen op verruiming van het mimebudget omdat 

de achterstand van de mime nog steeds bestond, terwijl activiteiten en publiek in het mimeveld 

toenamen.359 In 1982 werd door het adviescollege gesteld dat binnen het inmiddels afgesloten 

Vierjarenplan voor de mime het beoogde niveau van subsidiering niet bereikt was. De angst was 

dat de subsidiering van de continu werkende gezelschappen het volledige budget voor de 

mimekunst zou vergen, zodat voor ad hoc projecten niets zou overblijven.360 In 1983 stuitte de 

Raad op hetzelfde probleem, namelijk dat meer samenwerkingsverbanden op het gebied van de 

mime afhankelijk waren van de te kleine mime pot. Mimegezelschappen gingen mede om deze 

reden op steeds grotere schaal het tableau aanvullen met kunstenaars uit andere disciplines, 

waardoor het aantal professionele mimers in dienst bij mimegezelschappen zichtbaar terugliep. 

De Raad zag hierin een gevaar voor het niveau van professionalisering van de mimekunst.361 
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Afbeelding 9a Krantenartikelen uit 1980 geven een beeld van  

de commotie in de mimewereld over het verdwenen mimegeld
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Afbeelding 9b Krantenartikelen uit 1980 geven een beeld van  

de commotie in de mimewereld over het verdwenen mimegeld 
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Conclusie  

 

Eind jaren zeventig voerde de mime de zogenaamde Mimeoorlog om het door de Raad voor de 

Kunst ontwikkelde Vierjarenplan, een reddingsplan voor de mime, gerealiseerd te krijgen. De 

cultuurminister van CRM accepteerde het plan wel als uitgangspunt voor het mimebeleid, maar 

ondersteunde het plan niet financieel. Dit was de aanleiding voor de Commissie Mimekunst van 

de Raad om het werk tijdelijk neer te leggen. De Raad werd hierin door het veld gesteund. Zo 

zette de KONVV een kaartenactie op. Uiteindelijk werd door de politiek een ‘extra’ bedrag van 

driekwart miljoen voor de mime uitgetrokken.  

Hierop barstte een discussie los over de vraag hoe het geld besteed moest worden, aan 

verbetering van de werkgelegenheid of aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden. CRM koos, 

tegen de wil van het veld en de Raad in, voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Maar het 

ministerie wilde hiermee wel wachten tot de afloop van het CAO overleg bekend was.  

Op 12 december was de afloop van de CAO onderhandelingen bekend, maar de interne 

afhandeling op het ministerie zou nog enige tijd duren. Het geld dat voor 31 december niet was 

uitgegeven zou terugvloeien naar de staatskas en aan het eind van het jaar was het voor het 

veld onduidelijk waar het mimegeld gebleven was. Het mimeveld was kwaad en bracht een 

zwartboek uit en organiseerde een discussiefeest. De VGM concludeerde dat het geld 

grotendeels was gegaan naar de experimentpot in plaats van naar het Vierjarenplan. De jaren 

hierna bleef de Raad constateren dat het mimebudget ontoereikend was om de achterstand van 

de mime in te halen. Het budget zou verruimd moeten worden volgens het adviescollege. 

Het beleid van de overheid in deze situatie was tegenstrijdig. Het Vierjarenplan werd 

door de cultuurminister wel als uitgangspunt genomen, maar werd niet financieel ondersteund 

en dus ook niet uitgevoerd. Met het ontbreken van steun negeerde de overheid de 

ontwikkelingen in de mimesector. De sector was immers explosief aan het groeien. 

De rol van de Raad voor de Kunst in deze kwestie was bovendien onduidelijk. Het 

adviescollege zag zich hierdoor gedwongen om het werk tijdelijk neer te leggen. In hoofdstuk 

zeven werden eerder al de vragen geteld of de Raad voor de Kunst wel serieus genomen werd 

en of er door de overheid wel naar de specialisten geluisterd werd. Ook in de discussie over de 

besteding van het mimegeld komt de onduidelijke rol van het adviessysteem naar voren. CRM 

kiest voor de verbetering arbeidsvoorwaarden waar het veld én de Raad pleitten voor 

uitbreiding van de arbeidsplaatsen. Op protesten, verzoeken en compromisvoorstellen wordt 

niet of negatief gereageerd. De commotie over de realisering van het Vierjarenplan in het veld 

was groot. Het lijkt of het cultuurministerie de Raad en het veld niet hoorde.  

Een volgende vraag in dit hoofdstuk is waarom CRM de zaak zo rekte. Door het trage 

handelen van de overheid was aan het eind van het jaar 1979 onduidelijkheid over de 

bestemming van het mimegeld. De gebeurtenissen doen vermoeden dat de overheid de Raad 

voor de Kunst en het mimeveld aan het lijntje hield. Van overleg met de Raad en het veld was 

bovendien niet of nauwelijks sprake. 

Eind jaren zestig begon de mimesector te groeien. De kunstvorm kon met de steun van 

de overheid groeien, hoewel moeizaam. Tien jaar later worden de ontwikkelingen in de mime 

opnieuw genegeerd. Zou de opbouwfase van de mime vanaf nu weer worden afgebroken? Op de 

gebeurtenissen in de jaren tachtig wordt in het komende hoofdstuk ingezoomd. 
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Voor het overzicht is wederom het handelen van de overheid in een opsomming 

geplaatst: 

 

Positief handelen van de overheid ten aanzien van het Vierjarenplan Mime   

• Overheid erkent achterstandsituatie van de mime door aanvaarding van het 

Vierjarenplan als beleidsuitgangspunt  

• Overheid trekt een ‘extra’ bedrag uit voor de mime 

 

Negatief handelen van de overheid ten aanzien van het Vierjarenplan Mime 

• Overheid neemt mime niet op in toneelnota 

• Overheid handelt tegenstrijdig: Vierjarenplan wordt aanvaard maar niet financieel 

gesteund 

• Overheid reageert niet of negatief op voorstellen en verzoeken uit het veld 

• Overheid slaat adviezen van Raad in de wind  

• Overheid rekt de besteding van het extra geld zo lang, dat het geld uiteindelijk niet 

besteed wordt aan de realisering van het Vierjarenplan 
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9 Bureau voor de mime 

 

“Mimers zijn eigenheimers tot in de vierde macht.” 

Jan Kassies362 

 

Eind jaren zeventig waren het mimebudget en het aantal arbeidsplaatsen vergrendeld. De mime 

stond stil, de mimers konden niet meer vooruit. Ook in infrastructureel opzicht waren 

problemen. Reguliere gezelschappen waren lid van de Vereniging van Gezelschappen op 

Mimegebied (VGM). Het bureau van de VGM functioneerde volgens mimeveld, Raad voor de 

Kunst en het ministerie van CRM niet meer naar behoren. Opheffing van het bureau van de VGM 

zou echter een gat betekenen in de belangenbehartiging van de mime. In hoofdstuk negen 

wordt eerst ingegaan op de opheffing van de VGM. In de tweede paragraaf wordt een onderzoek 

naar de mime-infrastructuur beschreven evenals het voorstel om een Bureau voor de mime op 

te richten. Als laatste wordt uiteengezet hoe het gat in de belangenbehartiging uiteindelijk is 

geprobeerd te dichten. 

 

9.1 Functioneren van de VGM 

 

In 1978 stuurde de KONVV een brief naar de mimegezelschappen over het slecht functioneren 

van de VGM op het gebied van de beleidsmatige taken van het bureau.363 Begin jaren tachtig 

twijfelden ook de Raad voor de Kunst en de leden zelf over het functioneren van de VGM. De 

vast gesubsidieerde gezelschappen lieten de administratie inmiddels al niet meer via de VGM 

lopen. Dit betekende dat zij extra kosten voor administratie moesten opvoeren.364 De Raad 

adviseerde minister Brinkman van het Ministerie van WVC om de bureauactiviteiten van de VGM 

niet te continueren. Het adviescollege vond dat de VGM niet functioneerde zoals oorspronkelijk 

bedoeld was en vond daarom een volledige subsidiering door het Rijk niet meer 

gerechtvaardigd. De VGM zou in het bijzonder tekortschieten op het punt van 

beleidsontwikkeling. Bovendien was de serviceverlenende taak van de VGM minder sterk nu de 

reguliere mimegezelschappen, met instemming van het departement, de administratie ergens 

anders hadden ondergebracht. De Raad wilde de besteding van het mimebudget aan de steun 

voor de VGM afwegen tegen andere mogelijkheden om de ontwikkeling van de mime te 

bevorderen. Er bestond bijvoorbeeld een gebrek aan middelen om naast reguliere 

gezelschappen ook projectinitiatieven te steunen.365  

Namens de KONVV onderzochten drie mimekunstenaars (Aart Janszen, T. Russelada en 

Frits Vogels) de situatie. Zij concludeerden dat de VGM een duidelijk tekort aan armslag en 

mankracht had. Bovendien was het een probleem dat de VGM serviceverlenende en 

beleidsvoerende taken vermengde omdat dit tot vertroebeling van standpunten leidde. De leden 

van de VGM vonden het dientengevolge onduidelijk of het bureau besluiten van VGM óf 

besluiten van het ministerie uitvoerde.366  

                                       
362 Overduin, H. & V. Roef (red.) p.27. 
363 KONVV. (1978, 14 maart). 
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De VGM vond zelf bovendien dat het bureau met twee medewerkers onderbezet was 

voor de dagelijkse uitvoering van de taken. Hiernaast was de takenstelling volgens de instelling 

te breed met onder meer informatie, belangenbehartiging, mimepromotie, administratieservice 

en projectpromotie. Een andere oorzaak voor het niet goed functioneren van het bureau zag de 

VGM in het teveel aan bestuurswisselingen. Naar aanleiding van de onvrede bij het bureau, het 

mimeveld en de overheid ontwierp de VGM een nieuw beleidsplan in 1982. In een gesprek met 

het ministerie bleek echter dat het ministerie geen uitbreiding van het aantal medewerkers 

wilde. De onomstotelijke conclusie van het ministerie was dat de VGM onvoldoende 

functioneerde.367 WVC besloot per 01 september 1983 de subsidie voor het bureau van de VGM 

stop te zetten.368  

 

9.2 Huis voor dakloze beleidsmakers 

 

Mimers Aart Janszen, Adriaan van Spanje en Frits Vogels vonden dat de VGM het algemeen 

belang van de mime, de promotie van het mimevak en de stimulering van een consistent 

mimebeleid niet voldoende diende. Maar zij waren ook bang dat bij het wegvallen van het 

bureau van de VGM een gat zou ontstaan in de belangenbehartiging van het mimeveld. Want de 

Mime Combinatie en het Nederlandse Mime Centrum (NMC) zouden op sommige, maar niet alle 

punten het wegvallen van de VGM opvangen. Het niet goed functioneren van de VGM deed 

Janszen, Van Spanje en Vogels het initiatief voor de oprichting van een Bureau voor de Mime 

lanceren. Hun wens was om tot een bureau te komen dat mimeactiviteiten kon begeleiden. Deze 

initiatiefnemers organiseerden zich in de Werkgroep Bureau voor de Mime en vroegen het 

Ministerie van WVC om subsidie voor de oprichting van een dergelijk bureau. Het 

subsidieverzoek bevatte tevens een aanvraag voor een onderzoeksfase die vooraf zou gaan aan 

de oprichting.369 De Mime Combinatie had zelf in reactie op de “liquidatie” van de VGM ook 

ideeën over een bureau voor de mime. De Mime Combinatie was namelijk een bundeling van de 

continu werkende gezelschappen; in de organisatie van het mimeveld moest volgens de 

organisatie echter ook een functioneel steunpunt zijn voor de gehele mimehoek zodat ook 

mimeprojecten gediend waren. Dit Bureau voor de Mime zou rechtstreeks door het Rijk 

gesubsidieerd moeten worden.370  

De Raad voor de Kunst signaleerde dat het mimeveld aandrong op de instelling van een 

nieuwe instelling voor de mimesector: het Bureau voor de Mime. In 1973 had de Raad voor de 

Kunst al een advies doen uitgaan voor de instelling van een Instituut voor de Mime. Het plan 

werd echter niet door de minister aanvaard (zie paragraaf 7.2). De Raad vond het plan voor een 

Bureau voor de Mime waardevol, in het bijzonder voor begeleiding van projectinitiatieven. Mits 

de taken van het bureau zouden aansluiten op de taken van de Mime Combinatie en het NMC. 

De Raad zag namelijk ook in dat er een gat zou ontstaan bij het wegvallen van de VGM. De 

Mime Combinatie en het NMC zouden in infrastructureel opzicht een zekere continuïteit wel 

overeind houden, maar op tal van punten zou geen voorziening meer zijn. Cultuurminister 

Brinkman vroeg de Raad voor de Kunst advies over de problematiek van de infrastructurele 
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voorzieningen in het mimeveld, in het bijzonder over het subsidieverzoek ten behoeve van de 

oprichting van een Bureau voor de Mime.371 De Raad wilde de ontwikkeling van een mogelijk 

model voor een landelijk instituut voor de mime onderzocht zien en verzocht de minister de 

aanvraag voor een onderzoek in te willigen.372  

De onderzoeksopdracht werd verleend aan het Instituut voor Theateronderzoek (ITO). 

Dit instituut bestond sinds 1970 en schonk met haar activiteiten veel aandacht aan de mime. 

Directeur Jan Kassies was, ook in andere posities die hij bekleedde, een pleitbezorger voor de 

mime.373 Het ITO verrichtte een onderzoek naar de mogelijkheden, taken en vorm van een 

Bureau voor de Mime. Onderzoeker Ton Roodink deed hiervan verslag in het rapport Een huis 

voor dakloze beleidsmakers in de mime. De doelstelling van het zogenoemde Instituut voor de 

Mime formuleerde hij als volgt: “het mime instituut beoogt de artistieke ontwikkeling van de 

mime als professionele podiumkunst en treedt daartoe beleidsbeïnvloedend op naar individuen, 

groepen en instanties die bij de mime betrokken zijn. Het instituut tracht tevens met zijn 

beïnvloeding de maatschappelijke zeggingskracht van de mime als kunstvorm te vergroten”. 

Het instituut diende zich te richten op professionele mimebeoefenaren, overheden, 

adviesorganen en het publiek. Het instituut zou gaan werken vanuit een eigen visie op mime: 

“Door als mime-instituut een beleid ten aanzien van de mime te formuleren en zich 

overeenkomstig de uitgangspunten van dat beleid naar buiten te gedragen, tracht het instituut 

overheden en hun adviesorganen ertoe te bewegen hun besluitvorming eveneens te 

beargumenteren vanuit een kader van beleidsmatige uitgangspunten. Hierdoor zal ook bij deze 

instanties aan hun beslissingen een explicieter beleid ten aanzien van de mime ten grondslag 

komen te liggen”.374 

Roodink ontdekte dat mensen uit de mimesector zich op verschillende plekken 

(voornamelijk bij gezelschappen) op verbrokkelde wijze bezig hielden met 

beleidsaangelegenheden die de mime betroffen. Bij hen bestond behoefte aan meer structuur 

op dit gebied en het merendeel van de door Roodink geïnterviewden wenste dan ook een plek 

waar ter bevordering van de mime beleidsbeïnvloedende taken zouden worden verricht. Eén van 

de andere conclusies die Roodink trok, was dat mimegezelschappen vooral aandacht schonken 

aan het artistieke maakproces en weinig aan organisatorische zaken als promotie en publiciteit. 

Bij projectgroepen bleek daarom meer behoefte te zijn aan praktische ondersteuning dan aan 

beleidsbeïnvloedende steun. Praktische ondersteuning kon bestaan in de vorm van 

servicetaken, zoals productionele begeleiding en acquisitie. Het voorgestelde instituut zou in 

deze praktische ondersteuning geen taken krijgen, maar zou hierin wel een informatieve functie 

vervullen.375  

Niet alle reacties op het voorstel een instituut voor de mime op te richten waren positief. 

Roodink constateerde dat de negatieve commentaren vooral voortkwamen uit boosheid over het 

onderuithalen van de VGM. Bovendien vonden velen dat de taken die het instituut volgens de 

initiatiefnemers zou moeten krijgen, eigenlijk (al) door het NMC uitgevoerd zouden moeten 

worden. De initiatiefnemers zagen het NMC echter juist als een neutrale instantie, zonder een 
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visie ten aanzien van de professionele mimebeoefening. Als het NMC alsnog 

beleidsbeïnvloedende taken op zich zou nemen, zou dit een uitbreiding van taken betekenen. 

Het NMC zou daarmee een meer politiek karakter krijgen. De Werkgroep Bureau voor de mime 

vroeg zich af of het NMC wel in staat zou zijn dit nieuwe aandachtsgebied tot werkterrein te 

maken. Bovendien zagen zij dat de relatie tussen het NMC en het Nederlands Theaterinstituut 

(NThI) nog niet uitgekristalliseerd was. Daarom was het plan om de taken onafhankelijk van, 

maar in samenwerking met het NMC van de grond krijgen. Een samenvoeging van het bureau 

met het NMC zou in een later stadium alsnog te overwegen zijn. Volgens Roodink zou een 

Instituut voor de Mime als onderdeel van het NMC uiteindelijk inderdaad mogelijk zijn.376  

In het onderzoek werd geadviseerd een onafhankelijk bureau met een 

beleidsbeïnvloedende taak in te stellen. De Raad voor de Kunst stond hier positief tegenover en 

vond dat een ministeriele werkgroep de feitelijke oprichting van het bureau moest gaan 

voorbereiden. Het bureau zou het Mime Instituut moeten gaan heten en zou per 01 januari 

1985 moeten startten. De vraag hoe de taken van dit Instituut zich precies zouden verhouden 

tot die van het NMC bleef echter bestaan.377 Het adviescollege vond dat de effectiviteit van het 

instituut voorlopig het meest gebaat zou zijn bij zelfstandigheid. Het beleidsbeïnvloedende 

karakter zou bij de voornamelijk op dienstverlening gerichte instellingen verloren kunnen gaan. 

Wel moest samengewerkt worden met het NMC en het NthI.378 Ook het mimeveld was 

voorstander van een nieuw onafhankelijk instituut dat de immateriële belangenbehartiging van 

de mime op zich zou kunnen nemen; met beleidsuitvoerende, informatieve en dienstverlenende 

taken. Het Ministerie van WVC, het NMC, NThI en vertegenwoordigers van de werkgroep Bureau 

voor de Mime voerden uitgebreide gesprekken over het onderwerp.379  

  

9.3 Nederlands Mimecentrum 

 

Over de daadwerkelijke oprichting van een Instituut of Bureau voor de Mime is geen informatie 

te vinden. Wel valt te lezen dat in 1985 bij het Nederlands Mimecentrum (NMC) een 

reorganisatie plaatsvond. Het NMC kreeg hiermee ook productionele ondersteunende taken. 

Mogelijk houden deze twee zaken verband. Het zou kunnen dat het Bureau voor de Mime er niet 

is gekomen, maar dat het NMC een uitbreiding van taken kreeg om het gat in de 

belangenbehartiging te vullen. 

Het NMC was in 1969 voortgekomen uit de Stichting Nederlandse Pantomime en had als 

taken documentatie, informatie en stimulering van de mime als een vorm van artistieke 

educatie. In 1972 nam het Instituut voor Dramatische Vorming (IDV) de vormingsactiviteiten 

over van het NMC.380 Het NMC onderhield nauwe contacten met het veld. Zo startten het NMC 

en de Mime Combinatie in 1990 met een maandelijks overleg. Het doel was om te komen tot 

een onderlinge taakafbakening, uitwisseling van informatie, onderzoek van 

samenwerkingsmogelijkheden en afstemming van beleid ten aanzien van de mimesector.381 De 
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sectorinstelling riep 1989 uit tot het Nationaal Mime Jaar, vanwege het bestaan van veertig jaar 

mimekunst in Nederland.382  

In 1981 maakte het NMC een notitie op, waarin de knelpunten genoemd werden die het 

mimecentrum tegenkwam in het uitvoeren van haar steunfunctie op de gebieden van vorming, 

scholing en theater. Door de explosieve ontwikkeling van de mime waren de taken van het NMC 

sterk toegenomen. De obstakels waren onder meer “het gemis van vertegenwoordiging van 

mimebeoefenaars in diverse beleidsorganen” en “de nog voorkomende ondergeschikte positie 

van de mime”. Het NMC gaf in de notitie aan dat het hier slechts fragmentarisch en kleinschalig 

op in kon spelen. De conclusie van het NMC was dat meer medewerkers en middelen nodig 

waren om meer te kunnen betekenen voor de mimewereld en de knelpunten op te kunnen 

lossen.383  

In 1985 werd het werkterrein van het NMC verbreed. Naast amateuristische mime 

richtte het centrum zich met advisering en ondersteuning voortaan ook op de professionele 

mimekunst. Het idee achter de reorganisatie was dat de mime als instrument van kunstzinnige 

vorming alleen tot recht kon komen, als mime als podiumkunst zich voldoende kon blijven 

ontwikkelen. Het NMC wilde een verband leggen tussen beide velden om zo de 

maatschappelijke zeggingskracht en de betekenis van mime als kunstvorm te bevorderen: “Het 

doel was het organiseren van tijdelijke en permanente activiteiten ter vergroting van de 

kwaliteit van de vakbeoefening, deskundigheidsbevordering personen, inhoudelijke ontwikkeling 

van het vak en vergroting van de bekendheid van mime bij het publiek”. Voor de ontwikkeling 

van het mimebeleid was ook onderzoek nodig. Het NMC onderzocht de knelpunten op het 

gebied van de mimekunst, met name op het gebied van de ad hoc mime.384 Met de 

reorganisatie werd Ide van Heiningen directeur van het NMC. Hij richtte zich vooral op het 

ondernemerschap van de kunstenaar. Bij kunstenaars moest meer bewustzijn op dat gebied 

gekweekt worden, vond Van Heiningen. Het NMC ondersteunde de kunstenaars vanaf 1984 

daarom ook met productionele taken.385  

Bij de reorganisatie van het NMC werden activiteiten op gebied van de therapeutische 

kanten van de mime ondergebracht in het Jan Bronk Fonds. Het Jan Bronk Fonds werd in 1986 

door het NMC opgezet, naar aanleiding van het overlijden van mimepionier Jan Bronk. Het fonds 

had als doel om middelen bijeen te brengen voor het ondersteunen van initiatieven op het 

gebied van de educatieve mime.386 In 1991 ging het Fonds over in het Jan Bronk Instituut, 

waarmee de praktische en brede toepasbaarheid van de mime het uitgangspunt van de 

activiteiten werd. Het instituut ontwikkelde gespecialiseerde mimetrainingen op het gebied van 

onderwijs en de podiumkunsten, maar ook op het terrein van de gezondheidszorg. Bronk had 

namelijk de positieve vloed van de zogeheten mimetherapie ontdekt, een medische toepassing 

van de Mime Corporel.387  

 Na de reorganisatie stond een fusie op stapel. Het Nederlands Theaterinstituut (NThI) 

had het ministerie van WVC voorgesteld het NMC, het Nederlands Instituut voor het Poppenspel 

(NIP) en het Nederlands Instituut voor de Dans (NID) samen te voegen. De vier instellingen 
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werkten op gebieden van fondsenwerving en internationaal beleid al intensief samen. Het NID 

wees de fusieplannen niet bij voorbaat van de hand. Het NMC en NPI waren echter bang in het 

samenwerkingsverband onder te sneeuwen. Deze kleine instituten waren bang voor het verlies 

van hun identiteit.388 Het NMC en NPI waren vooral gericht op kunstenaars en het NTI was meer 

een publiekgerichte instelling. Als aparte instelling dachten het NMC en NPI actiever te kunnen 

zijn in hun specifieke vakgebied. Het NThI was een conserverend wetenschappelijk instituut en 

zou minder snel kunnen reageren op de eisen die vanuit het vakgebied werden gesteld.389 Ide 

van Heiningen, toenmalig directeur van het NMC in het Parool, was “vierhonderd procent” tegen 

de fusie van het NMC met het NThI: “[…] omdat ik bang ben dat de overlegstructuur de 

belangrijkste factor wordt in de onderneming. Ik wil een actiestructuur. Het instituut moet 

worden geleid door ziel”.390 

In 1992 bracht de Raad voor de Kunst advies uit over de fusieplannen. In de 

toegezonden stukken was volgens de Raad onvoldoende duidelijkheid over de koers van het 

instituut, over het traject waarlangs men de fusie, het bijeenbrengen van vijf sectoren en dus 

identiteiten, organisatorisch vorm wilde geven. Bovendien was er geen duidelijk tijdpad. De 

plannen gaven volgens het adviescollege weinig aandacht aan de afzonderlijke sectoren en de 

wijze waarop ze in het nieuwe instituut geïntegreerd zouden worden.391 

In 1993 fuseerde het NMC met het NIP, NID en het NthI in het Theater Instituut 

Nederland (TIN). Voor elke discipline bleef een specialist die contact met het veld onderhield. De 

productionele taken voor de mime van het NMC verdwenen na de fusie.392 Vanuit het mimeveld 

klonk weinig protest tegen de fusie. Het uitblijven van opstandige geluiden kwam mogelijk voort 

uit onbesef wat de fusie voor de mime kon betekenen. Ide van Heiningen dacht dat de jongere 

mimers geen idee hadden dat de mime in het grote instituut verdwijnen zou. Vogels en Van 

Heiningen ervoeren wel degelijk dat de mime bij de fusie verdween. Een voorbeeld van dit  

zogenoemde ondergangsproces is dat in eerste instantie de directeur van het NMC bij het TIN 

zijn functie bleef vervullen, maar dat bij zijn vertrek geen vervanging meer gezocht werd.393 

Hiernaast blijkt bij de informatieverzameling voor deze scriptie dat in de bibliotheek van het TIN 

een groot aantal publicaties uit de oorspronkelijke collectie van het Nederlands Mime Centrum 

verdwenen zijn.  

 

Conclusie 

 

Het mimeveld, adviescollege, ministerie en de instelling zelf constateerden dat de VGM slecht 

functioneerde. In 1983 werd de VGM subsidie ontzegd en dit betekende het einde voor de VGM. 

Hiermee ontstond een gat in de belangenbehartiging, wat tot onrust leidde in mimeland. 

Mimekunstenaars vonden de instelling van een nieuw landelijk Bureau voor de Mime 

noodzakelijk. De Raad voor de Kunst en de cultuurminister besloten dit te laten onderzoeken 

door Ton Roodink van het ITO. In 1984 werd het resultaat van het onderzoek gepubliceerd in 
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Een huis voor dakloze beleidsmakers. De conclusie van het onderzoek werd gesteund door de 

Raad: het advies aan de minister was het instellen van een onafhankelijk bureau voor de mime 

met een beleidsbeïnvloedende taak. Waar nog over gesproken moest worden, was hoe de taken 

van het nieuwe instituut zich moesten verhouden tot het NMC.  

Informatie over de daadwerkelijke oprichting van een Bureau voor de Mime is niet 

gevonden. Wel blijkt dat in 1985 bij het NMC een reorganisatie plaatsvond. Mogelijk werd het 

NMC gereorganiseerd om het gat in de belangenbehartiging zelf te kunnen vullen. Het 

werkterrein werd verbreed met professionele mime, meer aandacht voor beleidsondersteuning, 

meer aandacht voor het ondernemerschap van de mimekunstenaar en productionele 

ondersteuning. In 1993 fuseerde het NMC met het NthI, het NIC en het NPI. Het NMC was bang 

onder te sneeuwen in dit samenwerkingsverband (TIN). Aanwijzingen die deze angst  als 

terecht ondersteunen zijn dat de directeur voor de mime, die mee was gegaan naar het TIN, na 

vertrek niet meer werd vervangen. Bovendien is een deel van de mimebibliotheek ‘kwijt 

geraakt’. 

De informatie uit dit hoofdstuk roept een aantal vragen op. Het elders onderbrengen van 

de administratie van gezelschappen was een duidelijk signaal dat de VGM niet voldeed aan de 

behoeften. Waarom is op dat moment niet direct door de overheid ingegrepen? Mogelijk had 

opheffing van de vereniging dan voorkomen kunnen worden. Zo bleek een van de problemen 

voor de VGM het tekort aan mankracht te zijn. Bovendien werd eerst de VGM opgeheven 

waarna pas een onderzoek werd ingesteld naar de infrastructuur in de mimesector. De overheid 

reageerde wel, maar reageerde laat.  

 Het instellen van het onderzoek naar een Bureau voor de Mime geeft anderzijds wel aan 

dat de overheid het probleem in de belangenbehartiging van de mime wilde oplossen. 

Uiteindelijk werd het gat gevuld door de taken van het NMC uit te breiden door een 

reorganisatie in 1985. Ook dit was een late beslissing: al in 1981 gaf het NMC aan een tekort 

aan mankracht te hebben. De overheid zag niet vooruit, maar reageerde achteraf. Roodink had 

overigens in zijn onderzoeksverslag het advies gegegeven het onderbrengen van het nieuwe 

bureau in het beginstadium juist niet bij het NMC te doen. Wel is de overheid versnippering in 

het mimeveld tegengegaan door het NMC uit te breiden en niet een nieuwe instelling op te 

richten. 

Door de fusie in 1993 met andere instituten werd de rol van het NMC weer 

teruggebracht. In een groot samenwerkingsverband is een kleine sector makkelijk onder te 

sneeuwen. Zo ontstond alsnog een gat in de belangenbehartiging van de mime! Met de fusie 

werd wat met reorganisatie was opgevangen weer afgebroken. Dit voorbeeld laat zien dat het 

handelen van de overheid ingrijpend kan zijn bij de ontwikkeling van een kunstensector. Hier 

wordt verder op ingegaan in hoofdstuk negen. Eerst een schematisch overzicht van het 

handelen van de overheid met betrekking tot de in dit hoofdstuk beschreven kwestie: 

 

Positief handelen van de overheid met betrekking tot het functioneren van de VGM   

• Overheid signaleert het niet functioneren van het bureau van de VGM  

• Overheid erkent dat er een gat in de belangenbehartiging van de mime is ontstaan 

• Overheid verleent ITO een onderzoeksopdracht naar de infrastructuur van de mime 

• Het NMC wordt gereorganiseerd 
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• Overheid gaat versplintering van het mimeveld tegen door geen nieuw instituut in te 

stellen 

 

Negatief handelen van de overheid met betrekking tot het functioneren van de VGM  

• Overheid reageert laat op de signalen dat de VGM niet goed functioneert 

• Overheid reageert laat op de signalen dat het NMC problemen in het functioneren heeft 

• Overheid stopt met het subsidiëren van de VGM 

• Overheid onderzoekt de infrastructuur van de mime na opheffing VGM 

• Overheid laat sectorinstellingen fuseren en opent zo opnieuw een gat in de 

belangenbehartiging van de mime 
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10  Collectieve arbeidsvoorwaarden 

 

“Bij mime moet ieder altijd een gelijke inbreng hebben.” 

Marijn van der Jagt394 

 

De subsidiërende overheid is een grote werkgever in de kunstenwereld. In Nederland vormt de 

vrije markt maar voor een klein deel een inkomstenbron voor de kunstenaars.395 Als voorziener 

in lonen en als regelgever heeft de overheid daarmee bemoeienis met arbeidsvoorwaarden in de 

kunsten.396 Zoals eerder is genoemd, bepaalde Minister Klompé in 1968 bijvoorbeeld dat 

maximaal vijftig beroepsmimespelers in Nederland werkzaam mochten zijn. 

Arbeidsvoorwaarden beslaan een groot gebied waar bijvoorbeeld salariëring en pensioenfondsen 

bijhoren. Tussen 1980 en 1983 overlegden de minister van WVC, de werkgevers- en de 

werknemersverenigingen in de podiumkunsten veel over de arbeidsvoorwaarden.397 De inzet 

voor de mime was de totstandkoming van een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). 

Hieronder wordt ingegaan op het waarom van een Mime CAO, de totstandkoming van de Mime 

CAO en de door de mime gewenste gelijktrekking van de Mime CAO met de Toneel CAO.  

 

10.1 Werkwijze 

 

Het grote deel van de Nederlandse mimegroepen werkte collectief. Elk lid van het gezelschap 

was medeschepper van de voorstelling en was daarmee medeverantwoordelijk voor het 

eindresultaat.398 Mimekunstenaar Frits Vogels definieert mime in de eerste plaats als een 

werkwijze. Mimespelers onderscheiden zich van dansers en acteurs omdat ze gewend zijn de 

verantwoordelijkheid van een voorstelling op zich te nemen.399 Mime kent geen hiërarchie zoals 

bij toneel en klassiek ballet. In tegenstelling tot het toneel en ballet kan de mimespeler in 

stukken geen individuele eer halen. Bij de moderne mime functioneert iedere speler als 

onderdeel van het geheel.400 De pantomime neigt wat dit betreft meer naar het toneel en 

ballet.401  

Een ander kenmerk van werken in de mime is dat mimekunstenaars vaak verschillende 

banen tegelijkertijd hadden. Volgens de eerste mimeregeling van 1970 werden de salarissen 

van de medewerkers van de vijf leden van de VGM gesubsidieerd. Maar het bedrag lag meestal 

beneden het sociale minimum. Medewerkers konden zich daarom niet uitsluitend voor één 

gezelschap inzetten maar moesten ook bijverdienen.402 In de loop der jaren is hier wel 

verandering in gekomen. Begin jaren negentig verrichte het NMC onderzoek naar de 

werkgelegenheid en inkomsten van professionele mimespelers en -docenten. Aanleiding was de 

vraag van het Ministerie van WVC over de verhouding tussen afgestudeerde mimespelers en -

docenten en de werkgelegenheid in de mime. De conclusie van het onderzoek was dat 
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mimespelers en -docenten in het seizoen 1989-1990 in hoge mate in hun vakgebied werkzaam 

waren en in belangrijke mate inkomsten uit werkzaamheden op hun vakgebied verwierven. De 

overgrote meerderheid van de onderzochte personen was werkzaam sinds 1970. Dit hangt 

waarschijnlijk samen met het bestaan van een officiële Mime Opleiding sinds 1968. In het 

mimeveld werd ook veel werk verricht waar geen inkomsten tegenover stonden, zoals het 

produceren met behoud van uitkering.403  

Vaak zetten net afgestudeerde mimers liever nieuwe werkverbanden op in plaats van 

zich te binden aan bestaande gezelschappen.404 Veel bestaande mimegroepen hadden een kern 

aan mimespelers en vulden deze aan met medewerkers uit andere theater disciplines. Hierdoor 

dreigden sommige groepen de mimesignatuur te verliezen. Door een gebrek aan mimografen, 

artistieke leiders en mimeauteurs kon de diversiteit van de mime in gevaar komen, aldus de 

Raad voor de Kunst. Producties waren volgens het adviescollege oppervlakkiger aan het 

worden. De mimetechniek zou door de geconstateerde grensvervaging op de achtergrond 

raken.405 In 1980 maakte de Raad voor de Kunst zich hier zorgen over. Dat er te weinig 

gekwalificeerde mimespelers zouden zijn werd door de Raad in 1982 echter al niet meer 

onderschreven. Terugblikkend constateerde de Raad juist dat bij een multidisciplinaire aanpak 

de mime discipline herkenbaarder naar voren kwam dan voorheen: de angst voor het vervagen 

van de mimesignatuur bleek ongegrond.406  

Het collectief werken en het hebben van meerdere banen, kan ook een probleem 

geweest zijn voor de zakelijke kant van het mimevak. Eveneens als het feit dat veel 

mimegezelschappen klein waren. Met de komst van zakelijke leiders kan in dit opzicht begin 

jaren tachtig gesproken worden van een organisatorische professionalisering. Er kwam meer 

orde in de zakelijke huishouding en financiële administratie van mimegezelschappen.407 

In 1982 nam de Raad voor de Kunst waar dat de drang om collectief producties te 

maken was afgenomen. De artistieke taakverdeling werd steeds vaker onderkend.408 In 1985 

schreef de Raad voor de Kunst in haar subsidieadvies dat door de neiging in de mime het 

collectief werken los te laten, niet meer het productieproces maar de producties zelf in de 

belangstelling kwamen te staan. De rol van de individuele speler werd hiermee groter. Het 

loslaten van de collectieve werkwijze ging samen met een grotere arbeidsdifferentiatie. Een 

gevolg van de groeiende individualisering was de toenemende belangstelling voor de 

specialismen in de mime. De mimekunstenaar hoefde niet meer allround te zijn.409 

 

10.2 Opstelling Mime CAO 

 

Niet enkel artistiek, maar ook op organisatorisch niveau kan een kunstenaar collectief sterker 

staan dan individueel. Daarom bundelden mimers zich op werknemers- en werkgeversniveau en 

brachten zij gemeenschappelijke belangen naar buiten. Een van de zaken waar 

belangenbehartigingsorganisaties zich mee bezig hielden was het afsluiten van Collectieve 
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Arbeidsovereenkomsten (CAO’s). In de jaren zestig ontstonden de CAO’s. Een CAO is een 

afspraak tussen (verenigingen van) werknemers, werkgevers en vakorganisaties en behelst 

voorwaarden waaronder individuele arbeidsovereenkomsten worden afgesloten.410 Een CAO kan 

verschillende positieve functies hebben, zoals een pacificerende en stabiliserende functie voor 

werkgevers. Voor werknemers kan een CAO bijvoorbeeld een machtsneutraliserende en 

inkomensbeschermende werking hebben.411  

Het mimeveld wilde bij het opstellen van een Mime CAO tot gelijkheid van salaris 

komen. De praktijk bestond al uit onderlinge herverdelingen van de salarissen. De Werkgroep 

Gelijke salariëring mime van de KONVV zette zich in voor een salarissysteem waarin dit ook 

officieel mogelijk was. Achtergrondgedachte was dat het artistieke product tot stand komt 

doordat ieder naar vermogen werkt: de voorstelling wordt met elkaar gemaakt. Waarom zou je 

dan verschillende beloningen hebben? Toen meer middelen beschikbaar waren, ging het de 

mimers niet meer om het herverdelen van armoede maar om het verdelen van de rijkdom. Het 

achterliggende ideaal was het komen tot een maatschappij waarin de verschillen tussen mensen 

niet bepaald wordt door inkomensverschillen.412 

Het eerste officiële CAO overleg vond plaats tussen de KONVV en de VGM in 1978.413 De 

vakgroep mime van de KONVV had gekozen voor een gelijke betaling in de mime en wilde de 

gedachte “collectief werken: gelijk betalen” uitwerken.414 Werkgevers in de mime stemden hier 

uiteindelijk mee in. Ambtenaren van CRM waren het niet met de eis eens. De mimers werden 

door CRM de keuze gegeven tussen een 100% regeling voor vier groepen met een 

pensioenregeling, waarbij nieuwe groepen de dupe zouden worden, of een regeling met een 

lager salarisbedrag voor iedereen maar dan zonder pensioen. Uit solidariteit werd voor het 

laatste gekozen en werden jonge groepen aan een jaarsubsidie geholpen.415 Dit compromis 

bestond tevens uit de afspraak dat de weg naar het voor ieder gelijke salaris voor elke 

individuele mimespeler verschilde en afhing van opleiding en ervaring. 416   

Per 01 augustus 1980 werd de Mime CAO van kracht. De Vakgroep Mime van de KONVV 

vond de Mime Cao echter een schraal resultaat. Het invoeren van de CAO zou geen wezenlijke 

verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden in de mimesector opleveren. De achterstandssituatie 

van de mime zou zelfs gehandhaafd blijven. De KONVV tekende wel, maar onder protest en met 

de toezegging van de overheid dat de onderhandelingen over de knelpunten heropend zouden 

worden.417  

In 1981 zag de Raad voor de Kunst dat de toepassing van de Mime CAO soms 

aanleiding gaf tot moeilijkheden. Dit kwam onder meer door tegenstrijdigheid van de adviezen 

van CRM en de huidige toepassing van de CAO. De minister had namelijk laten weten dat deze 

CAO het moeilijk maakte mensen van buiten de mime aan te trekken. Maar CRM hanteerde zelf 

een beleid waarbij zij zakelijke leiders en technici lager inschaalde dan buiten de mime 

gebruikelijk was en ook lager dan de CAO schaal toeliet. Er bestond volgens de Raad al een 
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tekort aan deze medewerkers en zo werd het voor mimegezelschappen nog moeilijker deze aan 

te trekken.418 Ook viel het de Raad op dat gezelschappen vacatures in begrotingen vaak op het 

hoogste niveau van de mimeschaal begrootten, maar dat dit niet altijd werd gehonoreerd. Bij 

het aantrekken van hoog gekwalificeerde nieuwe medewerkers moesten gezelschappen dan 

afdingen op salaris. Het adviescollege verzocht de minister om dit te veranderen.419  Of dit ook 

gebeurd is, is niet duidelijk geworden uit de gevonden informatie. 

Een CAO is niet alleen zaak van de sociale partners, ook de overheid kan invloed laten 

gelden. Een voorbeeld: in 1979 gold de Tijdelijke Wet Arbeidsvoorwaarden Collectieve Sector 

(TWACS) voor de kunstinstellingen. Dit betekende onder meer de eis dat elke in geld 

vertaalbare wijziging van de arbeidsvoorwaarden goedgekeurd werd door de betrokken minister 

en de minister van Sociale Zaken. De TWACS gaf de overheid de mogelijkheid om zich te 

verzetten tegen de CAO’s die werden afgesloten.420 Een ander voorbeeld is dat in 1982 in het 

advies van de Raad voor de Kunst stond dat elk mimegezelschap dat subsidie ontving de Mime 

CAO moest hanteren. De Raad achtte dit van belang omdat een consequente toepassing van de 

CAO een belangrijke bijdrage leverde aan de zo noodzakelijk geachte emancipatie van de mime 

binnen de podiumkunsten.421  

De CAO was niet een vaststaand gegeven maar werd steeds aangepast. Het 

Pensioenfonds voor de mime werd in 1986 opgericht en dit werd bijvoorbeeld ook vastgelegd in 

de CAO.422 Al vanaf 1978 bepleitte de Raad voor de Kunst een goede pensioenvoorziening, als 

basisvoorwaarde voor een goede arbeidsvoorwaardenscheppende situatie.423  

 

10.3 Gelijktrekking Mime CAO 

 

De mime wachtte jaren langer op een CAO dan het toneel.424 De arbeidsvoorwaarden voor de 

Mime CAO waren minder gunstig dan voor de Toneel CAO, want mimers kregen minder geld.425 

Verscheidende malen werd een pleidooi gehouden om de CAO voor de mime gelijk te trekken 

met die van toneel.  

Het overlegorgaan het Mime Platform wilde dat de gelijktrekking van de CAO’s in het 

nieuwe kunstenplan (1993-1996) gebeurde. Verschillen tussen de Mime CAO en de Toneel CAO 

kwamen volgens het Platform voort uit de veel kortere geschiedenis van de professionele 

beoefening van de mime waardoor de belangenbehartiging pas laat op gang kwam. Gebrekkige 

salariëring geeft problemen bij aantrekken van goede spelers en andere medewerkers en 

bemoeilijkte volgens het overlegorgaan de samenwerking tussen mimespelers en acteurs.426 

De KONVV schreef in 1982 in een ledenbrief dat de Mime CAO af zou lopen per 01 

september 1982: de kans om de CAO te verbeteren! Maar het Ministerie van CRM weigerde 

wijziging van de overeenkomst. Dit zou geld kosten en het ministerie wilde het gereedkomen 

van de Kader CAO afwachten. In een Kader CAO zouden de arbeidsvoorwaarden voor de hele 

                                       
418 Raad voor de Kunst. (1981). Informatiebulletin Raad voor de Kunst, 5, p. 6-16.  
419 Raad voor de Kunst. (1982). Informatiebulletin Raad voor de Kunst, 5, p. 16-22. 
420 SCP. (1988). p.35. 
421 Raad voor de Kunst. (1992, 20 september). 
422 Janse, J. (1992). p.12. 
423 Raad voor de Kunst. (1978). p.4. 
424 Austen, I., Donker, J. (1987). p.5. 
425 Austen, I. (1986). Notes, 6, p.20-23. 
426 Federatie van Kunstenaarsverenigingen. (1990, november). p.12. 



 
 

81

kunstensector op elkaar afgestemd worden. De KONVV, die inmiddels was omgedoopt tot de 

Kunstenbond, stond hier positief tegenover. Er waren vele kunsten met vele CAO’s en vele 

onderhandelingen. Als vakbond zou men met een Kader CAO een duidelijker en sterker beleid  

kunnen voeren.427  

De Werkgroep Mime van de Raad voor de Kunst zag in 1989 dat het bestaan van 

verschillende CAO’s voor toneel en mime problemen opriep, bijvoorbeeld bij het aantrekken van 

regisseurs.428 In 1990 vond de Werkgroep Mime van de Raad het belangrijk dat de 

arbeidsvoorwaarden voor de podiumkunsten in het komende kunstenplan gelijk getrokken 

zouden worden. De lagere beloning in de Mime CAO had ertoe geleid dat mimespelers uit 

financiële overwegingen soms kozen voor een toneelrol. Dit leidde tot onduidelijkheid over de 

mime maar had zodoende niets te maken met de slechte identiteit van de mime, maar met 

praktische overwegingen. De Afdeling Theater stelde zich achter het uitgangspunt voor het 

gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden.429 In 1997 werd de mime opgenomen in de CAO 

Nederlands Theater.430  

 

Conclusie 

 

De overheid heeft als werkgever een invloedrijke rol op de arbeidsomstandigheden in de 

kunsten. De CAO was een stap vooruit in de emancipatie van de mime. Een collectieve 

arbeidsovereenkomst paste bij de collectieve werkwijze van mimekunstenaars en het bestaan 

van vele kleine mimegezelschappen. Met de Mime CAO was het salaris namelijk beschermd en 

niet afhankelijk van het werken bij een klein of groot gezelschap. Bovendien kreeg elke 

mimekunstenaar met de CAO in principe een gelijk salaris, wel afhankelijk van de ervaring en 

opleiding. Uit het compromis dat de mime sloot bij de totstandkoming van de CAO, blijkt de 

solidariteit van de sector. Jonge groepen werden ingesloten bij de afspraken, ten koste van een 

pensioenregeling voor de al betrokken gezelschappen.  

 De stap vooruit had echter een veel grotere kunnen zijn. De arbeidsvoorwaarden 

werden met  eerste Mime CAO namelijk nog niet verbeterd. Zo hoorde er bijvoorbeeld nog geen 

pensioenvoorziening bij. Ten opzichte van het toneel bleef de mime een achterstand houden.  

De KONVV was daarom niet tevreden over het CAO resultaat. Ook de Raad voor de Kunst zag 

obstakels. Zo zag de Raad tegenstrijdigheden in de toepassing van de Mime CAO en het beleid 

van CRM. Zakelijk leiders en technici werden in de mime bijvoorbeeld lager ingeschakeld dan 

daarbuiten gebruikelijk was. Mimegezelschappen moesten bij het aantrekken van medewerkers 

afdingen op salaris.  

 Op de verzoeken om de Mime CAO te verbeteren reageert CRM afwijzend. De mime riep 

lange tijd om gelijktrekking met de Toneel CAO. Opnieuw werd hierbij een voor de mime 

belangrijke beslissing uitgesteld. Denk hierbij ook aan de gebeurtenissen rondom de besteding 

van het ‘extra mimegeld’ (hoofdstuk acht). Toen wilde CRM de onderhandeling voor de Mime 

CAO afwachten voordat besloten zou worden hoe het mimegeld zou worden besteed. In dit 

geval wilde CRM de beslissingen over verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de mime 
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uitstellen totdat meer bekend zou zijn over het gereedkomen van de Kader CAO. Uiteindelijk 

werd de mime in 1997 opgenomen in het CAO Nederlands Theater en hiermee was mime geen 

‘buitenbeentje’ meer.  

 De mime maakte een reis van géén CAO, via een eigen CAO naar een CAO theater. Met 

de onderbrenging van mime in de theater CAO werd de categorisering van de mime in de 

arbeidsvoorwaarden anders. Mime was geen aparte rubriek meer. Voordat in het volgend 

hoofdstuk uitgebreid ingegaan zal worden op de categorisering van de mime, is eerst weer het 

handelen van de overheid in een overzicht geplaatst.  

 

Positief handelen van de overheid ten aanzien van de Mime CAO 

• Overheid gaat akkoord met het opstellen van een Mime CAO 

• Overheid stemt uiteindelijk in met gelijke salariëring voor mimekunstenaars  

• Overheid wil een Kader CAO waarmee de arbeidsvoorwaarden in de kunsten op elkaar 

afgestemd worden 

 

Negatief handelen van de overheid ten aanzien van de Mime CAO 

• Verbetering van arbeidsvoorwaarden in de mime is geen onderdeel van de Mime CAO 

• Overheid gaat niet in op het protest van de KONVV en de Raad voor de Kunst 

• Overheid handelt met inschaling van medewerkers strijdig met het eigen advies  

• Overheid stelt verbetering van de Mime CAO uit  
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11 Categorisering van de mime  

 

“Verdedig dat mimeveld ten alle prijze.” 

Wim Meeuwissen431 

 

Op het terrein van de infrastructuur is een soortgelijke ontwikkeling te zien als in het vorige 

hoofdstuk bij de Mime CAO is geconstateerd. De mime kreeg in 1968 een eigen sectorinstelling: 

het NMC. Maar met de fusie van het NMC in het TIN verdween de mime als aparte categorie op 

infrastructureel gebied. Deze ontwikkeling is tevens op beleidsniveau waar te nemen. Begin 

jaren tachtig en opnieuw in de jaren negentig leverde de categorisering van de podiumkunsten 

stevige discussie op. In dit hoofdstuk worden de discussies uiteengezet die in het begin van de 

jaren tachtig en negentig gevoerd werden en worden de publicaties die hierover verschenen 

besproken. 

 

11.1 Afstemming theaterbeleid 

 

Begin jaren tachtig wilde het ministerie van CRM het theaterbeleid meer laten samenhangen.432 

De adviesprocedure voor toneel en mime moest vanaf seizoen 1982-1983 zoveel mogelijk gelijk 

gaan lopen, zodat een meer integrale beoordeling en prioriteitsafweging mogelijk zou worden. 

CRM wilde de mimeprocedure vervroegen omdat de gevolgde procedure voor de mime tamelijk 

kort voor het seizoen liep. Dit maakte het beleid flexibel omdat projecten zich tot op een laat 

moment konden presenteren. Het nadeel was echter dat voorbereiding van projecten, 

bijvoorbeeld het aantrekken van medewerkers, door de late beslissingen van het ministerie 

lastig was.433 In 1981 vroeg de minister de Raad voor de Kunst en de VGM om antwoord op de 

vraag of het mogelijk was de adviestermijnen en begrotingen voor de sectoren mime en toneel 

op elkaar af te stemmen.434 De Raad adviseerde dat een apart mimebeleid toch behouden 

moest worden. Ook de VGM vond dat de mimediscipline met een apart beleid ondersteund 

diende te worden.435  

In de discussie die op de adviesaanvraag van het ministerie in de Raad voor de Kunst 

volgde, wees Frits Vogels als lid van de Werkgroep Mime op de ongelijkheid van de vakgebieden 

mime en toneel. Een groot verschil was dat toneel een absoluut én relatief veel grotere 

begroting en te besteden bedrag had dan de mime. Ook plande de toneelsector meer seizoenen 

vooruit. Vanwege de verschillen zou volgens Vogels geen afstemming plaats moeten vinden, 

maar zou in de Raad een Commissie Mime tegenover de Commissie Theater moeten komen. In  

plaats van de situatie waarin de werkgroep mime een onderdeel van de Commissie Theater 

was.436  

Ook in een ledenvergadering van de Kunstenbond FNV kwam de discussie over de 

integratie van mime en toneel aan bod. De leden vonden op zijn minst dat onderscheid gemaakt 

moest worden tussen mimegezelschappen en ad hoc producties. De gelijkschakeling van 
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subsidieaanvragen kan namelijk grotere zekerheid bieden aan gezelschappen, maar het beleid 

zou voor ad hoc producties juist flexibeler moeten zijn. Als het tijdstip van het indienen van 

begrotingen vervroegd wordt, is het voor de gezelschappen bijvoorbeeld fijn dat dan ook de 

toezegging eerder bekend is. Het gevaar bij een volledige integratie is dat controle ontbreekt en 

zodoende de zekerheid verdwijnt dat mimebedragen daadwerkelijk naar de mime gaan. Hierbij 

is het bovendien de vraag of inhoudelijke beoordeling wel gebeurt volgens criteria die van 

toepassing zijn op de mime. Tegenstanders van de samenvoeging waren zodoende bang dat het 

recht van de sterkste zou gaan gelden, wanneer alles op één hoop gegooid werd. De marge zou 

in dat geval als eerste vervallen. Voorstanders hoopten echter dat de achterstand van de mime 

met de gelijkschakeling sneller weg te werken zou zijn.437 De gelijkschakeling van toneel en 

mime is vermoedelijk niet doorgezet. In 1990 kwam de discussie namelijk terug.  

 

11.2 Integratie theaterbeleid 

 

In 1990 was de categorisering van de podiumkunsten opnieuw een gespreksonderwerp. Ditmaal 

vroeg cultuurminister Hedy d’Ancona zich af of een herindeling van de adviesstructuur van de 

podiumsector nodig was. Moest de advisering van mimegezelschappen in een aparte werkgroep 

gebeuren of kon dit beter in een breder verband geregeld worden? D’Ancona benadrukte dat er 

geen plannen waren om de mime in Nederland op te heffen.438 Zij wilde oproepen tot discussie 

over de betekenis van de formele scheidslijn tussen mime en de overige podiumkunsten.439 Een 

fragment uit haar brief naar de Raad voor de Kunst: “De opbouwfase van de mimesector jaren 

zestig is nu achter de rug. Mimebeoefening is onderwijl een meer geïntegreerd onderdeel van 

het theaterleven. Organisatorisch en financieel functioneren de gezelschappen en zoals 

gezelschappen van gelijke omvang in dans- en toneelsector. Wat is de betekenis en de waarde 

van een afzonderlijk beleid voor de mime nu de artistieke identiteit van die sector aan 

herkenbaarheid heeft ingeboet en de genoemde opbouwfase achter de rug is?”. Een van de 

aanleidingen voor D’Ancona om de vraag te stellen was dat de producties van 

mimegezelschappen door de interdisciplinaire samenstelling van het tableau vaak een sterke 

verwantschap toonden met de disciplines toneel en dans.440 

Oorspronkelijk wilde het Ministerie van WVC de Raad voor de Kunst vragen om een 

integraal advies betreffende het voortbestaan van de subsidiebudgetten van mime, 

jeugdtheater, poppentheater en de werkplaatsen. De Raad ontving uiteindelijk enkel de 

aanvraag met betrekking tot het mimebudget.441 De waarnemer van het WVC waarschuwde de 

Raad dat sterke argumenten op tafel moesten komen die door een breed forum gedragen 

werden. Anders kon hij niet toezeggen dat voor de meerjarig te subsidiëren mimegezelschappen 

een afzonderlijk beleid zou worden opgenomen in het nieuwe Kunstenplan.442 

De Raad voor de Kunst vond het een groot nadeel dat in het geval van schottenslechting 

het mimegeld zou kunnen worden besteed aan dans- en toneelproducties. De beoordeling van 
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projectaanvragen zou kunnen gebeuren door niet-mimers, waardoor de noodzakelijke expertise 

zou ontbreken om mimeprojecten op hun waarde te schatten. De schottenslechting zou echter 

ook voordeel kunnen betekenen. Wanneer kleinschalige toneel-, dans-, en mimeprojecten als 

totaal zouden worden beoordeeld op de te verwachten kwaliteit, zou dit juist mogelijkheden 

voor de mime kunnen bieden.443  

De Werkgroep Mime van de Raad voor de Kunst wilde een preadvies uit laten brengen 

door een breed samengestelde ad hoc groep. De leden zouden uitgangspunten en werkwijze 

van de mime toetsten aan de praktijk van theatermakers. De motivering van theatermakers 

was namelijk van belang bij beantwoording van de vraag of de artistieke mentaliteit van de 

mimespelers voldoende was om gezelschappen te blijven clusteren binnen een afzonderlijk 

beleid voor de mime.444 De Mime Combinatie vond de instelling van een projectcommissie ook 

belangrijk, vanwege het grote belang van de uitkomst van de adviesaanvraag voor de 

mimesector.445 Uiteindelijk werd inderdaad de Werkgroep Mimeadvisering opgericht. Deze  

bestond niet alleen uit mimedeskundigen, maar vertegenwoordigde de podiumkunsten in brede 

zin.446   

De conclusie van de werkgroep was dat de mime gediend was met een eigen 

adviesstructuur en een geoormerkt subsidiebedrag. De werkgroep zag wel degelijk 

gemeenschappelijkheid van de diverse mimegroepen, namelijk in dezelfde bron waaruit 

mimegroepen putten: beweging. De gerichtheid van mimekunstenaars op een breed veld leidde 

volgens de werkgroep tot een rijkdom aan uitingsvormen en niet tot verwatering of een verlies 

aan identiteit. De artistieke veelzijdigheid zou moeten worden gestimuleerd en aangemoedigd 

en deskundigen moesten kunnen beoordelen welke producten en gezelschappen van belang 

waren voor het mimeveld. De advisering zou breed moeten worden ingekaderd in een 

inhoudelijke wisselwerking met andere disciplines. De Afdeling Theater van de Raad was het wat 

betreft de ad hoc subsidiering eens met de werkgroep. De microadvisering zou door 

deskundigen met specifieke kennis van mime plaats dienen te vinden. De advisering van 

gezelschappen zou wel door deskundigen van diverse theaterdisciplines kunnen plaatsvinden, 

waarbij een afweging plaats zou moeten vinden tussen de diverse meso-initiatieven binnen het 

theaterveld.447    

Beppie Melissen van Theatergroep Carver vindt de vraag of producties onder mime of 

toneel vallen onzinnig en alleen interessant voor de subsidiënten. Het voordeel van het 

onderscheiden van aparte potjes is volgens haar wel dat mime specifiek wordt benoemd en zo 

ondersneeuwing voorkomen wordt. Dit is echter voornamelijk belangrijk voor nieuwelingen, de 

net afgestudeerde mimekunstenaars. “Alles is in feite theater”, vindt Melissen. “Grenzen zijn 

niet zo scherp te stellen. Een verdeling moet enkel bestaan in het kader van subsidie”, zegt zij 

in een interview in NRC.448 

Jan Kassies van het ITO deed een brief uitgaan naar mimebeoefenaars met de oproep 

over de plaats van mime in het Nederlandse kunstbestel te spreken: “Hier en daar gaan 

stemmen op om het begrip mime maar af te schaffen. […] Er is alle aanleiding om deze 
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ontwikkelingen eens nader te beschouwen en inzichten te ontwikkelen betreffende de discipline 

mime, niet in de laatste plaats omdat in het volgende jaar de voorbereiding van het volgende 

kunstenplan begint (1993-1996). De mimespelers, mimografen, mimeregisseurs, mimedocenten 

en mimedramaturgen moeten tegen die tijd een helder standpunt kunnen presenteren”.449 

Het idee van WVC om de mime als subsidiecategorie op te heffen en op te doen gaan in 

een grotere categorie was aanleiding voor het ITO voor een onderzoek. Elske van de Hulst en 

Marijn van der Jagt voerden gesprekken met vertegenwoordigers uit het veld en deden daar 

verslag van in de publicatie Mime & Mime. De mimekunstenaars zagen unaniem een essentieel 

verschil tussen mime en andere theaterdisciplines als toneel en dans. De mime behoefde 

volgens de meesten een aparte ondersteuning van de overheid, omdat deze podiumkunst zich 

specifiek richt op kwaliteiten die in het andere theateraanbod niet of nauwelijks aan bod 

komt.450 Vrijwel alle geïnterviewden wezen de schottenslechting af. Zo zei Frits Vogels: “alles 

wat wil functioneren in de maatschappij heeft een bepaalde structurele onderbouwing, een 

infrastructuur nodig.” Maar er klonken ook andere geluiden. Sommige mimers zetten 

vraagtekens bij de mimeontwikkeling, zij vonden dat makkelijk van alles bij elkaar werd 

gegooid. Herhaaldelijk werd in interviews gezegd dat meer beperking en terugkeer naar het 

vakmanschap en de discipline de mime goed zou doen.451  

In een brief aan Jan Kassies sprak onderzoekster Elske van de Hulst over de rapportage. 

De conceptversie had het werk al gedaan, deelde zij mee. De commissie van de Raad voor de 

Kunst, die was samengesteld om over de adviesaanvraag van de minister een advies te 

formuleren, bleek maar één vergadering nodig gehad te hebben om te besluiten dat de mime 

moest blijven.452  

 

11.3  Publicaties 

 

De Werkgroep Mime constateerde in 1991 aan de hand van vele schriftelijke reacties dat de 

adviesaanvraag van het ministerie veel commotie opgeroepen had.453  Nog maar net opgestart 

kreeg het Mime Platform in 1990 te horen dat minister D’ Ancona advies aan de Raad voor de 

Kunst vroeg over het verdwijnen van mime als aparte subsidiecategorie. Wanneer de mime als 

aparte subsidiecategorie zou verdwijnen, zou volgens het Mime Platform het specifieke 

bewegingskarakter van de mime niet in het niets oplossen. Maar de uitzonderlijke kwaliteiten 

zouden wel geminimaliseerd worden. Al gauw zouden de vertegenwoordigers van de mime, die 

een minderheid vormden, het afleggen tegen het infrastructurele geweld van de grote 

podiumkunsten waaraan ze waren toegevoegd. Bovendien zouden beleidsambtenaren geen 

reden meer hebben om de infrastructuur van de mime in stand te houden als de mime als 

beleidscategorie niet meer zou bestaan. Als de mimesubsidies zouden verdwijnen, zou de mime 

terug zijn bij de situatie van vóór 1968, toen de mimespelers hun subsidies ook moesten 

weghalen bij toneel en dans. Het weer afschaffen van aparte mimesubsidies vond het Mime 
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Platform vreemd, omdat ze zoveel vruchten af hadden geworpen. Internationaal genoot de 

mime inmiddels een groot aanzien.454  

Het ministerie zag de verscheidenheid en veelvormigheid van de mime als zwakte en 

gebruikte dit om maar op te houden met de beoordeling van mime als kunstvorm, aldus het 

Mime Platform in een notitie. Het Mime Platform zag de verscheidenheid van mime juist als een 

positief kenmerk. Overeenkomsten binnen de veelvormigheid waren volgens het Platform de 

begrippen die ten grondslag liggen aan het werk, namelijk: ruimte, tijd, kracht en beweging. 

Ook het zoeken van mimekunstenaars naar samenwerking met vertegenwoordigers van andere 

disciplines kon het platform waarderen.455 

Het forum merkte op dat in andere disciplines ook grote verschillen waren in 

verschijningsvormen en mentaliteit, zonder dat de minister daaruit conclusies trok over 

identiteit van de betreffende kunstvorm. Een kanttekening was dat de schotten niet altijd recht 

deden aan de complexe aard van de voorstellingen die door mimekunstenaars werden gemaakt. 

De systematiek zou inderdaad veranderd kunnen worden, zodat zij iets flexibeler wordt en beter 

past bij de praktijk van het mimetheater. Dit vereist echter wel een visie op het geheel aan 

regelingen en disciplines en niet een willekeurige verandering op één terrein. Een beëindiging 

van de status van de mime als aparte subsidiecategorie was volgens het Platform onlogisch en 

ongerechtvaardigd. Het deed geen recht aan de staat waarin de kunstvorm zich in artistiek 

opzicht bevond. Het was bovendien bestuurlijk niet verdedigbaar zolang de maatregel geen deel 

uitmaakte van een breder beleid.456 

Frits Vogels schreef op persoonlijke titel het stuk WVC: mime, weg ermee over de 

Nederlandse mime en waarom die als categorie moest blijven. Hij bood dit ter informatie en 

discussie aan de Raad voor de Kunst aan. Vogels vond dat D’Ancona de bijl zette in alles wat tot 

nu toe verworven was. Mimeproducties waren veelzijdiger dan ooit, de uitstraling van mime 

naar andere kunstdisciplines was groot, het aantal mimevoorstellingen groeide nog steeds en 

ook het publiek nam gestaag in aantal toe. De ontwikkeling van de Nederlandse mime trok de 

aandacht in het buitenland. Eerst alleen als exportartikel, later ook als een voorbeeld dat 

gevolgd werd. Vogels vond het vreemd dat volgens WVC “de opbouwfase van de mime achter 

de rug was”. In vergelijking met andere sectoren werd met minder subsidie meer gedaan. Tot 

1968 deed de mime het zonder overheidssteun en vanaf 1980 bevroor WVC het mimebudget, 

zodat steeds meer mensen met relatief minder geld rond moesten komen. Elk jaar studeerden 

namelijk mimekunstenaars af aan de Mime Opleiding en er waren nog geen gepensioneerden.457  

Op de vraag van de minister of de sector mime een herkenbare gemeenschappelijke 

ambachtelijke identiteit heeft, gaf Vogels het volgende antwoord. “Mime heeft een duidelijke 

herkenbare identiteit waarvan de ambachtelijkheid niet gemeenschappelijk hoeft te zijn, 

vergelijk de verschillende scholen van bijvoorbeeld Decroux, Marceau en de Nederlandse Mime 

Opleiding. Voor de beoefenaars en resultaten van hun werk is er geen enkele noodzaak 

onderling of naar buiten herkenbaar te zijn of een gemeenschappelijke identiteit te hebben: te 

grote gelijkheid leidt tot dode kunst. Zonder ambachtelijkheid komt niemand er en ze zullen 

                                       
454 Federatie van Kunstenaarsverenigingen. (1990, november). p.4-5. 
455 Mimeplatform. (1990, 23 september). 
456 Mimeplatform. (1990, 23 september). 
457 Vogels, F. (1990, 21 september).  



 
 

88

elkaar herkennen in de kern van het vak. De gemeenschappelijkheid ligt in het anarchistische 

huis dat ze geboden wordt om op basis van mime hun theater te maken”.458 

Het mimeveld zou volgens Vogels niet direct negatief te hoeven reageren op de vraag 

van het ministerie, de mime pretendeert immers zelf de schotten tussen theatervormen weg te 

halen. Maar de mime zou in het voorstel de enige sector zijn waar het nieuwe beleid voor zou 

gelden. Alleen het mimebudget zou niet geoormerkt worden en dat was een ongelijke 

behandeling: “Zolang een visie op de totale versleuteling van het kunstenbudget ontbreekt, is 

een afzonderlijke poging tot schottenslechting alleen maar een experiment dat voor een kleine 

sector grote gevaren inhoudt. Als het experiment mislukt, is de sector weg”.459 In een interview 

in 2005 komt Vogels terug op de categorisering van de podiumkunsten. Mime zou bij de 

advisering best onder de noemer theater kunnen vallen. Mime is immers theater. Maar dans 

ook. Dan zou dat voor alle sectoren moeten gelden. Toneel is niet hetzelfde als theater! In de 

praktijk wordt dit echter vaak wel zo gezien.460 

In de Tweede Kunstenplanperiode (1993-1997) was geen sprake meer van geoormerkte 

bedragen. Ambtenaar Hans Hoogerbrug van het ministerie van WVC zei in Notes dat bij de 

subsidieverdeling nog wel geoormerkt werd, maar pas achteraf. “Nadat bekeken is hoeveel 

interessante initiatieven er zijn, worden er bedragen vastgesteld”.461  

 

Conclusie 

 

Begin jaren tachtig en negentig had het cultuurministerie de wens om het theaterbeleid meer te 

laten samenhangen. Het samen laten lopen van de adviestermijnen en begrotingen zou 

namelijk leiden tot een meer integrale beoordeling en prioriteitsafweging van de gesubsidieerde 

kunsten. De Raad voor de Kunst en het veld zetten hun vraagtekens bij deze wens en vonden 

dat de mime met een apart beleid ondersteund moest blijven worden. Bij integratie was het 

namelijk nog maar de vraag of mimebedragen werkelijk naar de mime zouden gaan en of de 

inhoudelijke beoordeling van voorstellingen wel volgens criteria van de mime zou gebeuren. Het 

risico lag erin dat de mime als kleine kunstensector het niet zou redden bij het verdwijnen van 

aparte subsidiecategorieën, doordat de concurrentie te groot kan zijn. Bovendien had men de 

angst dat de infrastructuur van de mime niet meer in stand gehouden zou worden als een apart 

mimebeleid ontbrak. Weer opheffen van de aparte mimesubsidie zou een grote stap terug zijn, 

na de vele stappen vooruit die waren gedaan. 

 In het begin van de jaren tachtig begon de discussie over de categorisering van de 

mime bij de podiumkunsten. Dit was net het begin van een periode van stabilisatie van de 

mime. De mime zou met de schottenslechting geen kans krijgen om een stabiele basis te 

ontwikkelen. In de discussie in 1990 is het argument van de cultuurminister opvallend. Het 

uitgangspunt voor de schottenslechting is een negatief perspectief op de mime. Reden is niet, 

zoals in de jaren tachtig, de voordelen die de mime zou genieten, maar de niet herkenbare 

identiteit van de mime. Daarom zou de mime geen recht meer hebben op een apart beleid. 

Hiermee gaat de discussie niet zozeer over gelijktrekking maar over opheffing van het 
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mimebeleid. Ook opvallend is dat niet om een integraal advies werd gevraagd aan de Raad voor 

de Kunst maar om een advies enkel voor de sector mime. Overigens was niet alleen van 

overheidszijde bezorgdheid over de herkenbaarheid van de mime. Ook sommige 

mimekunstenaars vonden dat de mime meer terug moest naar het vakmanschap. Uiteindelijk 

werden in de periode van het Tweede Kunstenplan alle subsidies pas achteraf geoormerkt.  

 Dit hoofdstuk roept de vraag op waarom de rijkdom aan invalshoeken niet in het 

voordeel van de mime heeft gewerkt, maar juist heeft geleid tot een idee dat de mime niet 

herkenbaar is. Mime blijkt een kwetsbare kunst te zijn. Het is immers geen kunst van de massa, 

maar neigt meer naar het experiment. De mime liep als kleine sector voortdurend het gevaar 

opgeslokt te worden door grotere sectoren.  

Het voorstel tot samenvoegen van sectoren riep veel discussie op. Geld was het 

kernpunt van het debat. Wat betekende de schottenslechting voor het mimebudget? Zou het 

mimegeld nog wel naar de mime gaan? En wat zou er gebeuren als niet mimedeskundigen over 

de toedeling van de gelden zouden oordelen? De kwestie nodigt uit om een apart hoofdstuk te 

wijden aan de subsidiecultuur van de mime. Het volgende hoofdstuk verhaalt dan ook over het 

mimebudget. Maar eerst is het handelen van de overheid met betrekking tot de categorisering 

van de mime in een schema geplaatst.   

 

Positief handelen van de overheid met betrekking tot de categorisering van de mime 

• Overheid ziet dat de late adviesprocedure onzekerheid betekent voor de mime 

• Overheid ziet mime als gelijk aan andere sectoren 

 

Negatief handelen overheid van de met betrekking tot de categorisering van de mime 

• Overheid maakt geen onderscheid tussen ad hoc projecten en gezelschappen 

• Overheid ziet niet het gevaar van ondersneeuwing voor de mime 

• Het uitgangspunt voor schottenslechting is negatief 

• Met achteraf oormerken van subsidies gaat WVC in tegen de wensen van Raad en veld 

• Overheid brengt een net stabiliserende sector opnieuw in onzekerheid 
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12 Mimebudget 

 

“Mime: de meest gastvrije onder de podiumkunsten.”  

Ide van Heiningen462 

 

Werken in de mime betekende werken in een dynamische omgeving. In de mime was weinig 

sprake van langdurige arbeidscontracten en het veld bestond uit vele kleine gezelschappen en 

ad hoc groepen. Met name voor ad hoc groepen kwam het mimebudget niet tegemoet aan de 

vraag. De contracten en subsidies boden dan ook weinig stabiele basis voor de mime. In dit 

hoofdstuk wordt nader ingegaan op het incidentele karakter van de mime, de mimesubsidies, 

het Fonds voor de Podiumkunsten en de advisering in de mime. 

 

12.1 Incidenteel karakter 

 

In 1988 constateerde de Werkgroep Mime van de Raad voor de Kunst dat ad hoc projecten een 

onmiskenbaar onderdeel van het totale mimeaanbod vormden. Zonder een ad hoc budget zou 

de verscheidenheid in de mime volgens het adviescollege nooit tot stand zijn gekomen.463 De 

werkgroep zag juist in de ad hoc sfeer mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen binnen de 

mime.464 In 1990 zagen de Mime Combinatie en het NMC een stijgende lijn in de aanvragen 

voor ad hoc projecten. De ad hoc projecten waren volgens deze instellingen een voedingsbodem 

voor de ontwikkeling en innovatie van de mimekunst. In de mime werd in verhouding tot de 

andere podiumkunsten een relatief groot deel van het totale budget besteed aan eenmalige 

projecten.465  

Het incidenteel werken in de mime is onder meer een gevolg van de voortdurende 

artistieke heroriëntatie van mimekunstenaars. Dit leidde tot vele afsplitsingen en weinig 

gebundelde groepen. Hier speelt de werkwijze van de mime mee, waarbij de kunstenaars vaak 

uitvoerend en scheppend tegelijkertijd werken. Ook het individualisme van de mimers had een 

rol. In de reguliere gezelschappen waren vaak al artistieke visies ontwikkeld waardoor een 

mimer het idee kon hebben in een projectgroep meer eigen ideeën kwijt te kunnen dan als 

nieuwkomer in een gezelschap.466  

Bovenstaand wordt geïllustreerd door het advies van de Raad voor de Kunst over de 

cultuurnota van 2000. De Raad constateerde dat veel beginnende makers geen structurele 

steun hadden aangevraagd. Volgens het adviescollege hadden een groot aantal jonge 

initiatieven in de mime wel degelijk een belofte aan kwaliteit. Een reden voor het niet 

aanvragen van structurele subsidie werd gezocht in het idee dat beginnende mimers zich nog 

niet vast wilden leggen, uit angst voor artistieke onvrijheid.467 Een andere oorzaak kon zijn dat 

de reguliere gezelschappen lange tijd nauwelijks vaste spelers in dienst konden nemen. De 

minister had immers een maximum gesteld van vijftig mimespelers. Om toch als 
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mimekunstenaar werkzaam te kunnen zijn, startten mimers vaak projectgroepen.468 Na verloop 

van tijd ontstonden tevens tussenvormen van organisatie van mimekunstenaars. Naast 

reguliere gezelschappen en ad hoc groepen kwamen nieuwe gezelschapsvormen op, zoals de 

gezelschappen op projectbasis.469  

 

12.2 Subsidiepot 

 

De Raad voor de Kunst stelde steeds vaker vast dat de mimegezelschappen te kampen hadden 

met ontoereikende budgetten. In 1983 bereide het adviescollege het advies voor seizoen 1983-

1984 voor. Zij kwam tot de conclusie dat noodzakelijk geachte wensen van een aantal 

gezelschappen door het nullijnprincipe weer niet gehonoreerd konden worden. Bij het 

nullijnprincipe werd bij de advisering voor het komende seizoen vastgehouden aan de 

subsidiehoogte van het vorige seizoen. De Raad zag dat door gebrek aan geld op het artistieke 

vlak werd ingeteerd. Vanwege de te kleine mimepot vond een aanvulling van het tableau plaats 

met mensen uit andere disciplines. Het aantal professionele mimers in dienst bij gezelschappen 

liep terug. Dit zou de professionalisering van de mimekunst kunnen bedreigen. Een ander 

gevolg was dat groepen zich steeds meer terugtrokken op hun studio als standplaatstheater. Dit 

zou volgens de Raad kunnen leiden tot een steeds kleinschaliger mimeveld dat vervreemd was 

van het afnamecircuit.470  

Onder andere Rob de Graaf pleitte begin jaren negentig voor meer ad hoc subsidies om 

aankomende mimespelers een kans te geven.471 Maar ondanks de verscheidene pleidooien voor 

meer geld voor projecten op het gebied van mime, volharde het ministerie van WVC in de jaren 

tachtig in budgettaire neutraliteit. De middelen werden niet verruimd, wel werd binnen het 

beschikbare budget van alles wat podiumkunst is met de middelen geschoven.472 Het totale 

voor de mime uitgetrokken bedrag werd in 1985 bevroren.473  

De smalle en zwakke financiële basis van projectsubsidies kan er toe hebben geleid dat 

de organisatorische zaken bij de projecten nog slechter geregeld waren dan bij de reguliere 

gezelschappen. Veel organisatorische taken werden in de mime door de spelers zelf en niet door 

zakelijk leiders uitgevoerd.474 Het gebrek aan goede zakelijke leiding van mimegezelschappen 

was bijvoorbeeld een probleem bij de verkoop van voorstellingen. Dit blijkt uit het verslag van 

een forumdiscussie die was georganiseerd door het NMC.475 Het NMC ontving hiernaast in de 

jaren tachtig steeds vaker berichten van ad hoc groepen die moeilijkheden ondervonden bij het 

opzetten en verkopen van de producties en bracht hier een boekje over uit: Geen stap verder. 

De betreurenswaardige positie van de Nederlandse ad hoc mime.476 In een jaarverslag van het 

festival Zomerfestijn werd het gebrek aan organisatieniveau bij de gezelschappen ook genoemd 

als één van de problemen bij de organisatie van het festival.477 
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In de mimesubsidiëring was vaak sprake van een oud voor nieuw principe. Het kleine 

budget bood slechts ruimte voor een beperkt aantal gezelschappen. Gevestigde mimegroepen 

kregen vaak geen subsidie meer. Niet omdat de kwaliteit van de producties achteruit was 

gegaan, maar zodat nieuwkomers steun konden krijgen. Vraag is of het budget wel toereikend 

was: konden de nieuwkomers groeien en vaste voet aan theatergrond krijgen? Of werd het geld 

voor de ontwikkeling van de gevestigde groepen opgeslokt door de nieuwkomers? Mime is een 

jonge discipline, wat betekent dat er meer mensen bijkomen dan afvallen. Bij een te klein 

(blijvend) budget liep de continuïteit van de mime in gevaar.478  

In Toneel Theatraal spraken Frits Vogels en Tom Jansen in 1986 over het “drama in de 

mime”. Een hele generatie werd volgens hen uitgesloten van subsidie ten gunste van een 

nieuwe generatie mimers. Terwijl deze mimegezelschappen probeerden een mimerepertoire op 

te bouwen in een tijd waarin in veel voorstellingen de mimeachtergrond nauwelijks zichtbaar 

meer was. Vogels wilde nieuw werk ontwikkelen maar hiernaast ook bestaande mimografieën 

op het repertoire houden. Zo kon het publiek geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in 

het mimevak. Ook mimers zelf konden hun werk of dat van een ander dan in het kader van een 

ontwikkeling plaatsen.479 

Naast de beperkte grootte van het mimebudget kon de doorstroming van project- naar 

gezelschapssubsidie een obstakel zijn voor mimekunstenaars. Terwijl structurele subsidie grote 

voordelen heeft! Gezelschappen kunnen bijvoorbeeld op langere termijn plannen maken. Dit 

kan van belang zijn bij het voeren van een buitenlandbeleid. Gezelschappen kunnen in een 

vroeg stadium medewerkers aantrekken met de zekerheid dat het project er echt komt en dat 

zij de medewerkers een salaris kunnen bieden.480  

Het tekort aan financiële middelen was voor mimekunstenaars vaak een probleem. 

Subsidiegeld is echter niet zaligmakend. Een verdubbeling van de mimepot zou niet direct een 

oplossing zijn voor het gebrek aan middelen bij gezelschappen. Bij meer geld doen immers ook 

meer mensen een beroep op de pot. Het niet hebben van geld betekent dat kunstenaars 

beperkt zijn in hun mogelijkheden. Maar het krijgen van subsidie kan óók een keurslijf met zich 

mee brengen.481 Nan van Houte, artistiek directeur van de NES-theaters, constateerde in Notes 

bijvoorbeeld dat veel kunstenaars hun plannen precies inpassen in de ruimte die de 

subsidiegevers hen geven.482 

 

12.3 Subsidievoorwaarden 

 

Eén van de subsidievoorwaarden die aan vaste theatergezelschappen werden gesteld, was dat 

de gezelschappen voorstellingen moesten spelen buiten de eigen standplaats. Het 

spreidingsideaal kreeg na WOII de nadruk in het Nederlandse cultuurbeleid. In de jaren tachtig 

werd discussie gevoerd over de landelijke spreiding van mimevoorstellingen. Het Ministerie van 

CRM maakte zich zorgen over de toenemende mate waarin gezelschappen zich terugtrokken in 

de standplaats. Dit gold zowel voor het toneel als de mime. Gezelschappen zouden hier als 
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481 Vogels, F. (1993). p.7. 
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redenen voor hebben dat zij een sterkere binding met het eigen publiek wilden kweken en meer 

gelegenheid wilden creëren om nieuwe producties voor te bereiden. Hiernaast zou het verlangen 

bestaan om de vormgeving van de voorstelling meer af te stemmen op de mogelijkheden van 

de accommodatie. Hierdoor was het moeilijker een voorstelling op een andere plek te 

programmeren. Volgens de minister was de spreiding in het geding, in kwantitatieve zin maar 

ook in kwalitatieve, omdat de aanbodsdiversiteit verschraalde. De minister vroeg het 

Nederlandse theaterland te reageren op deze constatering.483 

Dit verzoek bereikte ook de VGM. De VGM reageerde in een brief met de mening dat de 

mimegezelschappen juist wel speelruimten wilden vinden buiten de eigen standplaats. Zij wilden 

ook elders graag een publiek opbouwen. Maar de beperkte programmering van de regionale en 

plaatselijke schouwburgen vormde een opstakel. Bovendien hadden veel plaatsen geen 

zogeheten tweede circuit theaters. Gemeenten die wel dergelijke accommodaties hadden, 

hadden slechts een geringe financiële armslag.484  

Een ander probleem zou geweest kunnen zijn dat het voor margetheater lastig was dat 

schouwburgen hun aanbod steeds eerder wilden weten. Schouwburgen wilden het publiek een 

seizoenboekje met een volledig programma kunnen aanbieden. De gezelschappen moesten 

steeds eerder weten op welke data zij welke voorstelling zouden gaan spelen. Resultaat was dat 

voorstellingen vaak verkocht werden aan de hand van nog niet volledig uitgewerkte plannen. 

Het gezelschap zette zich vast voor de komende tijd. Maar wanneer het gezelschap de plannen 

niet op tijd helder had, was het moeilijk om nog in schouwburgen te spelen en daar publiek voor 

te vinden. Gezelschappen buiten het officiële bestel werken vaak met korte termijn planningen. 

Zo ook de mime, met het gevolg dat mimegezelschappen niet zo makkelijk in schouwburgen 

konden spelen.485   

Frits Vogels noemt in een interview twee kenmerken van het Nederlandse subsidiebeleid 

die juist goed werkten voor de mime. De Nederlandse mime had meer geld dan mime in andere 

landen, zoals Frankrijk. Dit komt niet zozeer door de speciale waardering van de mime, maar 

door de tendens van de Nederlandse overheid om het geld te verdelen over vele kleine 

gezelschappen. Dit in plaats van een gecentraliseerde aanpak waarbij het geld naar enkele 

grote nationale gezelschappen gaat. Een ander pluspunt van de mimesubsidiëring in Nederland 

was volgens Vogels dat de publieksaantallen voor bijvoorbeeld de pers en de Raad voor de 

Kunst niet belangrijk waren. Gezelschappen hoefden zich niet enkel te richten op het 

binnenhalen van publiek, maar kregen ook ruimte voor experiment.486 

Soms lobbyen gezelschappen na een negatief advies van de Raad voor de Kunst om 

alsnog subsidie te krijgen. Een bekend voorbeeld is Bewth. Nieuwkomers kregen in 1992 de 

ruimte, maar daarvoor moest het al lang bestaande Bewth verdwijnen uit het Kunstenplan. Ook 

in 1996 en 2000 kreeg Bewth een negatief advies. Tweemaal wist de groep hun plek in het 

kunstenplan veilig te stellen, door middel van een stroom van brieven van vrienden van Bewth 

aan Tweede-Kamerleden.487 In 2000 hield het alsnog op voor Bewth. De bewegingskunst van de 

groep zou decoratief en betekenisloos zijn en zou dramatische spanning of emotionele 
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geladenheid missen: “Wat dertig jaar geleden een reactie is op de geëngageerde theatercultuur, 

is verworden tot een vorm die zich niet meer verhoudt tot deze tijd”.488  

 

12.4 Fonds voor de podiumkunsten 

 

Een probleem in de ad hoc subsidiering was dat toekenning van de gelden vaak lang duurde. De 

Vakgroep mime van de Kunstenbond schreef Minister Gardeniers in 1978 dat zij een snellere 

behandeling van projectaanvragen wilde.489 De minister reageerde met de mededeling dat deze 

wens in de Raad behandeld zou worden.490 De vakgroep vond dit niet correct en stuurde 

opnieuw een brief naar de minister: “de vakgroep mime meent dat de minister verantwoordelijk 

is voor een door haar te voeren subsidiebeleid, zij kan advies vragen aan een door haar in het 

leven geroepen adviesorganisatie […]. Maar zij mag nimmer, naar de mening van de werkgroep, 

een zaak die zij moet behandelen doorschuiven naar de Raad voor de Kunst”.491  

Ook de Raad voor de Kunst maakte zich in het begin van de jaren negentig zorgen over 

de late beslissingen bij ad hoc subsidieaanvragen. Subsidieaanvragen werden een jaar van te 

voren ingediend. Soms hoorde de aanvrager pas of een subsidie werd toegekend als het project 

al achter de rug was. Juist voor ad hoc activiteiten kon een dergelijk logge procedure 

frustrerend zijn.492 De Raad voor de Kunst schreef daarom in 1990 een pleidooi om de micro 

taken van het ministerie van WVC en de Raad voor de Kunst over te hevelen naar 

kunstinstellingen of fondsen. De Raad was de laatste jaren steeds meer tijd kwijt met het 

beoordelen van subsidieverzoeken.493 De Raad vond dat het adviseren over initiatieven die op 

ad hoc basis werden uitgevoerd beter door instellingen kon gebeuren die dichtbij de 

kunstpraktijk stonden.494 

De Mime Combinatie was het eens met het voorstel om met een reorganisatie de Raad 

te laten functioneren als adviseur in meso- en macrobeslissingen.495 De Mime Combinatie was  

dan ook een voorstander van een Fonds voor de Podiumkunsten. Samen met het NMC schreef 

de Mime Combinatie een notitie ter voorbereiding op het Tweede Kunstenplan. Hierin stond 

geschreven dat in het Fonds voor de Podiumkunsten het mimebudget, gezien de omvang van de 

totale mimesector, groot zou lijken in vergelijking met dat voor de andere podiumkunsten. De 

hoogte van het mimebudget moest volgens de Mime Combinatie en het NMC echter niet 

aangepast worden aan de andere disciplines.496  

In 1992 stelde de Raad voor het geld te concentreren bij een beperkt aantal 

mimegroepen om versplintering in de kunstensector tegen te gaan. Dit zou echter betekenen 

dat de kleinschaligheid en diversiteit als kenmerken van de mime op de tocht zouden staan. Het 

Ministerie van WVC wilde alleen gezelschappen subsidiëren die minimaal twee producties per 

jaar uitbrachten. Veel jonge mimegroepen waren niet toe aan deze frequentie. Voor de 

ontwikkeling van mimespelers was het bovendien belangrijk dat zij ook in de producties van 
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anderen speelden. Alle mimegroepen die minder dan drie ton in het advies toegewezen kregen, 

werden uiteindelijk doorgeschoven naar een nieuw fonds. In 1993 werd namelijk het Fonds voor 

de Podiumkunsten opgericht. Dit fonds zou alle ad hoc subsidies op landelijk niveau gaan 

verdelen.497 De bedragen waren niet geoormerkt, de mimegezelschappen moesten concurreren 

met bijvoorbeeld de orkesten.498  

 

12.5 Advisering  

 

Zonder de kennis van mimedeskundigen die zitting hebben in de Raad, is het moeilijk de 

waarde van het werk van mimegezelschappen te bepalen. Aanvankelijk werd het 

cultuurministerie op het gebied van de mime door toneelmensen geadviseerd. Slechts af en toe 

werden mimers gehoord.499 Frits Vogels was lid van de eerste mimecommissie van de Raad voor 

de Kunst, als enige mimer tussen toneelmensen.500 Later beoordeelde in de Raad een aparte 

Werkgroep Mime of Mimecommissie de aanvragen van mimegroepen. De taak van de  

werkgroep of commissie was om op artistieke gronden te bepalen in welke richting de mime in 

Nederland zich diende te ontwikkelen.501  

 Frits Vogels zag dat het adviseringssysteem ongewild corrumpeerde. Er werd meer en 

meer uit smaak geoordeeld. Herkansingen waren niet mogelijk en tradities werden weggevaagd. 

Kunstenaars oordeelden over elkaar en vriendjespolitiek ontstond. De Raad is volgens Vogels 

visieloos geworden. Bovendien is het toezicht op de verdeling van mimegelden verdwenen 

omdat de bedragen niet meer worden geoormerkt.502 Ide van Heiningen noemt dat de Raad 

voor de Kunst echt een instrument van de overheid is geworden. De schakelfunctie tussen het 

veld en het rijk is verdwenen. Er zitten bijvoorbeeld steeds minder kunstenaars in de Raad. 

Volgens Van Heiningen zijn de leden van de Raad generalisten geworden, omarmd door de 

bureaucratie. Het gaat hen meer en meer om overzichtelijkheid, samenvoegingen en met name 

om goedkoop!503 

Het advies van een adviescollege is in Nederland niet bindend. Zo toont een voorbeeld 

uit 1992. De minister van WVC verzocht de Raad voor de Kunst de mimevoorstellen met oog op 

het Kunstenplan 1993 te heroverwegen. Van de positieve adviezen had de minister enkel het 

advies van de Raad ten aanzien van Rob van Reijn overgenomen. Wel werden alle negatieve 

adviezen gevolgd. De minister zegde bovendien Bewth subsidie toe, tegenstrijdig met het 

advies van de Raad. Hierdoor was er minder budget voor de door de Raad positief beoordeelde 

gezelschappen. Het door de minister aan Bewth toegekende subsidiebedrag was hoger dan het 

maximaal door de raad geadviseerde subsidiebedragen voor positief beoordeelde groepen. Ook 

miste de Raad de motivering van de minister bij deze beslissingen.504  
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Conclusie 

 

Ad hoc projecten vormden een essentieel onderdeel van het totale mimeaanbod. De Raad voor 

de Kunst constateerde echter dat ontoereikende budgetten met name bij de ad hoc groepen een 

gevaar vormden voor de mime. De groei van het mimebudget werd beperkt doordat door de 

overheid werd vastgehouden aan het nullijnprincipe en het principe van budgettaire neutraliteit, 

als ook door de bevriezing van het budget in de jaren tachtig. Ook de beperkte doorstroming 

van project- naar gezelschapssubsidie was een obstakel voor de emancipatie van de mime. 

Bovendien maakte het oud voor nieuw principe continuïteit in de mime zo goed als onmogelijk. 

Gevestigde groepen moesten plaats maken voor nieuwkomers, omdat het budget niet ruim 

genoeg was voor beiden. Zo was er bijvoorbeeld geen ruimte voor gezelschappen die zich bezig 

hielden met het opbouwen van een mimerepertoire.  

Een ander probleem was de spreidingseis bij toekenning van subsidies. CRM maakte 

zich zorgen over de terugtrekking van de mime in de standplaats, omdat hierdoor de 

aanbodsdiversiteit zou verschralen. Mimekunstenaars wilden wel graag hun voorstellingen 

spreiden, maar zij werden gedwongen vooral in de eigen standplaats te spelen. Onder andere 

doordat de theaters programmeringen lang vooraf bekend wilden hebben. Het 

spreidingsprincipe was een onrealistisch ideaal voor de mime. 

Deze moeilijkheden met het subsidiebudget voor de mime leidden vervolgens tot andere 

problemen. Zo werd het tableau van mimegezelschappen mede om financiële redenen vaak 

aangevuld met kunstenaars uit andere disciplines en zo waren er (te) weinig professionele 

mimers aan het werk. Mimekunstenaars konden bovendien nauwelijks planningen op lange 

termijn maken. De zakelijke organisatie van de gezelschappen had te lijden onder de zwakke en 

instabiele financiële basis. 

Goede planning was tevens lastig omdat subsidiegelden voor de ad hoc hoek vaak erg 

laat toegekend werden. De Raad voor de Kunst was namelijk steeds meer tijd kwijt met het 

beoordelen van subsidieaanvragen. Daarom wilden de Raad en de Mime Combinatie de 

beoordeling van micro-initiatieven overhevelen naar een Fonds voor de Podiumkunsten. Sinds 

1993 werden aanvragen van mimegroepen die minder dan twee voorstellingen per jaar 

produceerden behandeld door het Fonds voor de Podiumkunsten. 

 Het probleem was dat bij het Fonds voor de Podiumkunsten bedragen voor de 

podiumkunsten niet geoormerkt werden. Ook bij de Raad verdween de oormerking van de 

subsidiebedragen. Dit hield in dat de mime moest concurreren met andere podiumkunsten zoals 

toneel en dans. De wens van de Mime Combinatie was juist geweest om een apart mimebudget 

te hanteren. Met de oormerking verdween immers de controle over de mimegelden.  

De subsidiecultuur had echter ook voordelen voor de mime. Positief voor de 

Nederlandse mime was dat de overheid geen gecentraliseerde aanpak hanteerde maar de 

gelden over vele gezelschappen in de podiumkunsten verdeelde. In vergelijking met andere 

landen kreeg de Nederlandse mime veel geld. Ook was er ruimte voor experiment omdat 

publieksaantallen geen doorslaggevende factor waren voor de toekenning van subsidies. De 

overheid bleek niet ongevoelig te zijn voor een dialoog met het veld. Tweemaal werd door de 
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overheid gereageerd op de lobby van mimegroep Bewth door de negatieve subsidiebeslissing 

terug te draaien. 

Eerder in deze scriptie is de positie van de Raad voor de Kunst bediscussieerd. Ook in 

dit hoofdstuk blijkt de schakelfunctie van de Raad voor de Kunst tussen het veld en de overheid 

steeds twijfelachtiger te zijn. Dat de positie van de Raad niet zo sterk is, blijkt bijvoorbeeld uit 

het feit dat de minister de adviezen niet altijd opvolgde. De adviezen van de Raad waren niet 

bindend.   

Ter afsluiting van dit hoofdstuk, vooraf aan de slotconclusie, is het handelen van de 

overheid in een schema geplaatst:  

   

Positief handelen van de overheid ten aanzien van de Mimesubsidie 

• Overheid erkent belang van mimeprojecten met een relatief groot ad hoc budget 

• Een apart fonds wordt opgericht voor de beoordeling van ad hoc initiatieven 

• Overheid hanteert geen gecentraliseerde aanpak 

• Overheid hecht geen doorslaggevende waarde aan publieksaantallen 

• Overheid gaat over subsidietoekenning de dialoog aan met het veld 

 

Negatief handelen van de overheid ten aanzien van de Mimesubsidie 

• Mimebudget is ontoereikend voor de vraag van én projecten én gezelschappen 

• Overheid doet niets met deze constatering, het budget wordt niet verruimd  

• Doorstroming van project- naar gezelschapssubsidie is moeilijk 

• De voor subsidietoekenning gehanteerde spreidingseis is onrealistisch 

• Toekenning van ad hoc subsidies wordt erg laat bekend gemaakt 

• Oormerking van subsidiebedragen verdwijnt 

• Overheid slaat het advies van de Raad voor de Kunst in de wind 
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13 Conclusie 

 

“De bakker bakt zijn brood. De mimespeler zijn mime. Je lust het of je lust het niet.” 

Will Spoor505 

 

Ruimte voor beweging is een onderzoek naar de Nederlandse overheidsbemoeienis met mime. 

In korte tijd heeft de Nederlandse mime zich ontwikkeld van margetheater in de jaren vijftig 

naar een zelfstandige podiumkunst in het jaar 2000. ‘Het buitenland’ schijnt jaloers te zijn op de 

faciliteiten en het subsidiebeleid die in Nederland voor de mime bestaan. Deze constatering 

leidde tot de volgende vraagstelling: 

 

Wat is de relatie tussen 

het cultuurbeleid van de landelijke overheid ten aanzien van de mime 

en de emancipatie van de professionele mime in Nederland 

in de periode van 1945 tot 2000? 

 

Om een antwoord hierop te kunnen formuleren is in deze scriptie nagegaan hoe de Nederlandse 

mime zich ontwikkeld heeft. Zo zijn belangrijke gebeurtenissen in de mime beschreven, evenals 

de beslissingen die de overheid heeft genomen betreffende deze gebeurtenissen. De thema’s die 

onder meer behandeld zijn, zijn de eerste mimesubsidieregeling, de mimeoorlog, de 

infrastructuur van de mime, de Mime Cao en de categorisering van mime binnen de 

podiumkunsten. Aan de hand van deze informatie kunnen de subvragen die in het inleidende 

eerste hoofdstuk gesteld zijn, beantwoord worden. Ook worden in deze conclusie antwoorden 

gegeven op vragen die in hoofdstuk twee, bij de behandeling van de ontwikkeling van het 

Nederlandse cultuurbeleid, aan de orde zijn gekomen. Verklaringen voor de interacties en 

gebeurtenissen worden gezocht in de accenten binnen het cultuurbeleid, de artistiek 

inhoudelijke kenmerken van de mimekunst, de infrastructurele kenmerken van de mimekunst 

en het karakter van het mimeveld en haar kunstenaars.  

Uiteindelijk kan op deze manier na het beantwoorden van de subvragen een antwoord 

geformuleerd worden op de probleemstelling. Net als bij de conclusies van de hoofdstukken, die 

spreken van negatief en positief handelen, wordt de informatie hier enigszins zwart-wit 

gepresenteerd. Dit geeft een overzichtelijk beeld van de mimesituatie, maar moet natuurlijk wel 

genuanceerd en dus niet te letterlijk worden genomen. 

 

13.1 Driehoeksverhouding overheid, veld en adviescollege 

  

Welke ruimte heeft de Nederlandse overheid geschapen voor de kunst van het bewegen? 

 

De overheid heeft verschillende vormen van ruimte voor de mime geschapen. De ruimte werd  

echter nooit enkel door de overheid, maar altijd in samenwerking met het veld gecreëerd. Dit 

past binnen het Nederlandse poldermodel van besturen. Het is echter niet voldoende om het  
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alleen over de interactie tussen overheid en veld te hebben, omdat het adviescollege ook nauw 

betrokken was. Er is te spreken van een driehoeksverhouding tussen Raad voor de Kunst, 

overheid en mimeveld. 

Het verstrekken van subsidie is door de overheid het meest gebruikte instrument. De 

overheid gaf structurele en projectsubsidies. Hiernaast steunde de overheid ook de 

infrastructuur van de mime. Zo financierde het ministerie deels beroepsorganisaties en 

werkplaatsen. Met een beroepsorganisatie had het mimeveld de ruimte om zich sterker op te 

stellen tegenover de overheid, maar ook tegenover het publiek en tegenover de rest van  het 

theaterveld. De werkplaatsen boden ruimte voor onderzoek van de kunst. Vanuit de 

werkplaatsen werden weer festivals en andere speelplekken georganiseerd. Ook het bestaan 

van de beroepsorganisaties stimuleerde andere ontwikkelingen. Het Mime Platform werd 

bijvoorbeeld opgericht op aandringen van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de 

Mime Combinatie.  

Het steunen van de Mime Opleiding door de overheid was eveneens van groot belang. 

Niet alleen was de opleiding een stimulans voor de inhoudelijke ontwikkeling van de kunst, 

maar ook voor het waarborgen van een mimetraditie. De Nederlandse mime had nog geen 

lange geschiedenis of repertoire. Verschillende stromingen van één en dezelfde opleidingen 

maakten het citeren van werk mogelijk en verschafte meer gezicht voor de mime naar het 

publiek en naar de overheid.  

De relatie tussen overheid en mimeveld hierin wordt duidelijk wanneer de 

gebeurtenissen in de mimesector naast de gebeurtenissen in het mimebeleid worden gelegd. De 

institutionalisering  van de mime startte ongeveer op het moment dat de eerste 

mimesubsidieregeling werd ingesteld. Dat ruimte voor de mime in de vorm van 

institutionalisering van belang was voor de emancipatie van de podiumkunst, wordt tevens 

duidelijk doordat gelijk met de opbouw van de institutionalisering in de mime een explosieve 

groei, onder meer van het aantal mimebeoefenaren, waar te nemen was.    

  

Hebben sterke persoonlijkheden in de mime hard gevochten voor hun kunst? 

 

Vele ontwikkelingen werden juist in het veld geïnitieerd en niet door de overheid ingezet, óók op 

infrastructureel gebied. Het eerste mimegezelschap, de SNP, speelde een grote rol in de opstart 

van de ontwikkeling van de Nederlandse mime. Veel leden van dit gezelschap waren individuen 

die ook andere gezelschappen oprichtten en gebeurtenissen in gang zetten. Frits Vogels 

bijvoorbeeld richtte een opleiding op, dit werd later de door de overheid gesteunde Mime 

Opleiding. De sector is niet alleen infrastructureel maar ook artistiek inhoudelijk gegroeid door 

het initiatief van individuele kunstenaars met verschillende signaturen.  

 Bij de beschrijving lijkt het erop dat de overheid voornamelijk invloed probeerde uit te 

oefenen op de arbeidsomstandigheden, het veld vooral gericht was op de inhoudelijke 

ontwikkeling van de mime en de Raad voor de Kunst vooral aandacht had voor de organisatie 

van de infrastructuur. De posities van deze drie actoren waren echter niet altijd duidelijk. Soms 

fungeerde de Raad voor de Kunst echt als een spreekbuis voor de mimesector, soms meer als 
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een instrument van de overheid, soms was de Raad meer een bemiddelende instantie en soms 

had zij juist een zelfstandige rol.  

Een voorbeeld van de Raad voor de Kunst als bemiddelende instantie is het moment dat 

de cultuurminister eenwording van mimegezelschappen in één nationaal mimegezelschap 

voorstelde. De mimegezelschappen wilden hun artistieke autonomie bewaken. De Raad voor de 

Kunst zocht naar manieren waarop de mimegezelschappen tegemoet konden komen aan de 

voorwaarden van de minister om in aanmerking te komen voor subsidie. Onder andere stelde 

de Raad voor op organisatorisch gebied samen te werken. Toen de Raad voor de Kunst het idee 

lanceerde om een eerste mimefestival te organiseren had het adviescollege bijvoorbeeld een 

zelfstandige initiërende rol.  

 

13.2 Communicatie tussen de partijen 

 

In de communicatie tussen overheid, veld en adviescollege valt op dat veelal verschillende 

uitgangspunten werden gehanteerd. Dit betekent dat de interactie tussen veld en overheid niet 

altijd helder was. Zo adviseerde de Raad voor de Kunst in de aanloop naar de eerste 

subsidieregeling vooral op het gebied van organisatorische samenwerking in de mimesector met 

het voorstel een centraal bureau op te richten. Het mimeveld richtte zich op het bestaan van 

verschillende artistiek inhoudelijke identiteiten binnen de mime waardoor samenvoeging niet 

mogelijk was en de cultuurminister sprak over de (te) krappe marktpositie van de mime.  

Soms waren de verschillende uitgangspunten gebaseerd op verschillende percepties. De 

cultuurminister vroeg zich bijvoorbeeld eind jaren zestig af of er voldoende mogelijkheden 

waren voor de verschillende concurrerende mimegezelschappen op de markt. Terwijl het 

mimeveld in deze periode juist constateerde dat niet alleen het aanbod maar ook de vraag in de 

mime groeide. Een ander voorbeeld is het argument dat de cultuurminister gebruikte om het 

aantal arbeidsplaatsen in de jaren zeventig niet uit te breiden: vraagtekens bij de 

levensvatbaarheid van de mime. De Raad voor de Kunst constateerde op dat moment juist een 

explosieve groei in de mimesector.  

 

Heeft de overheid de gebeurtenissen in de mimewereld genegeerd of heeft zij er juist op 

ingespeeld? 

 

Een andere opmerking over de communicatie tussen overheid, mimeveld en adviescollege is dat 

voorstellen van het veld en van de Raad voor de Kunst, zoals voor verbetering van de eerste  

mimesubsidieregeling, vaak bakzeil haalden. Het is duidelijk dat niet alle wensen vanuit het veld 

of van de Raad voor de Kunst werden omgezet in beleid. Tweemaal ving de Raad voor de Kunst 

bijvoorbeeld geluiden uit het veld op dat het belangrijk was een beleidsbeïnvloedend instituut op 

te richten voor de mime. Tweemaal werd deze wens ook door het adviescollege gesteund en 

geadviseerd aan de overheid. Maar beide keren werd de wens niet gehonoreerd door de 

minister. 

Maar ook trad de overheid regelmatig geheel eigenhandig op, zonder steun van ofwel de 

Raad voor de Kunst dan wel het mimeveld. Bij de discussie over de besteding van het extra 

mimegeld bijvoorbeeld, riepen zowel het mimeveld als het adviescollege op het geld in te zetten 
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voor het creëren van meer arbeidsplaatsen. De minister maakte tegen deze wensen in de keuze 

om het geld te besteden aan de verbetering van arbeidsomstandigheden. Ook wensten de Raad 

voor de Kunst en het mimeveld een apart mimebudget met aparte advisering in stand te 

houden. Ook dit advies is niet gevolgd en de schottenslechting werd doorgevoerd. 

De positie van de Raad voor de Kunst was binnen de communicatie tussen de drie 

partijen soms twijfelachtig. De adviezen van de Raad voor de Kunst waren niet bindend. 

Adviezen werden dan ook regelmatig niet opgevolgd door de overheid. In het begin van de  

jaren zeventig werd het raadsadvies om een instituut voor de mime op te richten door de 

minister niet opgevolgd, maar bovendien werd het niet opvolgen van het advies door de 

minister niet beargumenteerd. Het adviescollege werd bij deze gebeurtenis zelfs niet volledig 

geïnformeerd door de cultuurminister. De twijfelachtige positie was voor het adviescollege 

uiteindelijk reden om te staken, toen het door haar ontworpen Vierjarenplan voor de mime wél 

als beleidsuitgangspunt werd gehanteerd door de minister, maar niet financieel werd 

ondersteund.  

Het veld zag een duidelijke verschuiving in de rol van de Raad voor de Kunst. Het 

adviescollege lijkt meer en meer een instrument van de overheid te zijn geworden. Zo zaten er 

steeds minder kunstenaars in de Raad.  

 

13.3 Profilering mimeveld 

 

Bij de beschrijving van de interactie tussen overheid, veld en adviescollege valt tevens op dat  

het handelen van de overheid naast directe, ook indirecte gevolgen heeft gehad. De 

cultuurminister stelde bijvoorbeeld eind jaren zestig voor dat de mimegezelschappen zich tot 

één nationaal gezelschap zouden voegen. Dit voorstel werd niet opgevolgd door het mimeveld, 

maar wel was het indirecte gevolg van de actie van de minister dat de mimegezelschappen 

besloten hun krachten te bundelen. En zo werden onder meer beroepsorganisaties voor de 

mime opgericht. Indirect werden de mimekunstenaars gedwongen zich beter te organiseren. 

Ook ‘negatieve’ acties van de overheid hadden positieve ontwikkelingen tot gevolg. De 

onduidelijkheid over de besteding van het extra mimegeld bijvoorbeeld, zorgde voor veel 

beroering in het mimeveld. Vaak ook zag het mimeveld de voorstellen van de overheid helemaal 

niet zitten, denk aan het voorstel om één nationaal mimegezelschap op te richten of het 

voorstel om de categorisering van de podiumkunsten te veranderen en de mime te doen opgaan 

in een grotere beleidscategorie. Maar het gevolg van deze voorstellen was wel dat in de mime 

stevig gediscussieerd werd en dat het veld zich ook naar buiten toe, onder meer in de gedrukte 

media, uitsprak. Dit kan het gezicht van de mime naar publiek en overheid versterkt hebben.  

 

Heeft de mimesector zelf zich tegenover de overheid geprofileerd als zelfstandige sector? 

 

Profilering was namelijk niet de sterkste kant van de mime. De mimekunstenaars vormden een 

introverte beroepsgroep die niet snel naar buiten trad en weinig aandacht besteedde aan 

marketing en promotie. Bovendien was de mime inhoudelijk gezien een tijd bezig met 

zelfdefiniëring; de kunstenaars onderzochten bijvoorbeeld of tekst gebruikt mocht worden en of 

de Mime Corporel van Decroux de technische basis van voorstellingen zou moeten vormen. De 
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vertrouwdheid van het publiek met de mime was dan ook niet groot. De toegankelijkheid van 

voorstellingen was bovendien niet hoog. Het niet expliciet hanteren van het label mime door 

mimekunstenaars bij de verkoop van voorstellingen versterkte deze onduidelijkheid in de 

profilering.  

Voor positieve ontwikkelingen in het mimebeleid kan het belangrijk zijn geweest dat de 

mime van zich liet horen. De vaakgenoemde identiteitscrisis en imagoproblemen kunnen niet   

alleen veroorzaakt zijn door een ‘verkeerde’ perceptie van de overheid of met de 

multidisciplinariteit van de kunst, maar kunnen duidelijk ook te maken gehad hebben met het 

bescheiden karakter van de sector.  

Over het algemeen zette de mimesector niet op grote schaal middelen in om haar 

wensen kenbaar te maken aan de overheid. De kaartenactie en krantenartikelen tijdens de 

Mimeoorlog vormen nog de duidelijkste voorbeelden van het gebruik van een pressiemiddel of 

protest door de mime. Hierbij moet worden opgemerkt dat hoewel beleidsmatige saamhorigheid 

in het veld bestond, er wel verschil in de generaties te zien was. De actiebereidheid van de 

sector nam af in de loop van de tijd. Vergelijk de commotie die het voorstel tot eenwording in 

een nationaal gezelschap en de Mimeoorlog opriepen en de weinige geluiden die klonken toen 

het NMC fuseerde in het TIN.  

 

13.4 Kenmerken overheidshandelen  

 

Was het mimebeleid van de overheid een anticiperend of een achteraf gevoerd beleid? 

 

Het is opvallend dat de overheid vaak achteraf handelde en nauwelijks vooruitzag. De 

afkondiging van een apart mimebeleid met de eerste mimesubsidieregeling eind jaren zestig, 

hangt bijvoorbeeld samen met het moment dat de eerste lichting mimestudenten afstudeerden. 

De afgestudeerde studenten zochten werkmogelijkheden en initieerden de discussie met de 

overheid over het instellen van een subsidieregeling. De overheid reageerde op de geluiden uit 

het mimeveld. In eerste instantie met het voorstel voor de mimers om te komen tot één 

nationaal mimegezelschap en uiteindelijk met de totstandkoming van de eerste 

mimesubsidieregeling. Het is opvallend dat deze discussie over de eerste mimesubsidieregeling 

pas laat op gang kwam, toen afgestudeerden al op zoek waren naar werk. De overheid heeft het 

probleem van de werkzoekenden in de mime niet voorzien.  

Dit zou verklaard kunnen worden vanuit de aandacht die de overheid in de periode voor 

1970 had voor het spreiden van kunst. Voor een beginnende kunst is het spreiden van 

voorstellingen natuurlijk nog nauwelijks aan de orde.  Na deze periode had de overheid in het 

cultuurbeleid meer aandacht voor vernieuwing, dit kan eveneens verklaren waarom de 

cultuurminister inging op de wens van het veld om een subsidieregeling in te stellen.  

Dit is dienovereenkomstig bij andere gebeurtenissen te zien. Zo gaven zowel de VGM als 

het NMC aan een tekort aan mankracht en armslag te hebben. Uiteindelijk werd de VGM 

opgeheven en fuseerde het NMC, waardoor een gat in de belangenbehartiging bestond. De 

problemen met deze instituten werden niet voorkomen door de overheid. Bij de VGM werd pas 

gereageerd toen het bureau zo beperkt functioneerde dat de minister op advies van de Raad 

voor de Kunst de subsidie stopzette. Het gat in de belangenbehartiging werd bovendien niet 
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voorzien vóórdat de subsidie aan de VGM werd stopgezet. Een oplossing werd pas nadien 

gezocht. 

Het duurt een heel aantal jaren, van 1945 tot 1968, voordat een eerste structurele 

subsidieregeling voor de mime werd georganiseerd. Hiermee reageerde de overheid op de groei 

in het veld. Dit is een vrij lange periode van bijna vijfentwintig jaar, waarin de overheid zich 

nauwelijks bemoeide met de mime, op een aantal incidentele subsidies na. Ook bij het nemen 

van een beslissing over de besteding van het ‘extra’ mimegeld handelde de overheid traag. De 

besteding van het geld werd zelfs zo lang uitgesteld dat het geld terugvloeide naar de 

staatskas. Een beslissing over de gelijktrekking van CAO’s werd eveneens voor langere tijd 

uitgesteld. Mimers kregen in de CAO minder geld dan acteurs en wilden graag samentrekking 

van de CAO’s. Pas in 1997 werd de Mime Cao opgenomen in de CAO Nederlands Theater. Het 

tempo van de beleidsvorming en beleidsuitvoering ging duidelijk niet gelijk op met het tempo 

van de ontwikkelingen in de sector. De mime groeide immers in een korte tijd, waarin de 

overheid niet snel beslissingen nam. 

Naast traag en niet vooruitziend was de overheid in het beleid ook regelmatig 

tegenstrijdig. Pluriformiteit is bijvoorbeeld een onderscheidend kenmerk van de Nederlandse 

mime, ontstaan door het vele gebruik van verschillende disciplines. Het voorstel van de 

cultuurminister om te komen tot één nationaal mimegezelschap, betekende eigenlijk dat deze 

artistieke pluriformiteit niet erkend werd. Juist door het bestaan van die pluriformiteit zou een 

samenvoeging namelijk níet mogelijk zijn. Een andere tegenstrijdigheid in het mimebeleid was 

dat de overheid lang vasthield aan een beperkt aantal arbeidsplaatsen, terwijl de overheid aan 

de andere kant wel de opleiding financieel steunde. Studenten kregen de ruimte om een officiële 

opleiding te volgen, maar aan het aantal studenten dat ook daadwerkelijk aan het werk kon 

gaan, werd een maximum gesteld.  

De Raad voor de Kunst zag ook een tegenstrijdigheid in het niet uit willen breiden van 

het aantal arbeidsplaatsen in de jaren zeventig. In deze periode stond de minister het belang 

van de maatschappelijke relevantie van kunst voor. Het adviescollege vond dat een 

gedifferentieerd aanbod juist van belang voor deze relevantie.  

In de jaren tachtig was er binnen het cultuurbeleid een focus op zakelijkheid. Binnen de 

mimesector werd niet veel aandacht geschonken aan organisatie, promotie en publiciteit. De 

mimers richtten zich vooral op het artistieke maakproces. Dit kan veroorzaakt worden door het 

introverte karakter van de kunstenaars. Maar  het kan ook een gedwongen keuze geweest zijn. 

Mimesubsidies waren immers niet hoog. Bovendien was het niet makkelijk om zakelijk leiders 

aan te trekken. Bij de toepassing van de Mime CAO werden zakelijk leiders in de mime vaak 

lager ingeschaald door de minister dan buiten de mime gebruikelijk was. Mimegezelschappen 

moesten afdingen op het salaris en zo werd het moeilijk deze medewerkers aan te trekken. Het 

lagere inschalen was tegenstrijdig handelen van de overheid, gekeken naar de aandacht die 

dezelfde overheid had voor het belang van zakelijkheid in het cultuurbeleid.   

 

Was het mimebeleid samenhangend of juist grillig? 

 

De traagheid, het niet vooruit zien en de tegenstrijdigheid in het handelen van de overheid 

kunnen verklaard worden door het  ontbreken van een visie op mimebeleid. De overheid lijkt 
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geen lange termijn beleid voor de mime voor ogen gehad te hebben, maar reageerde meer ad 

hoc op de ontwikkelingen. Het mimebeleid lijkt te maken te hebben gehad met de willekeur van 

de politiek. Het mimeveld werd hierdoor gedwongen tot ad hoc prioriteitsstelling.  

 

13.5 Structureel versus ad hoc 

 

De ad hoc producties vormden een groot onderdeel van de mime. De mime was immers nog 

niet lang in ontwikkeling en was nog onderzoekende. Het structureel werken betekende voor de 

mime soms ook te veel vooraf vastleggen. Het effect van het handelen van de overheid kan 

verschillend zijn geweest voor de structureel werkende en de ad hoc werkende mimers.  

Het spreidingsideaal was voor de mime bijvoorbeeld lastig, vanwege het grote aantal ad 

hoc producties. Het mimeveld had hiermee voornamelijk een korte termijn planning, waar 

theaters in het land juist op lange termijn programmeerden. Ook poogde de overheid begin 

jaren tachtig de adviestermijnen voor toneel en mime op elkaar af te stemmen. In de jaren 

negentig werd deze samentrekking doorgevoerd. Voor structureel gesubsidieerde gezelschappen 

betekende de samentrekking meer zekerheid, omdat de beslissing eerder bekend werd. Maar 

voor de ad hoc mime was dat juist een probleem, omdat deze kunstenaars een flexibelere 

planning hadden en hun producties vaak niet lang tevoren uitgekristalliseerd waren.  

Bovendien constateerde de Raad voor de Kunst meerdere malen dat het mimebudget 

niet toereikend was om zowel tegemoet te komen aan de vraag van de structureel werkende 

gezelschappen als van de ad hoc werkende gezelschappen. Ondanks aandringen van de Raad 

voor de Kunst wordt het budget nauwelijks verruimd. Dit maakte ook doorstroming van ad hoc 

subsidies naar structurele subsidies moeilijker.  

Andere problemen van een te krap mimebudget waren dat nieuwe gezelschappen 

concurrentie vormen voor ‘oudere’ gezelschappen. Dit terwijl een traditie nog nauwelijks van de 

grond had kunnen komen in de korte bestaanstijd van de Nederlandse mime. Bovendien moest 

steeds een keuze gemaakt worden tussen arbeidsvoorwaarden of arbeidsplaatsen, terwijl beide 

van belang zijn bij de ontwikkeling van een kunst.  

 

13.6 Golfbeweging van emancipatie 

 

Heeft de mime binnen de toenemende planning van de overheid een plek gehad als volwaardige 

sector, met recht op een eigen deel van het budget dat was vastgelegd voor de kunsten? Of 

verdween de mime tussen de grotere categorieën als toneel en dans? 

 

Heeft de overheid bemoeienis gehad met de ontwikkeling van de mime tót een gelijkwaardige 

sector? 

 

Uit de beschrijving van de gebeurtenissen en het overheidshandelen in de mimesector is een 

golfbeweging van emancipatie te destilleren. De mimesector had in eerste instantie geen eigen 

infrastructuur, geen eigen subsidies en geen eigen beoordelaars in het adviescollege. Op een 

gegeven moment groeide de kunst, in vraag en in aanbod, maar ook op infrastructureel en 

subsidietechnisch gebied. De sector had haar eigen instituten, waaronder opleiding, 
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sectorinstelling, werkplaats en beroepsorganisatie. Ook kreeg de mime een eigen CAO.  Aan de 

kant van de overheid had de mime een eigen budget, een eigen adviesprocedure en eigen 

beoordelaars in een aparte werkgroep.  

Uiteindelijk werd de aparte mimestructuur weer opgenomen in grotere gehelen, zowel in 

het veld als bij het adviescollege en bij de overheid. Zo sloten de mimers zich aan bij de 

Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen en bij FNV KIEM. Een aparte werkgevers- of 

werknemersorganisatie voor de mime bestond hiermee niet meer. Het sectorinstituut NMC 

fuseerde met andere sectorinstituten. De mime verdween als aparte subsidiecategorie; het 

structurele en het ad hoc subsidie budget voor de mime werd niet meer vooraf geoormerkt. De 

Mime Opleiding en de werkplaats Het Veem zijn wel overeind gebleven. Maar verder was er een 

‘afbraak’ van de mime als aparte podiumkunst, in een periode dat de mime juist stabiliseerde.   

De beweging van eigen instituten naar de aansluiting bij bestaande bredere instituten is 

op verschillende manieren te lezen. Het kan betekenen dat de mime erkend wordt als 

podiumkunst en als zodanig zich kan aansluiten bij de andere podiumkunsten. Het is geen 

vreemde kunst meer die apart behandeld moet worden. De mime doet nu mee met de groten. 

Maar het kan ook gezien worden als een teruggang naar de beginsituatie, waarin de mime het 

moest zien te redden in concurrentie met de andere podiumkunsten en geen eigen 

infrastructuur heeft ter ondersteuning. Omdat mime een kleine en experimentele kunst is, zal 

zij altijd kwetsbaar blijven.  

Uit de uitspraken van mimers is af te leiden dat zij de beweging eerder als een 

teruggang zullen zien dan als een finale stap in het emancipatieproces. Het is voor hen juist 

geen erkenning. Omdat mime een minderheid vormt binnen het totaal aan podiumkunsten, zijn 

de kunstenaars bang om het af te leggen tegen de anderen. De kunstenaars waren bang dat de 

controle op de daadwerkelijke uitgave van het mimegeld aan de mime zou verdwijnen en dat de 

inhoudelijke beoordeling niet meer volgens criteria van de mime zou gaan. Het mimeveld zag 

dat de kunst zodanig eigen kenmerken had, met beweging als centraal gedeelde factor, dat een 

aparte ondersteuning en met name een aparte beoordeling noodzakelijk zou zijn. De fusie van 

het NMC lijkt de opvatting van de kunstenaars te bewijzen dat samenvoeging van instituten 

ondersneeuwing van de mime betekende. Zo zijn in de bibliotheek van het NMC vele 

mimepublicaties zoekgeraakt.  

Mimers stoorden zich hiernaast aan argumenten die vooraf gingen aan het opheffen van 

de mime als aparte beleidscategorie. Zo was het uitgangspunt voor schottenslechting begin 

jaren negentig de twijfel aan een herkenbare gemeenschappelijke ambachtelijke identiteit. Het 

ging niet om de eventuele vóórdelen van schottenslechting voor de mime. Bovendien gold de 

discussie alleen voor de mime als subsidiecategorie en niet voor andere aparte subsidiepotjes. 

 

13.7 Conclusie  

 

Op dit punt is het mogelijk geworden om een antwoord te formuleren op de probleemstelling 

over de relatie tussen het handelen van de overheid en de emancipatie van de Nederlandse 

mime. De overheid heeft wel degelijk een bijdrage geleverd aan het scheppen van ruimte voor 

de mime, waardoor deze podiumkunst een stap verder kwam in het emancipatieproces. Maar de 
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mime heeft toch lange tijd aan de rand van de marge gebungeld: de stap naar emancipatie had 

veel groter kunnen zijn, met een meer op emancipatie gericht handelen van de overheid. 

 De bijdrage van de overheid bestond uit het subsidiëren van gezelschappen en 

infrastructuur waardoor de mime net als andere sectoren in de kunst onder meer een opleiding, 

werkplaats, sectorinstelling en beroepsorganisatie kreeg. Hierdoor werd verder onderzoek in en 

ontwikkeling van de mime mogelijk, evenals gebundelde actie. De mime groeide in vraag en 

aanbod. Ook indirect had het handelen van de overheid positieve gevolgen voor de mime. Zo 

stimuleerde de overheid discussie en dus profilering van de van nature introverte mimesector.  

 De kanttekening bij deze bijdrage wordt gemaakt omdat de overheid niet alleen 

ontwikkeling van de mime stimuleerde, maar deze aan de andere kant ook juist leek te 

beperken. Zo kwam de steun van de overheid laat op gang. Verder bleef de arbeidsvoorwaarden 

in de mime bijvoorbeeld een ondergeschoven kindje. De mime heeft lang moeten wachten op 

een pensioenregeling en ook in de hoogte van het salaris had de mime lange tijd een 

achterstand op andere sectoren. Het aantal werkplaatsen in de mime was lange tijd bovendien 

aan een maximum gebonden. Ook is het opvallend dat vaak de bijdrage van de overheid 

geïnitieerd was door het veld of door het adviescollege.  

 De communicatie tussen overheid en veld verliep niet altijd soepel en ook dit zette soms 

een rem op de emancipatie van de mime. Overheid en veld hadden regelmatig verschillende 

uitgangspunten en verschillende percepties en de overheid reageerde vaak traag, niet 

anticiperend en tegenstrijdig. Vanuit de overheid is dit te verklaren door het niet erkennen van 

de gebeurtenissen in het mimeveld en de specifieke kenmerken van de mimekunst. Maar de 

belangrijkste verklaring lijkt te zijn dat het de overheid aan visie op het mimebeleid ontbrak. 

Een verklaring vanuit de sector is te vinden in de zwakke profilering van de mime, door de 

introvertheid van de beroepsgroep en misschien wel het bescheiden type kunstenaars.  

 Mime is aan het eind van de twintigste eeuw een kleine en wellicht nog steeds 

kwetsbare kunst. In een periode van stabilisatie werden immers opnieuw grote veranderingen 

doorgevoerd in de sector. De mime verdween als aparte infrastructurele- en beleidscategorie. 

Of dit een afbraak van het emancipatieproces betekent, zal afhankelijk zijn van een stevige 

controle op subsidietoezeggingen en een beoordeling vanuit inhoudelijke mimecriteria. Door de 

schottenslechting, de veranderde positie van het adviescollege en het ontbreken van een aparte 

infrastructuur is het echter de vraag of de mime na 2000 niet opgeslokt zal worden door het 

recht en het geweld van de sterksten in theaterland. Het mimeveld zelf is er vlak voor de 

eeuwwisseling niet gerust op.  

Eén van de aanleidingen om deze scriptie te schrijven vormt misschien wel een bewijs 

dat het emancipatieproces van de mime inderdaad nog niet was voltooid: tijdens de vierjarige 

opleiding Theaterwetenschap kwam mime naast toneel en dans slechts zijdelings aan bod in het 

lesprogramma.  
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14  Terug- en vooruitblik 

 

 “Mime, het nieuwe vermaak.” 

Coromandel Brombacher506 

 

De bewegingskunst mime heeft na het jaar 2000 zeker niet stilgestaan. Brombacher schrijft in 

2007 in Spits over de mime als het nieuwe vermaak. Mime is volgens hem een kunst waar 

inmiddels een grote markt voor is, zeker internationaal gezien. Een van de argumenten die hij 

hiervoor aanvoert is dat mime als kunst goed past in de huidige beeldcultuur. Dit citaat lijkt aan 

te geven dat het emancipatieproces van de mime niet gestopt is. Ook binnen de 

theaterwetenschap wordt inmiddels aandacht besteedt aan mime. Zo werkt Marijn de Langen op 

dit moment aan de Universiteit van Amsterdam aan een proefschrift over de historische 

ontwikkeling van de mime in Nederland. 

 Mime is nog steeds een levendige kunst. In deze scriptie is de mime nog niet uitputtend 

onderzocht. Natuurlijk kan de relatie tussen het handelen van de overheid en de emancipatie 

van de mime ook ná het jaar 2000 onderzocht worden. In dit laatste hoofdstuk worden ook 

andere mogelijkheden voor verder onderzoek aangereikt. In de eerste paragraaf wordt Ruimte 

voor beweging geëvalueerd.    

 

14.1 Evaluatie 

 

Het onderzoek naar de rol van de overheid bij de emancipatie van de Nederlandse mime heeft 

zeker interessante resultaten opgeleverd die aanleiding kunnen vormen tot verder onderzoek of 

discussie. Ook is het veel waard dat de gebeurtenissen in de Nederlandse mime zijn 

geïnventariseerd en dat hiermee het verhaal van de ontwikkeling van de mime is  

gereconstrueerd. Hoewel dit onderzoek systematisch is opgezet en uitgevoerd, kent het ook 

beperkingen.  

Het woord reconstructie geeft al direct een beperking van het onderzoek aan. De 

informatie voor dit onderzoek is niet compleet. Zo is er niet altijd informatie over de 

argumentatie van de minister of over de afloop van voorstellen en acties. Vaak is terug te 

vinden dat een instituut of organisatie is opgezet, maar blijft er onduidelijkheid over het 

voortbestaan of (het waarom van) sluiting  bestaan. De gevonden informatie is geïnterpreteerd 

en met elkaar in context geplaatst. Dit kan betekenen dat informatie soms verkeerd is 

geïnterpreteerd of dat andere informatie ten onrechte buiten het verhaal gebleven is. Door alle 

informatie, onduidelijkheid en genomen stappen te noteren in de scriptie, is gepoogd de 

beperking van dit onderzoek grotendeels te ondervangen.  

 De uitsluiting van bepaalde informatie is een beperking die nog extra aandacht verdient. 

In dit onderzoek is ervoor gekozen informatie te zoeken vanuit de mimesector. Het is heel goed 

mogelijk dat de overheid bijvoorbeeld voorstellen heeft gedaan die door de mimesector 
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genegeerd zijn. In dat geval is deze informatie niet in dit onderzoek terecht gekomen. Mogelijk 

heeft de overheid zich meer of op andere manieren met mime bemoeit, dan met deze methode 

duidelijk is geworden. Het is daarom interessant om in vervolgonderzoek de materie vanuit 

andere invalshoeken te benaderen, zodat de bestudering van de mime uitgebreid wordt.  

Een laatste opmerking gaat over het adviescollege. De Raad voor de Kunst blijkt ten 

onrechte niet opgenomen te zijn in de probleemstelling. Het adviescollege speelt zo’n  specifieke 

rol,  dat de emancipatie van de mime eigenlijk niet expliciet te koppelen is aan het handelen 

van het veld of de overheid. Ook het adviescollege is een duidelijke actor. De Raad voor de 

Kunst is niet te benoemen als een onderdeel van ofwel het veld ofwel de overheid en verdient in 

vervolgonderzoek een aparte plek.  

 

14.2 Aanbevelingen 

 

Uit de evaluatie volgen de eerste aanbevelingen voor vervolgonderzoek. De eerste aanbeveling 

is om een soortgelijk onderzoek uit te voeren, maar dan vanuit het perspectief van de overheid. 

Ook is het interessant om de rol van de Raad voor de Kunst/ Raad voor Cultuur uit te diepen. 

Niet alleen de rol bij de ontwikkeling van de mime, maar ook de rol van het adviescollege in 

andere kunsten. En wat is er specifiek aan een adviescollege in de kunsten? Het is wellicht een 

interessante vraag om te onderzoeken hoe de Raad voor de Kunst/ Raad voor Cultuur zich 

verhoudt tot andere adviescolleges, nationaal of internationaal. De soms twijfelachtige positie 

van de Raad in de ontwikkeling van de mime is een aanwijzing om de rol van adviescolleges 

nader onder de loep te nemen.  

 Dit onderzoek is gestart naar aanleiding van notities over de unieke positie van de 

Nederlandse mime in Europa. In Ruimte voor beweging is houding en handelen van de 

Nederlandse overheid betreffende de mime uiteengezet. Een logische vervolgstap zou zijn om 

het overheidshandelen ten aanzien van de mime in andere landen te analyseren en deze te 

vergelijken met de situatie in Nederland. Waar heeft de Nederlandse overheid andere keuzes 

gemaakt? Hoe zijn verschillen en overeenkomsten te verklaren? Om het unieke van het 

Nederlandse mimebeleid vast te kunnen stellen, zou een vergelijking gemaakt kunnen worden 

met de rol van de overheid bij de ontwikkeling van mime in andere landen.  

Ook hier is een onderscheid te maken tussen de nationale en internationale kunst. 

Zowel de vraag wat overheden in andere landen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 

hun ‘eigen’ mime als de vraag wat zij hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de 

Nederlandse mime kan interessant zijn. En hoe zit het eigenlijk met de ontwikkeling van de 

Nederlandse mime op de internationale markt? Het kan eveneens een interessante insteek zijn 

om de Nederlandse mime als exportartikel te onderzoeken.  

Vanuit het oogpunt van een Europees beleid kan ook naar de mime gekeken worden. 

Welke kansen biedt de mime voor het voeren van een Europees kunstbeleid? Mime is immers 

een internationale kunst bij uitstek. Zijn er Europese subsidies voor de mime? Is een Europese 

subsidiestructuur voor deze kunst interessant?  

Ook de rol van lagere overheden is een interessant onderzoeksobject. Amsterdam is in 

Nederland het centrum van de mimesector. De gemeente Amsterdam heeft een en ander 

betekent voor mime, bijvoorbeeld door accommodaties te subsidiëren. Buiten Amsterdam 
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bestaat nauwelijks een mimeklimaat, in de regio ontstonden vrijwel geen mime initiatieven. 

(De)centralisatie kan een belangrijk thema zijn binnen een dergelijk onderzoek. Wat was de 

verhouding tussen de drie nationale overheidslagen bij het ontwikkelen van de mimesector? Zou 

het voor de mime gunstig geweest kunnen zijn als meer zaken op regionaal niveau geregeld 

zouden zijn? Hoe komt het dat de mime zo gecentreerd was in de hoofdstad van het land? 

Een tevens boeiende vergelijking is die van het mimebeleid met bijvoorbeeld toneel- en 

dansbeleid of met andere kleine sectoren binnen het theater, zoals jeugd- of poppentheater. 

Wat is het bijzondere van het mimebeleid wanneer dit vergeleken wordt met het beleid in 

andere disciplines? Zijn er bijvoorbeeld parallellen te trekken met de danssector? Maakte de 

overheid andere soorten keuzes met betrekking tot de mime dan met betrekking tot andere 

disciplines? En waar komt dit verschil vandaan? In hoeverre hangt dit samen met de kenmerken 

van de mimesector?  

Meer vanuit de kunsten zelf gedacht is een vergelijking met andere disciplines een 

onderzoeksmogelijkheid. Mime heeft een experimentele vernieuwende kracht. Hoe verhouden 

de ontwikkelingen binnen de moderne mime zich tot de ontwikkelingen van het moderne 

Nederlandse theater? Heeft de mime een voortrekkersrol? Wat is de ‘donorfunctie’’ van mime in 

het Nederlandse theaterlandschap? In subsidieadviezen wordt dit kenmerk van de mime vaak 

genoemd.  

Als laatste een voorstel voor een totaal ander soort onderzoek. De overheid is een van 

de beïnvloedende factoren bij de ontwikkeling van een sector in de kunsten. Het publiek heeft 

ook zeker een grote rol. Wanneer men de aandacht van de overheid naar het publiek verschuift 

zijn vele vragen te stellen. Wat is er bijvoorbeeld in de consumptie van het theater veranderd, 

waardoor de belangstelling voor de mime groeide? 

Dergelijke onderzoeken kunnen meer of ander licht werpen op het onderwerp van deze 

scriptie.  
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Samenvatting 

 

Inleiding 

 
Mime is een fascinerende podiumkunst! In korte tijd heeft de Nederlandse mime zich ontwikkeld 

van margetheater in de jaren vijftig tot een zelfstandige podiumkunst in het jaar 2000. ‘Het 

buitenland’ schijnt jaloers te zijn op de faciliteiten en het subsidiebeleid die in Nederland voor de 

mime bestaan. Deze constatering leidde tot de volgende vraagstelling: 

 

Wat is de relatie tussen 

het cultuurbeleid van de landelijke overheid ten aanzien van de mime 

en de emancipatie van de professionele mime in Nederland 

in de periode van 1945 tot 2000? 

 

Met emancipatie wordt het streven naar gelijkgerechtigheid en zelfstandigheid bedoeld. Het doel 

van deze scriptie is het analyseren van het cultuurbeleid van de Nederlandse overheid vanuit de 

mimesector. Deze kwalitatieve analyse kan een aanvulling betekenen binnen de 

wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp en kan input vormen voor een discussie over de 

werking van het Nederlandse cultuurbeleid voor een kleine kunstensector. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn niet alleen de artistiek inhoudelijke 

elementen van de mime onderzocht. Ook is gekeken naar de infrastructurele en sociaal-

economische context van de kunst en naar het karakter van het mimeveld en haar kunstenaars. 

Belangrijke bronnen van informatie waren notulen, rapporten en soortgelijk materiaal in 

archieven, waaronder het archief van de Raad voor de Kunst. Maar ook kranten, tijdschriften en 

naslagwerken boden interessante informatie. Alle stukjes informatie zijn tot een geheel 

gepuzzeld en zo is het verhaal van de emancipatie van de mime en de rol van de overheid 

hierin gereconstrueerd.  

 

Het Nederlands cultuurbeleid 

 

De Nederlandse overheid ziet cultuur als merit good en stelt zich tot taak om kunst als 

voorziening mogelijk te maken.  Met het begrip mimebeleid wordt in dit onderzoek gedoeld op 

de voornemens, keuzes en acties van de overheid die gericht zijn op het sturen van de 

mimesector. Het invullen van deze taak doet de overheid in samenwerking met de sector zelf, 

volgens het poldermodel van besturen dat Nederland kent. Het mimebeleid is een proces waarin 

overheid en burgers op verschillende manier ageren en op elkaar reageren. De overheid kan 

gebruik maken van juridische, economische en communicatieve instrumenten en het veld kan 

zich bedienen van penetratie, lobby, pressie en protest. Tussen de overheid en het veld 

fungeert het adviescollege de Raad voor de Kunst als belangrijke schakel.  

Bij het uitvoeren van het cultuurbeleid waren verschillende criteria leidend. Vanaf de 

Tweede Wereldoorlog tot de jaren zestig werd het Nederlands cultuurbeleid geleid door het 

opvoedingsdenken, met veel aandacht voor het spreidingsideaal. Het decennium daarna was 

met het welzijnsdenken veel aandacht voor vernieuwing. Tijdens de jaren zeventig lag de focus 
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bij maatschappelijke relevantie van de kunst en was het bereiken van minderheden heel 

belangrijk voor de overheid. Vanaf de jaren tachtig tot het jaar 2000 was zakelijkheid het 

kernwoord van het gevoerde cultuurbeleid.  

 

Het karakter van de Nederlandse mime 

 

Het veelomvattende begrip mime is lastig te definiëren. Mime wordt in deze scriptie gezien als 

een verzamelbegrip voor podiumkunstvormen die zich van andere theaterdisciplines 

onderscheiden door het accent op beweging en door de collectieve aanpak van de kunstenaars. 

Binnen de mime worden de klassieke, moderne en postmoderne stromingen onderscheiden.  

Met Nederlandse mime wordt de moderne mime bedoeld, inclusief postmoderne fase. Een 

belangrijk kenmerk van de Nederlandse mime is interdisciplinariteit. De Mime Corporel van 

Etienne Decroux wordt gezien als de technische basis van de moderne mime. Klassieke mime 

heeft het accent op het vermaken van het publiek, waar (post)moderne mime een meer 

experimenteel en avant-gardistisch karakter heeft. In Nederland wordt de abstracte 

(post)moderne mime het meest beoefend. Het karakter van de Nederlandse mimesector is met  

de woorden kleinschalig, divers, introvert, bescheiden, solidair en individualistisch te treffen.  

 

De ontwikkeling van de Nederlandse mime 

 

Voor de ontwikkeling van de Nederlandse mime is de Stichting Nederlandse Pantomime met de 

pioniers Jan Bronk, Frits Vogels en Will Spoor heel belangrijk geweest. Ook het bestaan van de 

Mime Opleiding stimuleerde vele ontwikkelingen.  

Eind jaren zestig was een belangrijke periode voor de mime. De eerste afgestudeerden 

van de Mime Opleiding kwamen de arbeidsmarkt op. Zij zochten naar werkmogelijkheden en 

vroegen de minister om subsidie voor de mime. Hierop kwam de minister met een voorstel om 

te komen tot één nationaal mimegezelschap. Dit was voor de mimers onaanvaardbaar, vanwege 

het bestaan van te verschillende visies. Als indirect gevolg van deze actie van de minister 

gingen de mimekunstenaars zich echter wel beter organiseren, zij richtten bijvoorbeeld op 

aandringen van de Raad voor de Kunst beroepsorganisaties op. Uiteindelijk werd de eerste 

subsidiestructuur van de mime ontworpen, waarmee bij vijf mimegezelschappen van de VGM 

maximaal vijftig arbeidsplaatsen medegefinancierd werden.  

 De subsidieregeling was een stimulans voor de groei van de mimebeoefening. Maar met 

het maximum aantal arbeidsplaatsen was de subsidiestructuur wel vrij gesloten en 

functioneerde daarom niet voldoende. Net afgestudeerden van de Mime Opleiding vonden 

bijvoorbeeld geen werkmogelijkheden. Om de subsidieregeling te verbeteren ontwierp de Raad 

voor de Kunst het Vierjarenplan mime. De uitvoering van dit plan liep echter nauwelijks, omdat 

de overheid het plan wel als beleidsuitgangspunt nam, maar niet financieel ondersteunde. De 

strijd die de mime voerde om het plan uitgevoerd te zien, wordt de Mimeoorlog genoemd. Een 

onderdeel van deze strijd ging over de besteding van het extra mimegeld dat de overheid had 

toegezegd. De overheid rekte de besteding van dit geld namelijk zo lang, dat het geld 

uiteindelijk weer terugvloeide naar de staatskas.  
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 Op infrastructureel gebied werd het niet functioneren van de Vereniging voor 

Gezelschappen op Mimegebied één van de problemen eind jaren zeventig. Met het opheffen van 

de VGM, door het stoppen van de subsidietoekenning ontstond, een gat in de 

belangenbehartiging van de mime. Het wijst erop dat bij het Nederlands Mimecentrum een 

reorganisatie plaatsvond om dit gat gedeeltelijk op te vullen. Uiteindelijk fuseerde het 

Nederlands Mimecentrum met drie andere sectorinstellingen in het Theater Instituut Nederland.  

 Het tot stand komen van de Mime CAO in de jaren tachtig was ook een belangrijke 

ontwikkeling voor de mimers. Maar de toepassing van de CAO bracht problemen. De verbetering 

van de Mime CAO werd lang uitgesteld. Uiteindelijk werd de mime in 1997 opgenomen in het 

CAO Nederlands Theater.  

 Ook op andere gebieden verdween de mime als aparte categorie. De categorisering van 

de mime binnen de podiumkunsten was voor de overheid een groot discussiepunt. In de jaren 

negentig werd de schottenslechting uiteindelijk doorgevoerd. Oormerking van subsidiebedragen 

voor de mime gebeurde achteraf na de beoordeling van theatergezelschappen in plaats van 

vooraf.  

 De subsidiebedragen waren lange tijd niet toereikend. Ad hoc projecten vormden een 

essentieel onderdeel van het totale mimeaanbod. De niet toereikende mimebudgetten vormden 

met name voor de ad hoc mime een bedreiging. De zakelijke organisatie van 

mimegezelschappen had eveneens te lijden onder de beperkte budgetten.  

 

Conclusie 

 

Bij het bestuderen van de ontwikkelingen in de Nederlandse mime vallen een aantal zaken op. 

De overheid heeft wel degelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het scheppen van ruimte 

voor de mime. Door onder meer het (deels) subsidiëren van werkplaats, opleiding, 

beroepsorganisatie en sectorinstelling. Hierdoor kwam de mime een stap verder in het 

emancipatieproces: zo was experiment binnen de kunst en gebundelde actie van het veld 

mogelijk. Ook is het een waardevolle bijdrage geweest dat de overheid (indirect) de van nature 

introverte mime stimuleerde zich te profileren. Maar enkele kanttekeningen zijn zeker te 

plaatsen.  

 De steun van de overheid kwam bijvoorbeeld laat op gang en in arbeidsvoorwaarden 

bleef de mime een ondergeschoven kindje. Het aantal werkplaatsen in de mime was lange tijd 

aan een maximum gebonden. De communicatie tussen overheid en mimeveld was niet altijd 

effectief. De overheid reageerde vaak traag, tegenstrijdig en niet anticiperend. Het lijkt de 

overheid te hebben ontbroken aan een visie op mimebeleid. Maar de zwakke profilering van de 

mime kan hier een aandeel in hebben geleverd.  

In de emancipatie van de mime is een golfbeweging te zien. Na een lange 

opbouwperiode zagen de mimekunstenaars hun eigen instituten, subsidiebudget en 

beroepsorganisatie opgeslokt door grotere organisaties. De vraag is of de mime na 2000 niet 

opgeslokt zal worden door de grotere broers en zussen in theaterland. Het mimeveld is er niet 

gerust op. 
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Evaluatie 

 

Het onderzoek is zorgvuldig en systematisch opgezet. Een beperking van het onderzoek kan 

echter zijn dat niet alle informatie compleet is. Ook moet in het achterhoofd gehouden worden 

dat het hier weergegeven verhaal gereconstrueerd is.  

Mime is met deze scriptie nog niet uitputtend onderzocht. Wel kan Ruimte voor 

beweging een aanleiding vormen voor anderen om een vervolgonderzoek op te zetten. 

Bijvoorbeeld om in andere landen ook de rol van de overheid bij de ontwikkeling van de 

bewegingskunst mime vergelijkend te analyseren.  
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Bijlage I  Overzichten cultuurministeries, cultuurministers & -staatssecretarissen 

en adviescolleges507 

 

Cultuurministeries 

 

1945 Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W) 

1965 Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM) 

1982 Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) 

1994  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) 

 

Cultuurministers & -staatssecretarissen 

 

1945-1946 minister Gerard van der Leeuw (PvdA) 

1946-1948  minister Jos Gielen (KVP) 

1948-1952 minister Theo Rutten (KVP) 

1950-1952 staatssecretaris Jo Cals (KVP)  

1952-1963 minister Jo Cals (KVP)   

1956-1959 staatssecretaris René Höppener (KVP) 

1959-1963 staatssecretaris Yvo Scholten (CHU) 

1963-1965 minister Theo Bot (KVP) 

1963-1965 staatssecretaris Louis van de Laar (KVP) 

1965-1966 minister Maarten Vrolijk (PvdA) 

1966-1971 minister Marga Klompé (KVP) 

1971-1973 minister Piet Engels (KVP) 

1971-1973 staatssecretaris Henk Vonhoff (VVD) 

1973-1977 minister Harry van Doorn (PPR) 

1977-1981 minister Til Gardeniers (KVP) 

1978-1981 staatssecretaris Gerard Wallis- de Vries (VVD) 

1981-1982 minister André van der Louw (PvdA) 

1982-1989 minister Elco Brinkman (CDA) 

1989-1994 minister Hedy d’Ancona (PvdA) 

1994-1998 minister Jo Ritzen (PvdA) 

1994-1998 staatssecretaris Aad Nuis (D66) 

1998-2002 minister Loek Hermans (VVD) 

1998-2002 staatssecretaris Rick van der Ploeg (PvdA) 

 

Adviescolleges 

 

1947 Voorlopige Raad voor de Kunst 

1955 Raad voor de Kunst 

1996 Raad voor Cultuur 
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Bijlage II   Overzicht gebeurtenissen in de mime en in het mimebeleid 

 

MIMEVELD    OVERHEID 

 
na ‘45 

           Klassieke mime    Opvoedingsdenken 
1945 

Ministerie van Onderwijs, Kunsten & 
Wetenschappen (OK&W) 

1946 
                                   Oprichting Federatie van  
                                            Kunstenaarsverenigingen     

1947 
   Voorlopige Raad voor de Kunst 

1948 
                                 Eerste mimegezelschap: 

Stichting Nederlandse Pantomime (SNP)      
 

        Oprichting zoldertheater Le Canard  
jr ‘50 

    Oriëntatie op moderne mime 
1955 

Raad voor de Kunst 
1956 

            Eerste abstracte mimestuk Rood Zien  
1958 

Eerste incidentele mimesubsidie aan 
Pantomimetheater Carrousel  

jr ‘60 
               Moderne mime  Welzijnsdenken 

1958-1968 
             Mimekunstenaars vragen om structurele    Incidentele subsidies mime 
                    subsidies       

1962 
Splitsing SNP: 

        - Nederlands Mimetheater 
   - Mimische werkgemeenschap 
  - Pantomimetheater Carrousel  
        - Nederlandse Mimeschool  

1965 
            Oprichting School voor bewegingstheater     Ministerie van Cultuur, Recreatie &    
      Maatschappelijk werk (CRM) 
                                Oprichting Mickery Theater    

1967 
Veld wil samenwerken, maar weigert eenwording     Adviesaanvraag cultuurminister over 

samenwerking in mimesector 
 

 Voorstel voor één nationaal   
mimegezelschap cultuurminister 
 
Rapport Situatie Mimekunst (Raad voor de 

       Kunst), advies ter verbetering organisatie van 
de mime 
 
Advies Raad voor de Kunst voor samenwerking 
mimeveld, géén eenwording 

1968 
                       Opbouw infrastructuur mime   Mime als aparte sector  

       
   Oprichting Mime Opleiding Amsterdam:   Afkondiging mimebeleid: 
    fusie van Nederlandse Mimeschool en   - mimeadviesprocedure 

  School voor bewegingstheater    - mimebesluitingvormingsprocedure 
       - geoormerkt mimebudget 

         Oprichting Shaffy Theater                
                  
       Oprichting Vereniging van Gezelschappen op   Erkenning achterstandssituatie mime met 

Mimegebied (VGM) door werkgevers in mime   financiële steun aan bureau van de VGM  
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 Oprichting Beroepsvereniging van Mime  

     Beoefenaars (BMB) door werknemers in mime       
           
        Eerste subsidieverzoek gezelschappen VGM  Afwijzing subsidieverzoek VGM door Klompé 
 

    Tegenreactie VGM op afwijzing eerste  
                       subsidieverzoek        

1969 
            Organisatorisch samenwerkingsplan VGM  Geen overeenstemming over plan VGM in Raad 
                                                voor de kunst 
   
        SNP wordt Nederlands Mimecentrum (NMC)    Onderzoek Mimespelen in Nederland  
                                                 
                                                    Aktie Tomaat                 Instelling permanente commissie voor de 
                 mime bij de Raad voor de Kunst 

 
         Eerste Nederlands Mimefestival Voorstel Commissie Mimekunst Nederlands 

Mimefestival 
jr ‘70 

   Explosieve groei (Post) Moderne mime   Maatschappelijke relevantie 
1970 

Oprichting Instituut voor Theateronderzoek (ITO)   Besluit gedeeltelijke subsidiering door CRM van 
                                     vijftig arbeidsplaatsplaatsen bij vijf mime-

gezelschappen van de VGM  
1971 

Demonstratie kunstenaars voor recht op subsidie 
 

1972 
     Ontevredenheid in veld over subsidieregeling,              Voorstel Raad voor de Kunst voor uitbreiding  
          met name over maximum arbeidsplaatsen  aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen en 

gezelschappen 
      Notitie BMB over slecht functioneren  

                                                subsidieregeling  Uitbreiding maximum aantal gezelschappen 
            door CRM  
          Nieuwe gezelschappen sluiten aan bij VGM    

Instelling Projectcommissie Mimestructuur en 
subsidiebeleid bij de Raad voor de Kunst 

1973 
Herhaald verzoek Raad voor de Kunst voor 
uitbreiding gesubsidieerde arbeidsplaatsen 
 
Argument minister tegen uitbreiding 
arbeidsplaatsen 
 

     VGM en BMB steunen voorstel voor oprichting    Advies voor nieuwe subsidieregeling mime, 
 Instituut voor de mime   inclusief voorstel voor oprichting Instituut voor 

  de mime (Projectcommissie Mimestructuur en 
subsidiebeleid) 

1974 
         BMB verzoekt minister om onderhoud over    Afwijzing van minister Van Doorn van 
                                   voorstel nieuwe Instituut    subsidieregeling 

1975 
CRM stelt bedrag beschikbaar voor tijdelijke 
projecten van mimegezelschappen buiten de 
VGM 

1976 
    Gezamenlijk advies Raad voor de Kunst en Gezamenlijk advies Raad voor de Kunst en 

                 VGM over uitbreiding arbeidsplaatsen   VGM  over uitbreiding arbeidsplaatsen 
  
        BMB gaat op in Kunstenaarsorganisatie NVV  Toneelnota verschijnt zonder beloofde 
                                                          (KONVV)   mimeparagraaf 

1977 
    Mimeoorlog   Raad voor de Kunst ontwerpt Vierjarenplan 

Mime 
 
Minister aanvaard Vierjarenplan Mime als 
beleidsuitgangspunt 

1978 



 
 

117

    Brief KONVV aan veld over slecht functioneren   Raad voor de Kunst pleit voor 
                                                                VGM  pensioenvoorziening in de                                                        
        mime 
        KONVV en VGM voeren eerste officiële CAO  
                                                            overleg 
 
   Kunstenbond verzoekt cultuurminister over een   Cultuurminister laat verzoek Kunstenbond  
         snellere behandeling van projectaanvragen  behandelen door de Raad voor de Kunst 
 
    Kunstenbond is het niet eens met behandeling  
                           verzoek in Raad voor de Kunst 

1979 
            Commissie Mimekunst eist financiële 

onderbouwing Vierjarenplan 
 

            KONVV organiseert kaartenactie   Staking Commissie Mimekunst naar aanleiding 
van niet financieel onderbouwen door 
ministerie van het Vierjarenplan 

      
   Veld gaat in discussie over de besteding van   Kamer trekt extra geld uit voor de mime extra   
                                               het mimegeld    (driekwart miljoen) 

     
 KONVV en VGM komen tot een standpunt waarin  Raad voor de Kunst wil extra mimegeld 
                         werkgelegenheid prioriteit krijgt    besteden aan werkgelegenheid 
    
  CRM wil extra mimegeld besteden aan 
                                                                   verbetering arbeidsomstandigheden van de 

bestaande mimegezelschappen 
   
       KONVV zet tevergeefs actie op om schrijven   CRM stelt besteding geld uit in afwachting van 
                       nieuwe begrotingen te boycotten    CAO onderhandelingen en vraagt 

gezelschappen een nieuwe begroting te maken 
            Gezelschappen voegen op advies KONVV  

protestbrief toe aan nieuwe begrotingen 
 

   KONVV stuurt protestbrief over onbeleidsmatig  
                      optreden van CRM naar ministerie 
   
   KONVV stelt CRM een compromisvoorstel voor,    CRM wijst compromis af, in afwachting van              
        voor besteding mimegeld aan Vierjarenplan   onderhandelingen CAO 
 
               In het veld heerst onduidelijkheid over  
                             bestemming extra mimegeld  
 
             VGM en KONVV geven het zwartboek uit 
 
          Mimekunstenaars ondertekenen een brief,  
                 met verzoek om opheldering over het  
                                                verdwenen geld 

jr ‘80 
                 Stabilisatie    Marktdenken 

1980 
        Discussiefeest Verdwenen Driekwart Miljoen    
 
                                     Afspraak VGM met CRM   CRM zegt afspraak met VGM af 
 
            Presentatie rapport VGM over verdwenen   Raad voor de Kunst constateert dat 
                                                         mimegeld   Vierjarenplan niet is uitgevoerd en pleit voor 

vergroting van het mimebudget        
                
                 Overleg tussen overheid en veld over   Overleg tussen overheid en veld over 
                                          arbeidsvoorwaarden  arbeidsvoorwaarden 
 
   KONVV en VGM strijden voor gelijke salariëring     Overheid doet compromisvoorstel voor CAO 
                                                      in de mime    
 

        Eerste Mime CAO   Eerste Mime CAO  
                     (Collectieve Arbeidsovereenkomst)  (Collectieve Arbeidsovereenkomst) 
                
                       KONVV en VGM onderzoeken het    Raad voor de Kunst stelt vast dat  
                                  functioneren van de VGM    mimebudget ontoereikend is 



 
 

118

1981 
    Oprichting Het Veem Theater                Ministerie van WVC volhardt in budgettaire  
                                                                                        neutraliteit 
  Veld houdt  pleidooi voor meer ad hoc subsidies 
 
             KONVV wordt Kunstenbond FNV      Ministerie van CRM maakt zich zorgen over     
                                                                                        landelijke spreiding mimevoorstellingen  
 
                         Notitie knelpunten van het NMC   Raad signaleert tegenstrijdigheid in CAO beleid 

en CAO toepassing en verzoekt minister hier 
verandering in te brengen 

   
  Cultuurminister vraagt Raad om advies over 

afstemming adviestermijnen en begrotingen 
toneel en mime 

1982 
                                     Nieuw beleidsplan VGM  Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 

Cultuur (WVC) 
                   
                  Kunstenbond wil wijziging Mime CAO   Minister weigert in afwachting van Kader CAO

    wijziging van Mime CAO 
 
 Advies Raad aan minister te stoppen met 

financiering VGM 
1983 

        Oprichting Werkgroep Bureau voor de Mime   WVC stopt subsidiering bureau van de VGM 
 
  Subsidieverzoek van Werkgroep Bureau voor de     
       Mime voor onderzoek naar en oprichting van     
                                                           bureau 
                                                      
  Veld steunt idee voor een Bureau voor de Mime    

1984 
Inname standpunt niet meer direct subsidiëren 
van belangenbehartiging (WVC) 
 
Raad voor de Kunst verzoekt minister  
onderzoek in te stellen naar Bureau voor de 
Mime 
 
Minister verleent ITO onderzoeksopdracht over 
Bureau voor de Mime 
 
Rapport van onderzoek naar Bureau van de 
Mime: Een huis voor dakloze beleidsmakers in 
de mime 
 
Raad volgt uitslag van onderzoek en adviseert 
instelling van een Bureau voor de Mime 

1985 
               Instelling prijzen:                Mimebudget wordt bevroren  
         - Aanmoedigingsprijs Mime    

                                               - Mimografieprijs  
                                     - Nederlandse Mimeprijs  
 
                                 Opheffing VGM 
 
          Oprichting Mime Combinatie (werkgevers) 
 
            Reorganisatie NMC: tevens productionele 
                     ondersteuning professionele mime                                                              

1986 
             Oprichting Pensioenfonds voor de mime  

1988 
               Fusie Theaterschool (Mime Opleiding) in   
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 
 
                                                De Muze Tilburg    Invoering systematiek Kunstenplan 

1989 
    Nationaal Mime Jaar   Raad voor de Kunst ziet belang gelijktrekking 
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           arbeidsvoorwaarden in theater  
 Oprichting overlegorgaan Mime Platform                

jr ‘90 
              Grotere toegankelijkheid voorstellingen    

1990 
 Start periodiek overleg NMC en Mime Combinatie  Raad voor de Kunst pleit voor gelijktrekking 

Mime CAO en Toneel CAO 
                              Opleiding Fysiek theater aan      
      Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten (HKU)              WVC vraagt Raad voor de Kunst advies over       
                                                                                        voortbestaan afzonderlijke mimeadvisering en                           
            Toetreding NMC tot Informal European Theater                 mimebudget 
    
                                                 Meeting (IETM) Pleidooi Raad voor de Kunst om micro taken 

over te hevelen naar een fonds 
         Oprichting Europese Mime Federatie (EMF)  
    
          Mime Combinatie is het eens met voorstel    
              reorganisatie adviesstructuur met fonds 
 
    Mime Platform wil gelijktrekking van Toneel en  
                                                        Mime CAO  
  
 Het ITO roept mimebeoefenaars op tot discussie  
                                      over schottenslechting 
 
                 Onderzoek van het ITO Mime & Mime  
  
             Mime Platform wijst schottenslechting af 
 
  Stijgende lijn aanvragen ad hoc projecten mime  Raad voor de Kunst maakt zich zorgen over 

late beslissingen ad hoc subsidie aanvragen 
1991 

                                    Sluiting Mickery Theater  Raad voor de Kunst adviseert voortbestaan 
afzonderlijke mimeadvisering en mimebudget 

             Nederlands Theaterinstituut (NThI) stelt  
              ministerie samenvoeging met het NMC,  
  Nederlands Instituut voor het Poppenspel (NIP)  
  en het Nederlands Instituut voor de Dans (NID)  

 voor  
 
                                            NMC is tegen fusie 

   
           Onderzoek NMC naar werkgelegenheid en  
                                     inkomsten mimespelers 

1992 
                                               Oprichting MAPA   Advies Raad over fusie NthI, NIP. NID en NMC: 

er is nog te veel onduidelijkheid 
1993 

           Discussiemiddag toekomst Mime Opleiding  Invoering Wet op het specifiek kunstbeleid 
 
             Reorganisatie Mime Combinatie: tevens  Tweede Kunstenplan zonder oormerking 
                                  behartiging ad hoc mime                   budgetten vooraf  
                                        

             Fusie NthI, NIP, NID en NMC in    Oprichting Fonds voor de Podiumkunsten 
         Nederlands Theaterinstituut (TIN):  
   opheffing productionele ondersteuning 

1994 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschappen (OC&W) 

1996 
Raad voor Cultuur 

1997 
                               Opheffing Mime Combinatie   Mime wordt ondergebracht bij CAO      
   Nederlands Theater 
       Gezelschappen sluiten aan bij de Vereniging  
     van Nederlandse Theatergezelschappen (VNT)   

1998 
                     Kunstenbond FNV wordt FNV KIEM    

2000 
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